
La Col·lecció Gats reuneix per primera vegada els millors llibres il·lustrats sobre gats, una especialitat 
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: Jenni Desmond
De petita va viure en un poblet del 
camp anglès, al costat d’un riu, amb un 
bon grapat d’animals, entre ells dos que 
es deien Gat Nen i Gata Nena. Sens 
dubte, una font d’inspiració. La Jenni 
sempre va voler ser il·lustradora i ha 
treballat de valent per aconseguir-ho, 
dibuixant de manera obsessiva fins a 
18 hores al dia. Actualment viu al barri 
londinenc de Brixton i crea la seva obra 
en un estudi sota l’arcada d’un pont pel 
qual passa el tren. El Gat Vermell, el Gat 
Blau és el seu primer àlbum il·lustrat. 

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre? 

Sinopsi
«El Gat Vermell i el Gat Blau 
vivien a la mateixa casa.El 
pis de dalt era per al  
Gat Blau i el de sota per 
al Gat Vermell. Quan es 
trobaven... No era maco de 
veure. Gens maco.  
Cap dels dos no sabia res 
del desig secret de l’altre. El 
Gat Vermell somiava ser tan 
intel·ligent com el Gat Blau 
i... el Gat Blau volia ser àgil i 
ràpid com el Gat Vermell».

01. 
Perquè al Regne Unit 

acaba de guanyar 
un premi el jurat del 

qual està compost per 
centenars de nens

02. 
Perquè és una  

història d’amistat i 
que fa reflexionar 
sobre l’autoestima  

i la felicitat

03. 
Perquè és el debut 
d’una il·lustradora 

amb un futur brillant, 
com ha destacat  

The New York Times

04. 
Perquè en aquest  

llibre hi ha  
56 ratolins amagats.  

Va, a veure  
si els trobes!

Lata de Sal és 
una editorial   

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

úniques:  
Vintage i Gatos. 
Per a lectors de 
zero a cent anys  

i escaig.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Jenni Desmond

http://jennidesmond.com/

El pis de 
dalt era 
per al  
Gat Blau

El Gat Vermell i el Gat Blau 
vivien a la mateixa casa.

i el de sota per  
al Gat Vermell.

Quan es trobaven...

No era maco de veure. Gens maco.

El Gat Vermell somiava ser tan 
intel·ligent com el Gat Blau i...

Cap dels dos no sabia res del desig secret de l’altre.

I així es passaven tot el dia,
barallant-se, xiuxiuant i somiant.

el Gat Blau volia ser àgil  
i ràpid com el Gat Vermell.

AIXÍ
COMENÇA

I aleshores va  
menjar crancs...

i cireres...

Un dia el Gat Blau va tenir una bona idea.
—Si em torno vermell, seré àgil i ràpid! —va exclamar.

i síndria...

i maduixes...

I sabeu qui el mirava 
d’amagat tota l’estona?

 

i pètals  
de rosa.

EL 18 DE  

SETEMBRE 

ARRIBA  

A LES  

LLIBRERIES

El Gat Vermell, El Gat Blau
Text i il·lustracions de 
Jenni Desmond
format 21,6×28 cm
pàgines 36
isbn 978-84-941136-7-3 (català)
isbn 978-84-941136-6-6 (gallec)
isbn  978-84-941136-5-9 (castellà)
traductor Carlos Mayor
pvp 15,95 € (IVA 4% inclòs)
interiors Paper FSC de 170 g
enquadernat Cartoné amb crom plas-
tificat mat en paper estucat de 135 g sobre 
cartró de 2,5 mm
tipografIa Eames Century Modern
paper Procedent de fonts responsables

U N  P R E M I  

C O N C E D I T  P E R 

I N FA N T S !
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