


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: Claude Ponti 
Pintor i dibuixant de premsa, 
la seva carrera com a autor i 

il·lustrador per a nens va començar 
quan, el 1985, va néixer la seva filla 

Adèle. Volia presentar-li el món 
i per a ella va crear aquest llibre 

de format enorme amb el qual 
es pot fer, fins i tot, una tenda de 

campanya. Comprova-ho. Des de llavors, 
milions de lectors han gaudit dels infinits detalls 

que conté l’àlbum de l’Adela. Pàgines plenes de màgia i en 
les quals allò inimaginable és possible. Il·lustracions  

per somiar, desconcertar-se i riure. Ponti és  
autor de 50 llibres infantils, creats amb  

centenars de pinzells que guarda al seu taller.  
Mai no els llença. Pel servei prestat.

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
La imaginació dels 
nens és infinita. Com les 
vegades que podràs llegir 
aquest llibre per primer 
cop. Com les vegades 
que et sorprendràs amb 
cada pàgina. És un llibre 
que desperta els teus cinc 
sentits. Un llibre que els 
nens hauran d’explicar als 
grans. Un joc que desafia la 
manera de llegir.  
No has vist res igual.  
La imaginació al poder. 

01. 
Perquè demostra 

que qualsevol cosa és 
possible en el món de 

la fantasia

02. 
Perquè és el primer 
àlbum il·lustrat de 
Claude Ponti, gran 

autor francès que ha 
fet escola

03. 
Perquè no té paraules 

i te’n deixarà sense

04. 
Perquè és un llibre 

amb tantes  
possibilitats com  

pollets trobis a les 
seves pàgines 

05. 
Perquè és l’únic 
llibre que només 

entén... la teva  
imaginació

Lata de Sal és 
una editorial 

d’àlbum 
il·lustrat 

especialitzada 
en dues 

col·leccions 
úniques:  

Vintage i Gats. 
Per a lectors de 

zero a cent anys i 
escaig.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

9 788494 286735 9 788494 2867429 788494 286759

de Claude Ponti
format 42 × 26 cm
pàgines 20
isbn 978-84-942867-5-9 (català)
isbn  978-84-942867-3-5 (castellà)
isbn 978-84-942867-4-2 (gallec)
pvp 14,90 € (IVA 4% inclòs)
interiors Paper offset PEFC de 160 g
enquadernat Cartoné plastificat mat en 
paper PEFC de 128 g sobre cartró de 2,5 mm
paper Procedent de fonts responsables

L’àlbum de l’Adela


