


Llibres per les teves set vides 

(Hampton-in-Arden, Regne Unit, 1945) 
Innovadora. Autodidacta. 
Única. Susan Herbert ha creat 
centenars d’obres on reprodueix 
gats en situacions humanes. És 
curiós, perquè les seves primeres 
il·lustracions estaven protagonitzades 
per rosegadors. El 1990 va publicar el 
seu primer llibre felí, Cats Gallery of 
Art, que va ser un fenomen editorial, 
i els seus gats antropomorfs van fer 
la volta al món. Amb nou llibres 
publicats i milions d’admiradors,  
Herbert és considerada l’artista del 
gat. 

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
57 il·lustracions felines 
recreen seqüències de  
cèlebres pel·lícules de tots 
els temps. Clàssics del 
cinema com ara Perseguit  
per la mort, Casablanca  
(més ben dit Gatablanca), 
Allò que el vent d’endugué, 
El padrí, Cantant sota la pluja 
(o roncant)... Sempre des 
d’una visió felina del món.

01. 
Perquè és el llibre que 
esperaven els amants 

del cinema, de l’art 
i, naturalment, dels 

felins.

02. 
Perquè és divertit i 

didàctic. Més que mai 
per a públic de totes 

les edats.

03. 
Perquè l’autora té 9 

obres de gats que han 
estat un fenomen  
editorial en altres 

països.

04. 
Perquè, a més a més, 

inclou un pòster 
gegant de regal d’una 

de les il·lustracions 
del llibre.

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

EL 5 DE 

FEBRER  

ARRIBA  

A LES   

LLIBRERIES

format 19×21 cm
pàgines 64
isbn 978-84-941784-6-7 (català)
isbn  978-84-941784-4-3 (castellà)
isbn 978-84-941784-5-0 (gallec)
traductor Carlos Mayor
pvp 17,90 €

Gats de 
pel·lícula
Text i il·lustracions  
de Susan Herbert

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

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. 

L’autora: Susan Herbert 
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