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Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
Macavity é un poema único. 
Escrito por T. S. Eliot e 
publi cado por primeira 
vez en 1939 dentro do seu 
libro de poemas felinos Old 
Possum’s Book of Practical 
Cats, define o gato máis 
traveso, que nunca deixa 
rastro, que sempre ten coar-
tada, e que cando chegas... 
nunca está. Ademais, 
Macavity é un dos protago-
nistas do musical CATS, que 
deu a volta ao mundo. 

01. 
Porque é un poema 

inigualable, escrito por 
un premio Nobel:  

T. S. Eliot  

02. 
Porque podes lelo, 

podes recitalo, 
podes interpretalo e 

mesmo podes cantalo   

03. 
Porque é un dos  

poemas que forman 
parte do libreto do mu-

sical CATS

04. 
Porque mostra a  

excelente combinación 
entre un texto clásico e 

o pincel moderno 
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Macavity,  
O gato misterioso

A Colección Gatos reúne por primeira vez os mellores libros ilustrados de gatos, unha especialidade
única no mercado que deixará pegada.   Libros de calquera parte do mundo con protagonistas  
enigmáticos, curiosos, independentes, elegantes... Para miañar de emoción.

O autor: T. S. Eliot
 Premio Nobel de Literatura en 1948.  
O seu talento poético levouno a crear un 
gran libro para o público infantil, Old 
Possum’s Book of Practical Cats. Composto 
por poemas humorísticos de gatos, destaca 
nesta obra Macavity, personaxe felino ins-
pirado no profesor Moriarty de Sherlock 
Holmes. 

Lata de Sal é 
unha editorial 

de álbum 
ilustrado 

especializada en 
dúas coleccións 

únicas:  
Vintage e Gatos.  
Para lectores de 

cero a cento e 
pico anos.
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O ilustrador: Arthur Robins
Ilustrador de renome con máis de 

cincuenta libros publicados. O que máis lle 
gusta ao final do día é bailar  

co seu gato Bill Jigs.
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