


Per què et quedes enllaunat amb Podria fer pipí aquí?

Sinopsi
Què és el que ens volen dir 
els gats quan esmicolen el 
paper higiènic?  
Què opinen realment sobre 
el veterinari? Els agrada el 
Nadal? Aquestes i moltes 
altres qüestions a la fi 
tenen resposta. Però no una 
resposta qualsevol. Perquè 
quan els gats contesten ho 
fan amb estil, en vers i amb 
humor.  
Com tan sols ells podrien 
fer-ho.

01. 
Perquè és un llibre 

per riure, per riure...  
i per riure 

02. 
Perquè és un llibre 
de poesia satírica. 

Ideal per aprendre a 
estimar el llenguatge 

en vers  

03. 
Perquè s’ha traduït a 
9 idiomes i amb èxit 
de vendes arreu del 

món

04. 
Perquè fa anys que 
encapçala la llista 
BESTSELLER de 
THE NEW YORK 

TIMES

05. 
Perquè després del 
seu gran èxit... ja hi 

ha una segona part! I 
amb gats, sempre són 

bones
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Podria fer pipí aquí
i altres poemes escrits per gats

Text de Francesco Marciuliano

L’autor: 
Francesco Marciuliano

 Francesco Marciuliano ha estat elegit per la 
comunitat felina per transmetre tot allò 
que els gats volen dir-nos. Ha demos-
trat la seva mestria com a escriptor en 
convertir els «mèus» en versos. Poemes 

amb un humor característic i felí incom-
parable que han fet la volta al món. Podria fer pipí 

aquí ha encapçalat les llistes de The New York Times Best Sellers, 
Los Angeles Times Bestsellers, The Boston Globe Local Bestsellers i 
Amazon Top 100 Best Sellers, entre d’altres. A més de ser traduc-
tor felí, l’autor escriu una tira còmica que es publica a 700 diaris 
i un còmic online. I assegura que va trigar més de 30 anys a 
aprendre a lletrejar correctament el seu nom complet.
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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.

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 a les teves set vides 

9 788494 286780 9 788494 286766 9 788494 286773
SI T’AGRADA  LA POESIA,  SI T’AGRADEN  ELS GATS,  SI T’AGRADEN LES COSES BONES  O SI T’AGRADA L’HUMOR...  AQUEST ÉS  EL TEU LLIBRE.


