


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: Hirotaka Nakano 
Es va graduar a l’Institut 
d’Investigació del Disseny 
Kuwasawa Design l’any 1964.  
En acabar els estudis, va 
treballar en una empresa 
de disseny d’animació. 
Ha publicat amb èxit un 
gran nombre d’àlbums 
il·lustrats, entre d’altres, 
L’elefant surt a passejar. 
Des de la seva publicació, 
l’any 1968, no se n’han deixat de vendre 
exemplars. Un clàssic per portar sempre a sobre. 

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
Avui és un dia meravellós. 
Per això l’elefant surt a 
fer un tomb. Es troba amb 
l’hipopòtam, amb el cocodril i 
fins i tot amb la tortuga, i tots 
volen passejar amb l’elefant, 
però pujats a la seva esquena. 
L’elefant és molt fort, però 
l’hipopòtam, el cocodril i la 
tortuga són massa feixucs i 
inevitablement...
Inevitablement, res no pot 
esguerrar un dia meravellós.

01. 
Perquè és un clàssic 
al Japó, un llibre de 

referència a la litera-
tura infantil asiàtica

02. 
Perquè des de la seva 
publicació l’any 1968 
se n’han venut més 
d’un milió de còpies 

arreu del món

03. 
Perquè s’ha publicat 
ja als Estats Units, 

França, Dinamarca, 
Corea, Taiwan  

i la Xina.  

04. 
Perquè és el primer 

d’una sèrie de llibres 
protagonitzats per 
aquest elefant tan 

especial

05. 
Perquè és un llibre 

que ha enllaunat 
tres generacions i es 
continua reeditant

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

de Hirotaka Nakano

format 19,1 × 26 cm
pàgines 32
isbn 978-84-943696-4-3 (català)
isbn  978-84-943696-2-9 (castellà)
isbn  978-84-943696-3-6 (gallec)
pvp 13,90 € (IVA 4% inclòs)
interiors Paper FSC de 157 g
enquadernat Cartoné plastificat mat en 
paper PEFC de 128 g sobre cartró de 2,5 mm
tipografia Eames Century Modern
paper Procedent de fonts responsables
traducció Marta Morros

L’elefant surt a passejar
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