


Llibres per a las teves set vides

Sinopsi
L’idil·li de dos gorrions 
sobrevola des del principi 
fins a la fi aquest delicat 
llibre il·lustrat. Un llibre 
sobre les coses que floten: les 
fulles, els pètals, la prima-
vera, l’amor. La història 
està explicada des dels ulls 
ametllats d’un gat i des de la 
mirada rodona d’un gos amb 
ulleres que es troben, com 
si flotessin, enmig del bosc.
Ideal per contemplar una 
vegada i una altra i flotar 
despert.

01. 
Perquè és un llibre que 

mostra la rutina com 
quelcom extraordinari

02. 
Perquè és un llibre 
il·lustrat coreà, amb 

il·lustracions de  
pinzell fi  

03. 
Perquè ens mostra la 

història d’amistat i 
amor d’un gos i un gat

04. 
Perquè defineix deli-

cadament la grandesa 
dels petits moments
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Flotant
Text e ilustraciones de Cheon Yooju

L’autora: Cheon Yooju
Tímida i callada. Així ha estat des de 
petita. Sempre li han agradat la música 
clàssica i l’art. Per guanyar-se la vida, 
va acabar amb èxit els estudis univer-
sitaris d’enginyeria electrònica i va 
treballar en el desenvolupament de 
productes en una empresa del sector. 
Però als 30 anys va decidir canviar 
de vida. Va començar els estudis de 
pintura i aviat va demostrar que tenia 
un do molt especial. El seu somni és 

seguir fent llibres il·lustrats meravellosos fins 
que es converteixi en àvia... com a mínim.  

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. 

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?
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