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

Llibres per les teves set vides 

L’autora
Va néixer al Quebec, al Canadà. De 
petita va actuar en sèries de televisió 
fins que un dia va canviar les càmeres 
pels llapis de colors... i va sorgir la seva 
vocació il·lustrada. Molt premiada al 
seu país i arreu del món, l’any 2010 va 
ser finalista del Premi Hans Christian 
Andersen, el guardó més important 
de la literatura infantil. Els seus llibres 
s’han traduït a 15 llengües i alguns 
han arribat a convertir-se en sèries 
televisives d’èxit. Des de petita va ser 
una persona viatgera, però reconeix: 
«Sobretot viatjo amb la imaginació».

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
«El Caramba semblava un gat 
normal i corrent. Tenia el pèl 
suau i la cua, llarga i tota de 
ratlles. Menjava peix. Miolava. 
Feia bones passejades. Malgrat 
tot, però, el Caramba no era 
com els altres gats».
El Caramba col·lecciona 
erugues, explica històries, fa 
truites de formatge…
Però no sap volar!

Un gat diferent als altres. 

01. 
Perquè és una autora 

d’èxit, traduïda a 15 
llengües diferents 

02. 
Perquè l’autora ha 

estat finalista del Pre-
mi Hans Christian 

Andersen

03. 
Perquè el govern 

escollí El Caramba 
per repartir 500.000 
exemplars a totes les 
escoles del Canadà

04. 
Perquè després de 

l’èxit de El Caramba, 
l’autora ha publicat 

un segon llibre sobre 
aquest gat 

05. 
Perquè ha guanyat 
els premis Marilyn 

Baillie Picture Book 
i el Ruth and Sylvia 

Schwartz Award

Lata de Sal és 
una editorial   

d´àlbum il.lustrat 
especialitzada en 
dues col.leccions 

úniques: 
Vintage i Gatos.
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