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La desastrosa aventura
d’una pela de plàtan
Alicia Acosta i Lorenzo Sangiò

Has trepitjat mai una pela de plàtan? Has vist mai caure algú per 
haver-ho fet? Aquesta història tracta d’això, d’una pela de plàtan que 
acaba on no toca, a terra... i provoca el caos a la ciutat. T’atreveixes, 
sense riure, a llegir-la?

EL PRIMER ÀLBUM PROTAGONITZAT
PER UNA PELA DE PLÀTAN

Un àlbum il·lustrat escrit per passar-s’ho bé. A dins, no hi trobaràs 
cap moralina, però sí molt d’humor, afecte, respecte i cura cap a les 
persones grans.

Un àlbum per gaudir pàgina rere pàgina de les meravelloses 
il·lustracions de Lorenzo Sangiò i del ritme del text d’Alicia Acosta. 
Perfecte per gaudir del plaer de la lectura en família, en veu alta, 
i partir-se del riure. Amb un final que et sorprendrà.

SOBRE ELS AUTORS
L’Alicia Acosta és llicenciada en Psicologia. La passió per la paraula 
la va dur a convertir-se en narradora i animadora de la lectura 
professional, ofici en què ja ha celebrat les noces de plata, i en autora 
de literatura infantil. Reivindica l’humor i l’absurd en la literatura i, com 
veureu, en aquest àlbum se’n surt d’allò més bé.

En Lorenzo Sangiò va néixer a Milà. Es va graduar a l’Acadèmia de 
Belles Arts i després va estudiar il·lustració i un màster a l’escola Ars 
In Fabula. A part d’il·lustrar àlbums, imparteix cursos d’il·lustració, 
exposa la seva obra internacionalment i ha guanyat diversos premis. 
Li encanta fer petits homenatges quan dibuixa: en aquest llibre, als 
carrers de Barcelona i a la seva gossa Rose.
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UNA SURREALISTA I HILARANT 
HISTÒRIA AMB UN INICI FORTUÏT 

I UN FINAL IMPREVISIBLE.


