


Libros para  tus 7 vidas

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
Macavity és un poema únic. 
Escrit per T. S. Eliot i  
publicat per primera vegada 
el 1939 dins del seu llibre de 
poemes felins Old Possum’s 
Book of Practical Cats,  
defineix el gat més trapella, 
aquell que mai no deixa cap 
rastre, que sempre té una 
coartada i que quan arribes... 
mai no hi és. A més a més, 
en Macavity és un dels 
protagonistes del musical 
CATS, que ha fet la volta al 
món.

01. 
Perquè és un poema 

inigualable, escrit per 
un Premi Nobel:  

T. S. Eliot  

02. 
Perquè el pots llegir, 
el pots recitar, el pots 

interpretar i fins i tot el 
pots cantar  

03. 
Perquè és un dels poe-
mes que formen part 
del llibret del musical 

CATS

04. 
Perquè mostra 

l’excel·lent combinació 
entre un text clàssic i el 

pinzell modern
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Text de T.S.Eliot  
Il·lustracions de Arthur Robins
format 250 × 250 mm
pàgines 40
isbn 978-84- 944343-9-6 (català)
isbn  978-84-944343-7-2 (castellà)
isbn 978-84-944343-8-9 (gallec)
pvp 14,90 € (4% IVA inclòs)
interiors Paper semimat FSC de 170 g
enquadernat Cartoné plastificat mat,  
en paper FSC de 128 g sobre cartró de 2,5 mm
tipografia Litterbox ICG 
paper FSC procedente de fuentes responsables
traducció  Silvia Negre Mascaró

Macavity,  
El gat misteriós

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’autor: T. S. Eliot
 Premi Nobel de Literatura en 1948.  
El seu talent poètic el va portar a crear 
un gran llibre per al públic infantil, Old 
Possum’s Book of Practical Cats. Composta 
per poemes humorístics felins, destaca en 
aquesta obra Macavity, un personatge felí 
inspirat en el Professor Moriarty de  
Sherlock Holmes.. 

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.

Llibres per a les teves set vides 

L’il·lustrador: Arthur Robins
Il·lustrador de renom amb més de 50 

llibres publicats. El que més li agrada al 
final del dia és ballar amb  

el seu gat Bill Jigs. 
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en Macavity no hi és! En Macavity és un gat pèl-roig,
 és prim i malgirbat;

de segur que el reconeixes
 perquè té els ulls enfonsats.

POEMADEL MUSICALCATS


