


L’autora: Kwon Yoon-duck
Va néixer l’any 1960 a la ciutat d’Osan, 
Corea del Sud. En 1993 cercava un llibre  
d’il·lustracions per regalar-lo al seu fill i 
emprengué la tasca de dur-lo a terme ella 
mateixa. Per això cursà estudis de dibuix 
xinès. L’estil de Kwon Yoon-duck intenta 
transmetre l’esperit de les il·lustracions 
clàssiques, amb pinzell fi i vora daurada. 
Aquesta tècnica, molt apreciada a Àsia, és 
en canvi desconeguda a Espanya. 

Sinopsi
«El meu gat fa el mateix 
que jo. Si m’amago sota els 
diaris… Si m’amxs darrere 
la porta, fa el mateix. Si 
m’amago sota la taula… Si 
m’amago dins de l’armari, ell 
fa el mateix que jo. El meu 
gat fa com jo quan estenc 
la roba. Quan persegueixo 
mosques, el meu gat també. 
Quan oloro flors… Quan 
miro una cuca, el meu gat 
fa el mateix que jo, com 
sempre». 

01. 
Perquè aquest llibre 
ha estat lloat per la 
premsa als EUA i a 

França

02. 
Perquè és molt 

positiu, ideal per 
afrontar la crisi amb 

esperit felí

03. 
Perquè l’autora ens 
acosta una tècnica 

pròpia d’Àsia i 
desconeguda a 

Espanya

04. 
Perquè el món és ple 

de misteris que un 
amic et pot ajudar a 

descobrir

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

AIXÍ
COMENÇA

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 enigmàtics, curiosos, independents, elegants...  
Per miolar d’emoció. 

Llibres per les teves set vides 
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EL 13 DE  

NOVEMBRE 

ARRIBA  

A LES  

LLIBRERIES

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre? 


