


Per què et quedes enllaunat amb Jo sóc Gat?

Sinopsi
Els gats dormen molt i 
somien més. Però somien 
ratolins, catnip, una tonyina 
deliciosa...? Potser sí.
Però també tenen grans 
somnis. Somien que, per un 
moment, són lleons, tigres, 
guepards, linxs, lleopards... 
Somien que rugeixen, que 
cacen, que es camuflen a la 
neu. Somien els seus parents 
felins.
I tu, què somies?  

01. 
Perquè és  

una obra d’art  
de la il·lustració.

02. 
Perquè és un llibre 
felí imprescindible 
per a la Col·lecció 

Gats. 

03.  
Perquè ha estat  
traduït a molts 
 idiomes amb  

èxit de vendes.

04. 
Perquè té un gran 

valor didàctic:  
aprendràs moltes 

coses dels grans felins 
del món.

Lata de Sal és 
una editorial   

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

úniques:  
Vintage i Gats. 

Per a lectors de 
zero a cent anys  

i escaig.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

format 22 × 30 cm
pàgines 32
isbn  978-84-942451-6-9 (català)
isbn 978-84-942451-4-5 (castellà)
isbn 978-84-942451-5-2 (gallec)
pvp 14,90€ (IVA inclòs)
interiors Paper estucat semimat de 140 g
enquadernat Cartoné plastificat mat en 
paper FSC de 128 g sobre cartró de 2,5 mm
tipografia Eames Century Modern  
i Yana
paper FSC procedent de fonts  
responsables
imprès a Xina

Jo sóc Gat
Text i il·lustracions  
de Jackie Morris

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: 
Jackie Morris
Quan tenia sis anys va veure com 
el seu pare, amb un llapis, dibuix-
ava un ocell damunt d’un tros de 
paper blanc.
Allò li semblà màgic i, des d’aquell 
moment, va voler ser il·lustradora. 
Va treballar a Londres en diferents revistes i diaris i va crear postals 
i calendaris per a Greenpeace i Amnistia Internacional. Però aviat 
s’adonà que no estava feta per viure a la ciutat. Li agrada el color blau, 
l’olor dels llibres nous, els óssos polars, el so del vent als arbres, els 
nius dels ocells, els gats... 

I li agradaria que el dia tingués moltíssimes més hores.

Llibres per a les teves set vides 


