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plastificat mat en paper estucat  
de 150 g sobre cartró de 2,5 mm

tipografía  Eames Century Modern
paper  Procedent de fonts responsables

La Col·lección Gats reuneix per primera vegada els millors llibres il·lustrats sobre gats, una especia-
litat única al mercat que deixarà una empremta.         Llibres de tot arreu del món amb protagonistes 
enigmàtics, curiosos, independents, elegants... Per miolar d’emoció. 

Llibres per les teves set vides 

L´autor
Michael Foreman és un dels creadors més bri-
llants i prolífics del Regne Unit. Ha il·lustrat uns 
180 llibres i ha rebut moltíssims premis (2 vega-
des el Kate Greenaway Medal, el guardó britànic 
més important). Ha voltat per mig món seguint les 
passes de Marco Polo per descobrir noves històries 
i plasmar-les als seus llibres. Amics està dedicat 
al seu gat Tex, que sovint l’acompanyava al seient 
de darrere del cotxe, “on li agradava mirar per la 
finestra”, diu Foreman. Com va destacar Quentin 
Blake: “Foreman té el do de convertir un llibre en 
una ocasió especial”.

Basat en una història real d´amistat
Po 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
“Tinc sort. Sóc un gat. Puc voltar per tot 
arreu amb alegria i llibertat. Pobrissó, el 
Bombolles. És un peix... Viu tancat en una 
peixera”.

Tex és un gat que adora anar i venir seguint 
els seus desigs. El seu millor amic és Bombo-
lla, un peix de colors que viu en una peixera. 
Tex és el seu amic de debò i per això el vol 
ajudar a ser lliure, com ell. Malgrat que això 
impliqui no tornar-lo a veure.

Un llibre sobre el valor de l’amistat. 

01. 
Perquè et fa 

reflexionar sobre què 
estaries disposat a 
fer pel teu millor 

amic

02. 
Perquè l’estil és 
singular, amb la 

combinació 
d’aquarel·les en tons 

pastel

03. 
Perquè és un autor 

reconegut i 
multipremiat, amant 
dels gats i de tots els 

animals

04. 
Perquè està inspirat 

en la història real 
entre Tex, el gat de 
l’autor, i el peix de 

colors de la seva sogra 

05. 
Perquè enalteix 

valors com ara la 
llibertat, el respecte, 

l’alegria, l’esperança i 
l’amistat

Lata de Sal és 
una editorial   

d´àlbum il.lustrat 
especialitzada en 
dues col.leccions 
únicas: Vintage y 

Gatos.
A partir del 

novembre del 2012, 
a les llibreries de 
tot Espanya     .
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