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La Col·lecció Vintage inclou tan sols llibres inoblidables, escrits i il·lustrats a tot arreu del món fa 
més de 30 anys. Premiats i de referència als seus països, mai no havien arribat al nostre... fins ara. 
Són contes seleccionats entre milers.

Llibres per sempre

L’ autor
Va destacar per la naturalitat dels seus 
textos i per la multiculturalitat dels seus 
personatges. Va ser el primer autor que 
va crear un llibre il·lustrat amb prota-
gonista negre i també el primer que va 
dissenyar postals d’Unicef. La inspiració 
d’Un dia de neu la va trobar 20 anys abans 
d’escriure’l, en una tira de la revista Life. Es 
va fixar en un nen que li canviaria la vida.                                                                                     
D’aquest llibre va dir: «L’important és la 
sinceritat»

El primer protagonista negre de la història de l’album il·lustrat
Pe r  q u è  e t  q u e d e s  e n l l a u n a t  a m b  a q u e s t  l l i b r e? 

Sinopsi
«Un matí d’hivern el Peter es va despertar i va 
mirar per la finestra. Havia nevat de valent du-
rant la nit. Hi havia neu per totes bandes».

És un dia de neu i el Peter se’n va a descobrir-la. 
Surt abrigat al carrer per passejar entre munts 
de neu apilada i per veure els nens grans jugar 
a llançar-se boles gegants. Descobreix els solcs 
que deixen els seus peus a la neu espessa i com 
resulta de divertit fer àngels movent els braços 
contra una muntanya de neu blanca. El Peter és 
petit, però ell tot sol aprendrà de quantes aven-
tures es pot gaudir en... un dia de neu. 

Un dia extraordinari. 

01. 
Tres milions 

d’exemplars venuts 
arreu del món

02. 
Un dels 100 llibres 

per a nens més 
influents del segle 

xx (New York Public 
Library)

03. 
Premi Caldecott 1963

04. 
Va revolucionar e 

gènere fent servir el 
collage per il·lustrar 

totes les pàgines d’Un 
dia de neu

05. 
Traduït a 10 

idiomes 
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Regal! Aquest llibre ve amb un Taller per fer un collage tu mateix. A més, ve també amb un 
raspall de dents personalitzat. Fou il.lustrat en part banyant un raspall de dents amb tinta i esquitxant 
el color sobre les pàgines. Un altre ús per a un raspall de dents..


