LLETRES DE GAT
Guia de lectura

Des de Biblioteques de Girona us proposem un recull d’obres per acostar-vos als gats
més literaris, poètics, artístics, musicals i cinematogràfics que trobareu a les nostres
biblioteques.
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INTRODUCCIÓ

El gat té massa esperit com per no tenir cor.
Ernest Menaul.

Els gats són uns animals que sovint desperten més aviat passió que indiferència. Una
passió d’extrems: o t’agraden o no. Aquells als qui no els hi agraden acostuma a ser per
què no han conviscut amb un i creuen que són massa independents, bastant indiferents i
una mica esquerps. Aquells que ens els estimem, sabem que són tot això i més.
Els gats són també curiosos, intel·ligents i afectuosos amb els que s’han guanyat la seva
confiança. Un gat és un company, no un subaltern i el seu esperit mai està del tot
domesticat. Per això, quan un gat et busca i et fa companyia és perquè vol, perquè
t’estima i et respecta.
Aquest caràcter independent i orgullós, la seva elegant bellesa i la serenitat misteriosa
amb la que observa tot el que passa al seu voltant ha fascinat des de sempre a l’esser
humà. L’Art, en totes les seves vessants i expressions ha intentat captar i reproduir la
complexa naturalesa del gat, tant a la literatura, la música, com al cinema i la pintura.
Serens, calmats i observadors, als gats els hi agrada la tranquil·litat, el silenci i la quietud.
No hi ha cap altre animal que sigui millor company per un amant de les lletres. Per a un
lletraferit amant dels gats no hi ha gaires coses a la vida que puguin superar passar una
tarda llegint amb el seu gat roncant a la falda. Per això les Biblioteques de Girona volem
retre un petit homenatge a aquests meravellosos animals que han inspirat a escriptors,
poetes, artistes i músics, fent una selecció de llibres, cançons i pel·lícules que tenen els
gats com a protagonistes principals i que trobareu a les nostres biblioteques.
Esperem que, tant als amants dels gats com als que encara no sabeu que ho sou, us
agradi.
Los animales fueron
imperfectos,
largos de cola, tristes
de cabeza.
Poco a poco se fueron
componiendo,
haciéndose paisaje,
adquiriendo lunares, gracia, vuelo.
El gato,
sólo el gato
apareció completo
y orgulloso:
nació completamente terminado,
camina solo y sabe lo que quiere.
Pablo Neruda. Oda al gato

A l’Antiguitat els gats van ser adorats com deus
i encara no ho han oblidat.
Terry Pratchett.

PROTAGONISTES INDISCUTIBLES
Tenen estil, carisma, intel·ligència... i ho saben. Són els protagonistes absoluts de la seva
vida, i la viuen sense demanar permís o perdó, sense influències ni remordiments,
completament independents d’interferències externes a excepció d’una rascada puntual
sota la barbeta, l’obertura d’una llauna de menjar o una sessió de moixaines vespertina.

Soy un gato. Soseki Natsume.
Sóc un gat, tot i que encara no tinc nom. Així comença la
primera novel·la de Soseki Natsume, entranyable, hilarant,
divertida i original. Una obra mestra de la literatura
japonesa contemporània, un reflex de la societat de Tokio a
l’Era Meiji (principis del S. XX), a través de les aventures d’un
particular gat que conviu amb una sèrie de personatges
curiosos i estrambòtics.
Escrita el 1905, és una novel·la que atrapa el lector i que
requereix una lectura pausada, atenta i íntima. Cal gaudir de
la narració detallada, de les descripcions i dels personatges
tan peculiars que hi trobareu.

Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Luis Sepúlveda.
En Zorbas, un gat gran, negre i gras, es compromet a criar un ou de gavina que la seva
mare, just abans de morir, li deixa al seu càrrec. El gat li promet dues coses: que el criarà
com cal i que li ensenyarà a volar. En Zorbas, un gat honorable i de paraula, farà tot el
possible per complir les seves promeses. Una faula moderna plena de tendresa i emoció,
una història que toca la fibra i que s’ha de llegir com a mínim un cop a la vida.

Memòries d’uns gats feliços. Montserrat Gallart i Sanfeliu.
A mig camí entre el dietari, anecdotari i assaig, aquest llibre és una
lectura sorprenent. Els protagonistes principals són els gats i les seves
mestresses, però el protagonista essencial i present a totes les planes
és l’amor entre les persones i els animals, en concret l’amor pels gats.
Tothom que mai hagi estimat un animal, podrà trobar paral·lelismes i
sentir-se identificat.

A cuerpo de gato. Hiro Arikawa.
Quan en Nana va trobar en Satoru, al principi va pensar que no funcionaria. Un gat de
carrer no és gaire d’interiors, però en Satoru era amable, li donava salmó i porc empanat
i sabia gratar adequadament i deixar-lo tranquil quan tocava. Segons en Nana, en Satori
era un humà bastant decent. I així van passar cinc anys i es van convertir en inseparables.
Però la vida són canvis... Divertida i original, el millor d’aquesta història d’amistat i
descobriment és saber de primera mà els pensaments francs, directes i sarcàstics d’en
Nana, un gat que us enamorarà.

El asombroso Mauricio y sus roedores sabios.
Terry Pratchett.
Mauricio, el gat de carrer més murri i
convincent, ha ideat l’estafa perfecta. Sabeu el
conte del petit poble, la plaga de rates i el
flautista? Doncs resulta que en Mauricio coneix
a un noiet que toca la flauta, és amic d’una colla
de rates molt llestes i al món hi ha un munt de
pobles amb gent ben babaua. Tot anava com la
seda fins que arriben al seu últim poble, on es
troben que algú està tocant una melodia
obscura i passen coses inquietants. Allà hi ha gat
amagat... i alguna cosa més.
Qui no conegui en Terry Pratchett no sap el que
es perd: diàlegs brillants, arguments originals,
grans veritats i una fina i subtil crítica als grans mals de la nostra societat, tot vestit amb
enginy, humor, fantasia, emoció i una deliciosa ironia que fan un plaer llegir els seus
llibres, (i això sense tenir en compte que a molts sempre hi ha la figura del gat!) Amb en
Mauricio i els seus companys, Pratchett torna a crear uns protagonistes que es continuen
recordant molt de temps després d’haver llegit el llibre.

Opinions sobre la vida del gat Murr. E.T.A. Hoffmann.
El protagonista, tal com indica el títol, és en Murr, un gat una mica pesat i pedant que ha
decidit donar a conèixer la seva vida escrivint la seva biografia... a sobre d’una
autobiografia d’un poeta humà. Escrita el 1822, aquesta és una joia de la literatura on es
barregen la biografia del mestre de capella Kreisler i l’estreta mentalitat d’un burgés de
l’època. Amb un fi detallisme i una punyent ironia, l’autor demostra tant una gran
imaginació com unes excel·lents dots d’observació i descripció.

La canción de Cazarrabo. Tad Williams.
Quan alguns membres de la seva comunitat
felina desapareixen misteriosament, en
Fritti Cazarrabo intenta que la resta del seu
clan faci alguna cosa. Davant la
impassibilitat de la majoria, en Fritti,
acompanyat d’un parell d’amics, iniciarà un
viatge ple de perills i aventures que els
portarà des de la Cort de la Reina dels Gats
fins a obscures ciutats subterrànies. Aquesta
és sens dubte una de les joies de la
literatura fantàstica dels darrers anys i que us assegurem que robarà el cor tant dels
amants del gats com de la fantasia tant pel seu original argument com pels meravellosos
personatges que la protagonitzen.
(Nota: Heu de llegir el mite de la creació de l’home segons els gats. A la pàgina 29.
Insuperable! Això explica moltes coses... )

El gato Mallado y la golondrina Siñá. Una historia de amor. Jorge Amado.
L’escriptor brasiler va escriure aquesta faula des de l’exili per al seu fill acabat de néixer,
l’any 1948. Un relat curt, ple de tendresa i emocions, que tracta de l’amor i de com pot
canviar-ho tot i vèncer qualsevol obstacle fins aconseguir que dos ànimes, per molt
diferents que siguin i per molt que tothom digui que no pot ser, acabin juntes.
Una història que es llegeix d’una tirada i que segur us arribarà al cor i no deixarà
indiferent a ningú.

El gato que curaba corazones. Rachel Wells.
L’Alfie és un gat senzill i sense pretensions: si pot mandrejar
i dormitar al sofà i que li facin unes quantes manyagues, és
del tot feliç. Però es veurà obligat a abandonar la seva llar i,
perdut i sol als carrers de Londres, buscarà una nova casa en
un barri on al principi ningú sembla tenir ni temps ni lloc per
ell. No obstant, l’Alfie no és un gat comú, a més d’agradable
i simpàtic, té el do de saber els desitjos secrets de les
persones. Aquesta novel·la és un bocinet d’amor i felicitat
que ens recorda que la vida sempre té sorpreses amagades.

Historia de Mix, de Max y de Mex. Luis Sepúlveda.
A l’autor li agraden els gats perquè són misteriosos, molt
dignes e independents. Quan vaig conèixer al petit Mix, un gat
que el meu fill Max va adpoptar, em va sorprendre la dignitat
que tenia tot i ser un gatet no més gran que la meva mà.
Aquest és el relat d’en Mix, un gat amb perfil grec i caràcter
calmat, del seu amic Mex, un ratolí d’allò més espavilat i d’en
Max, l’humà que conviu amb en Mix i que és sens dubte el
millor company del món, segons en Mix. Una història curta
molt tendra il·lustrada amb uns evocadors i preciosos dibuixos
de la sempre fantàstica Noemí Villamuza.

El Clan dels Gats Guerrers. Erin Hunter.
Durant generacions els quatre clans de gats salvatges s’han dividit el territori del bosc
segons les antigues lleis. Ara però, la creixent superioritat del Clan de l’Ombra amenaça
el precari equilibri i quan alguns guerrers moren en estranyes circumstàncies, la tensió i
la desconfiança augmenten entre els clans. No era el millor moment per que en Rusty, un
gat de ciutat, es perdés al bosc. Però a vegades els herois apareixen en llocs i moments
inesperats.
Així comença aquesta sèrie juvenil apta per totes les edats, plena d’emoció, misteri,
aventura i acció. Traduïda a més de trenta idiomes, aquesta saga èpica és seguida per
milers de fans que s’han vist atrets per la màgia i la força d’aquest món fantàstic.

A l’antic Egipte els gats eren respectats i venerats i fins i tot se’ls va
arribar considerar sagrats com a manifestacions de la deessa Bastet,
a la que representaven amb cos de dona i cap de gat. La deessa
Bastet era normalment la pacífica protectora de la llar, les dones i
l’embaràs, però quan s’enfadava es transformava en dona amb cos
de lleona i podia ser violenta i agressiva.
Els gats, com altres animals sagrats, tenien una protecció especial:
estava prohibit matar o maltractar cap gat i els infractors
s’enfrontaven a severs càstigs i, fins i tot, la mort. Quan un gat moria,
la família guardava el dol, s’afaitaven les celles com a símbol de dolor
i enterraven l’animal amb tot cerimònia.

DARRERA D’UN GRAN PROTAGONISTA

No és fàcil guanyar-se l’afecte d’un gat. Serà el
teu amic si ets digne de la seva amistat, però
mai el teu esclau.
Theophile Gautier

...sempre hi ha un gran gat, per descomptat o això diu el proverbi felí. I es que molts
protagonistes de la literatura no tindrien sentit si no fos pel seu gat, que l’influeix i el
marca d’una manera profunda i determinant.

El gato que venía del cielo. Takashi Hiraide.
Una parella busca la tranquil·litat començant una nova vida
en una casa amb jardí lluny del brogit del centre de Tokio.
Ben aviat, un misteriós gat apareixerà i es decidirà a adoptarlos, donant inici a una nova etapa de la seva vida que la
canviarà radicalment. Amb una prosa delicada i lírica però
senzilla i directa, Hiraide en endinsa en una història plena de
filosofia i sentiments.

Si los gatos desaparecieran del mundo. Genki Kawamura.
A un jove li acaben de diagnosticar un tumor cerebral i la seva mort és imminent. Quan
torna a casa on viu amb el seu gat Col, es
troba també al diable. Aquest li proposa un
-¿Qué piensas hacer? –me preguntó la voz del
tracte: per cada cosa animada o inanimada
Aloha de anoche, sin dejar de sonreír–. Los
que accepti que desaparegui del món,
gatos a cambio de tu vida. No se trata de una
guanyarà un dia de vida. Primer els
elección difícil. Míralo de esta manera: si estás
telèfons, després els rellotges, més tard...
muerto, no podrás mimar a tu gato. En
els gats? Però què passaria si els gats
comparación, su pérdida es cosa de poca
desapareguessin completament del món?
monta.
Una història intrigant, emotiva i colpidora
Genki Kawamura.
Si los gatos desaparecieran del mundo.
que ens ensenya el que és realment
essencial a la vida.

Un hombre llamado Ove. Fredrik Backman.
L’Ove és un vell rondinaire desenganyat de la vida tan obsessionat per l’ordre i la
disciplina que té atemorit tot el barri. Un gat de carrer tan independent com ell i del qual
s’ha de fer càrrec, uns nous veïns i un seguit de situacions divertides i rocambolesques
faran que tothom vegi l’Ove d’una manera ben diferent i el reconegui com el que sempre
ha estat: el cor del barri. Una lectura àgil, divertida i emotiva que segur que no deixarà
ningú indiferent.

Coraline. Neil Gaiman.
La Coraline i els seus ocupats pares es traslladen a viure a una vella casa. Explorant-la, la
Coraline troba una porta a un món alternatiu al seu, amb un altre pare i una altra mare
que sí que tenen temps per a ella. Tot sembla molt millor, però aviat la Caroline
descobrirà que hi ha un interès ocult i un preu terrible a pagar si es vol quedar en aquest
món. Amb l’ajuda del seu gat i del seu amic Wybie haurà de fer front a un enemic obscur
i poderós si vol conservar la seva ànima i tot el que li és preuat.
-Els gats no tenim nom.
-No? –en dubtà la Coraline.
-No –va confirmar el gat. –Vosaltres, les
persones, teniu nom perquè no sabeu qui sou.
Nosaltes sabem qui som, per això no
necessitem noms.
Neil Gaiman. Coraline

Original, intensa i fascinant, aquesta
deliciosa i terrorífica novel·la va guanyar
merescudament els premis Hugo i
Nébula a la Millor Novel·la Curta i el
Bram Stoker a la Millor Obra per Joves
Lectors. Us avisem que un cop llegida, no
us mirareu els botons de la mateixa
manera...

Kafka a la platja. Haruki Murakami.
La figura del gat és un element comú i molt present a
gairebé totes les obres d’en Murakami i ell mateix
admet que està obsessionat amb ells. En aquest
novel·la en Murakami retrata l’estranya amistat d’en
Tamura, un adolescent que s’ha escapat de casa, i en
Nakata, un home amb cert retràs per un accident
infantil, però amb altres dons, com ara parlar i
entendre els gats i poder fer certes prediccions. La seva
relació donarà peu a una aventura màgica i
captivadora.

Cementiri d’animals. Stephen King.
Quan la seva filla Ellie li va dir que tingués cura del seu gat Church, en Louis Creed poc
s’esperava que al cap de res en Church moriria atropellat ni que l’hauria d’enterrar
d’amagat més enllà del cementiri d’animals. Per això quan en Church torna a casa, tot i
que no sembla el mateix gat i desprèn un aire de perill i crueltat, en Louis no diu res.
Sí, no sembla gaire assenyat actuar d’aquesta manera i segur que la cosa no acabarà del
tot bé... En teniu dubtes? Va, però si és una història del mestre del terror, què
esperàveu?!

El meu gat Autícko. Bohumil Hrabal.
En Hrabal té dos eixos vertebradors a la seva vida: la seva
escriptura i els seus gats, que li marquen el ritme quotidià de
cada dia. Tot i que el seu favorit és l’Autícko, ell els cuida a
tots amb tendresa i dedicació. Però quan els gats comencen a
reproduir-se de manera descontrolada, haurà de prendre
mesures mantenir l’equilibri de la colònia. Comença aquí un
dilema que portarà a l’autor a prendre una decisió que el
marcarà profundament, així com al lector que l’acompanyarà
durant tot aquest procés.

Segons la mitologia escandinava, la deesa més poderosa del
panteó nòrdic és Freyja, deessa de l’aurora boreal, de l’amor,
la bellesa, el sexe i la fertilitat. És també deessa de la guerra i
líder de les Valquíries. Freyja triava els guerrers més valents
que havíen mort en combat per formar part de l’exèrcit d’Odin,
i es presentava davant ells en un carro tirat per dos grans gats,
anomenats Bygul i Trjegul. Els gats són els animals sagrats de
Freyja: la serveixen com a missatgers i li porten els desitjos i
oracions dels seus devots.
En Bygul i en Trjegul eren dos enormes gats Bosc de Noruega
(Norsk skogkatt) completament blancs i tenien una força
extraordinària. Aquesta raça es caracteritza pel seu tamany,
energia, un pèl abundant i llarg i un instint caçador molt
marcat. A destacar que són dels pocs gats que no fugen de
l’aigua.

Els gats són esperits que han baixat a la terra. Estic segur que
un gat podria caminar sobre els núvols sense traspassar-los.
Jules Verne

PETJADES LLEUGERES
A vegades volen passar desapercebuts i es queden quiets, quiets, en un racó... però
sempre estan atents, vigilant el més petit soroll amb aquelles orelles punxegudes que
mai paren quietes. I quan menys t’ho esperes els tens al teu costat, com si mai haguessin
marxat. Igual que en aquestes antologies i compilacions d’històries curtes: d’entre els
relats, sense esperar-ho, apareix un sobre el gat, que amb el seu posat impertorbable
sembla com si hagués esperat el moment oportú per deixar la seva empremta.

El gat negre i altres relats. Edgar Allan Poe.
Originàriament Poe va escriure El gat negre com un relat curt per ser publicat al diari
Saturday Evening Post de Filadèlfia a l’agost de 1843. Considerat un clàssic de la
literatura i un dels relats mestres de la literatura de terror, aquest conte conserva encara
tota la seva força i vigència. Us reptem a llegir-lo sense que un calfred us baixi per
l’esquena...

Cuentos. Ernest Hemingway.
En aquest recull de contes del genial Hemingway, hi ha
un que el també genial Gabriel García Márquez,
considerava el millor conte que mai havia llegit: Un
gato bajo la lluvia. Tot i que va ser escrit el 1925,
aquest és un relat proper i atemporal que encara avui
en dia desperta interès i curiositat.

El paraíso de los gatos y otros cuentos gatunos. É. Zola, M.
Twain, R. Kipling, Saki.
Quatre autors d’indiscutible qualitat literària es rendeixen a la
gràcia i carisma dels gats i fan d’ells la seva inspiració i els
protagonistes principals dels seus relats. Quatre relats emotius
que ens apropen a la figura d’aquest animal i que demostren
que, tot i les seves particularitats comunes, tots els gats tenen
el seu propi estil i caràcter.
Cal destacar les magnífiques il·lustracions que acompanyen els textos, obra dels
il·lustradors Ana Juan, Elena Ferrándiz, Adolfo Serra i Javier Olivares. Són unes
autèntiques obres d’art a l’alçada de les històries.

Las mejores historias sobre gatos. G. Cabrera Infante, P. Highsmith, Colette...
Disset grans escriptors, tant clàssics com contemporanis, ens regalen la seva particular
visió sobre els gats a través dels seus relats, on aquests misteriosos i elegants felins en
són els absoluts protagonistes. Cabrera Infante, P. Highsmith o L. Carroll, són alguns dels
escriptors que volen retre homenatge als amos de la casa. Una sèrie de relats propers,
originals, divertits i captivadors, ideals per llegir una mandrosa tarda de diumenge
mentre el teu gat fa una becaina reparadora al teu costat.

Gats al parc. Alba Dedeu.
Recull de relats propers i reals, amb uns personatges tan humans i quotidians que
tothom es podrà sentir identificat amb ells. A Madeleine, el protagonista coneix per
primer cop la seva tieta Madeleine, que tan acull gats perduts com nebots desorientats
que busquen refugi dels girs de la vida. Una dona que amb la seva manera de ser
canviarà la visió del món del protagonista.

Los viajes de Tuf. George R. R. Martin.
En Tuf és enginyer ecològic i es dedica a anar de planeta en
planeta solucionant problemes ambientals que els humans
han causat amb el seu egoisme i deixadesa. Amant
incondicional dels gats –eterns convidats a la seva nauaquests demostraran a Guardianes ser l’element clau per
resoldre una situació que semblava abocada al desastre, això
sí, sense perdre ni un gram del seu glamour natural.

Les millors històries sobre gats. A cura de Maria Mercè Roca.
Un recull de les millors històries sobre gats de la literatura universal. Contes
protagonitzats per gats, fragments i extractes de novel·les on són determinants
personatges secundaris o poemes inspirats en ells són el contingut d’aquesta acurada
selecció que segur no deixarà indiferent a cap lector amant dels gats.

L’escriptor i naturalista Joseph Wood Krutch sostenia que tot i que
els gats són criatures bastant delicades, exposades a moltes
malalties, mai he sentit parlar d’un gat que pateixi insomni. I és que
els gats són uns dormilegues naturals. Un gat adult dorm 16 hores
diàries repartides en un munt de migdiades, tot i que factors com la
calor, l’alimentació i l’edat del gat, les poden fer variar. Especial
menció als llocs on els hi agrada fer les becaines: a sobre del
radiador, dins de calaixos, a la pica, a les jardineres, entremig dels
coixins del sofà... Això sí, sempre s’asseguren que sigui un lloc
comfortable i calentó...

GATS AMB RIMA
Borges, Neruda, Eliot, Bukowski, Rilke, Prevert, Apollinaire,
Posada, Baudelaire... podríem seguir i seguir. La llista d’aquells
que es van inspirar en un gat per escriure un poema és bastant
llarga. I és que, qui es pot refrenar a plasmar en un vers aquest
aire misteriós i a la vegada tendre, aquesta elegància natural i
aquesta serenitat que tots els gats desprenen?

Cuando me siento
mal
me basta con
mirar a mis gatos
y mi
valor
regresa.
Charles Bukowski

Els gats han vingut a prendre el te. Cinquanta poemes que porten cua.
Rodari, Borges, Tolkien, Yeats, Neruda, Baudelaire, Pessoa, Apollinaire, Kobayashi,
Verlaine, Kipling, Rilke i Dickinson són, entre d’altres, alguns dels autors d’aquest recull
de poemes que tenen com a element comú els gats i que, amb una percepció i un lirisme
propi, volen expressar els sentiments i l’admiració que els hi desperten aquests animals
fascinants.
Podria fer pipí aquí i altres poemes escrits per gats. Francesco
Marciuliano.
Alguna vegada us heu preguntat com seria la poesia escrita per un
gat? En què s’inspirarien? Aquestes i moltes altres qüestions per fi
tenen resposta en aquests recull de poemes escrits per gats tan
originals i sorprenents com divertits.

El libro de los gatos sensatos de la vieja zarigüeya. T. S. Eliot.
Unes rimes juganeres i divertides que expliquen els noms i característiques de diferents
gats i que han entusiasmat els lectors des de la seva publicació el 1939. Tot i que els gats
apareixen sovint als seus relats, fins que els seus fillols ho van revelar ningú sabia que
sota el pseudònim d’ Old Possum s’amagava T.S. Eliot, que va escriure aquests poemes
en cartes adreçades als seus fillols durant anys.
Gatos en la cabeza. Laura Agustí.
Tot i no ser estrictament un llibre de
poesia, és una petita joia de lirisme,
sentiment i de frases evocadores, tot
il·lustrat
amb
uns
dibuixos
enganyosament senzills però delicats i
complexes que fan un plaer llegir-lo.

Tener gatos en la cabeza, como
quien tiene pájaros.
Ideas que vienen y van,
maullan fuerte exigiendo atención,
pasan suaves como un susurro
ronronean recuerdos
y te hacen sonreír
Laura Agustí. Gatos en la cabeza

ADOPTANT A UN HUMÀ

El gat és l’únic animal que ha aconseguit
domesticar a l’home.
Marcel Mauss

El món es pot dividir entre els qui mai han conviscut amb un gat i els que sí. Els primers
es pensen que són ells els que adopten a un gat, els segons saben que és el gat qui
adopta l’humà. Val a dir que a tots a qui ens ha adoptat un gat sabem que hem tingut
moooolta sort. O si no, consulteu els testimonis.

En mi casa no entra un gato. Diario de un gatuno primerizo.
Pedro Zuazua Gil.
Que aixequin el dit els que reconeguin haver dit aquesta frase
i ara llegeixen això asseguts al sofà amb un gat a la falda. Si és
que mai s’ha de dir mai, o si no que li preguntin a l’autor, que
era un no-vull-cap-gat i que en aquest llibre descriu el procés
d’adopció, adaptació i enamorament perdut que va tenir amb
la seva gata Mia, i que qualsevol que tingui un gat reconeixerà
i amb el que s’identificarà completament.

Alegato de los gatos, relatos con retratos de los gatos literatos. Antonio Burgos.
Antonio Burgos va escriure aquest llibre inspirat en el seu gat Remo. La passió, admiració
i amor de Burgos pels seus gats és una constant en tots els capítols d’aquest llibre, així
com la absoluta indulgència i acceptació que té pels seus capricis i malifetes. Tots els qui
tenen gats segur que podran reconèixer més d’una situació. L’èxit d’aquest llibre va fer
que, al cap de cop, Burgos edités una segona part: Gatos sin fronteras : andanzas y
fortunas de Remo, un gato callejero aquesta vegada amb tot d’anècdotes que lectors l’hi
havien fet arribar dels seus propis gats després d’haver llegir el primer llibre.

Dewey, el gatet de biblioteca que ha commogut el món.
Vicki Myron.
Una freda nit de gener de 1988, la Vicki es va trobar un gatet
a dins de la bústia de retorn de llibres de la biblioteca pública
de Spencer, Iowa, on treballava i va decidir convertir-lo en el
gat de la biblioteca. Aviat la gent va descobrir que en Dewey
no era un gat qualsevol, sinó que es tractava d’un gat molt
especial que va transformar la vida de tots els que
l’envoltaven. Una història real plena d’amor als llibres i als
gats.

Gatos ilustres. Doris Lessing.
La Doris Lessing és una amant incondicional dels gats, i li ve de lluny, des de la seva
infantesa a la granja africana on es va criar. Lessing ens fa un recorregut de la seva vida,
viatges i experiències amb els gats que va tenir i estimar com a fils conductors d’aquest
repàs vital de la seva història. D’una manera amena i dinàmica Lessing en descriu les
particularitats d’aquests animals extraordinaris que han estat sempre els seus companys
inseparables.

Alma de gato. 78 historias de amor e inspiración entre humanos y felinos. Ruth Berger.
Milions de persones al món comparteixen la vida amb un o varis gats. Aquest és un recull
d’històries reals commovedores plenes de complicitat i amor incondicional, així com
divertides anècdotes que fan somriure i reflexionar. Aquesta és una antologia inoblidable
sobre l’amistat del més salvatge i elegant animal domèstic i l’home.

La gata del Dalai Lama. David Michie.
Una gateta perduda i escanyolida arriba al santuari budista
de la vall de Kangra, residència oficial del Dalai Lama a l’exili,
i no triga gaire guanyar-se la simpatia de tots i de fer-se un
lloc al costat del mateix Dalai Lama. A través d’aquest llibre
podrem saber els pensaments d’una de les gates més
mandroses, presumides, golafres i tafaneres d’un dels líders
espirituals més importants del món.

Elogio del gato. Stéphane Hochet.
Tothom ho sap: el gat és un animal lliure, el cat escull el seu amo abans que l’amo al gat.
Així comença aquest llibre, on s’expliquen les relacions entre gat i home, al mateix temps
que fa un repàs dels gats a la vida d’escriptors com Balzac, Poe, Maupassant, Soseki,
Bulgákov, Colette, Simenon, T. Williams, Burroughs o Nothomb, entre d’altres.

Als anys 60, una mutació genètica natural va donar lloc a una nova raça
de gats: els Sphynx. La seva característica més impactant és l'aparent
falta de pèl, tot i que sí que tenen una capa molt fina però és gairebé
imperceptible a la vista o al tacte. Els Sphynx, tot i ser els més
coneguts, no són els únics: els Donskoy, els Elf, els Levkoy, els
Bambino, els Peterbald i els Kohana tampoc tenen pèl. La seva
fisonomia és, si més no, bastant curiosa i diferent al gat tradicional,
però hi ha moltíssima gent que els troba fascinants.

Sempre havia sentit que l’educació dels gats
és difícil, però no ho és...
El meu em va educar en dos dies.
Hill Dana

MANUAL DE CONVERSA GAT-PERSONA
La primera impressió d’un gat és que res el pertorba ni l’afecta i que no té gaire res a dir.
Res més lluny de la realitat. El cas és que els gats són molt comunicatius i intel·ligents,
reaccionen a molts estímuls, reconeixen perfectament a les persones del seu voltant i
aprenen molt ràpidament, sempre i quan siguem ferms i constants. A continuació un
seguit de manuals per facilitar la convivència amb el nostre company felí.

El gran libro de los gatos. Cuidados, crianza y razas. Paddy Cutts.
Com el seu títol indica, aquesta és una guia completa sobre els gats: aspectes pràctics
per tenir-ne cura, informació sobre les races de gats, consells de nutrició, informació
sobre la seva salut i un breu manual de primers auxilis. Amb més de 700 fotografies a tot
color, aquesta obra interessant i amena és un llibre molt complert i útil per a qualsevol
que tingui o s’estigui plantejant tenir un gat.

En la mente de un gato. John Bradshaw.
D’una manera directa i amena, el zoòleg John Bradshaw
ens introdueix al fascinant món dels gats, fent èmfasi
en els darrers descobriments científics sobre la seva
comunicació i comportament, així com la seva increïble
història i evolució a través dels segles. Una obra molt
interessant que ens ajudarà a entendre molt millor
aquests carismàtics animals.

Un gato perfecto en 21 días. Kim Houston.
Aquest és un manual d’ensinistrament per a gats, que es basa que en tres setmanes es
pot ensenyar a un gat a conviure amb humans. Té en compte tots els punts i aspectes
que poden ser conflictius o difícils, ja sigui en gatets o bé en animals adults: higiene,
alimentació, jocs, etc. El manual dona tot de consells i trucs per aconseguir educar un gat
en 21 dies. Una guia ideal tant per novells amb els gats com per aquells que ja tenen
experiència però saben que no va malament tenir algun truquet més. I si no us funciona
cap, tranquils, al cap de 21 dies convisquent amb el vostre gat, n’estareu tan enamorats
que no us importaran –gaire– els seus mals costums.

100 maneras de entender a su gato. Roger Tabor.
Roger Tabor és naturalista, biòleg i una autoritat en el món dels
gats. Gran admirador d’aquests animals, el seu manual és una
lectura amena i interessant sobre el comportament felí i els
hàbits i maneres de fer d’aquests animals.

¿Qué piensa mi gato? Gwen Bailey.
Per què el gats es refreguen la cara contra els seus amics? Per
què porten animalets morts a casa? Per què es renten sempre després de menjar? Sap
què pensa el seu gat quan fa totes aquestes coses? La Gwen Bailey és una estudiosa del
comportament animal que intenta respondre a totes aquestes preguntes. I és que el
comportament enigmàtic dels gats té unes raons lògiques un cop les coneixes i és fàcil
avançar-se a les seves necessitats i demandes si aprenem a entendre’ls.

El meu gat: aprèn a tenir cura de la teva mascota. Kim Dennis-Bryan.
Una guia adreçada als més petits de la casa que els ajudarà a cuidar la seva mascota.
Especialment recomanable per a pares que vulguin mentalitzar els seus fills en la
responsabilitat d’adoptar un gatet i de la cura que en requereix. Escrit en un estil amè i
senzill, conté nombroses fotografies a tot color que donen suport a les explicacions.

L’operació Gatet Acústic (Acoustic Kitty) va ser un
projecte de la CIA durant la Guerra Freda
consistent en ensinistrar gats i equipar-los amb
micròfons
per
interceptar
converses
“interessants”. Val a dir que el tema d’implantar
micròfons als gats va ser complicat, però
ensinistrar a un gat per què anés a un lloc
determinat, es quedés allà i fes el que volien que
fes va ser impossible. Com qualsevol persona que
tingui un gat us ho podrà confirmar: els gats
tenen una particular sordesa selectiva i a més
qualsevol estímul o soroll els distreu fàcilment.
Això ens fa pensar que els artífex de l’operació no
havien conviscut mai amb un gat a casa…
M’agradaria veure a algú –profeta, rei o
Déu– que convenci a mil gats per fer la
mateixa cosa a la vegada.
Neil Gaiman

GATS EN VINYETES

Si els animals poguessin parlar, el gos
seria un company maldestre sense pels
a la llengua, però el gat tindria
l’estranya gràcia de no dir ni una
paraula de més.
Mark Twain

Si hi ha un animal que dóna joc a ser retratat en
vinyetes és, sens dubte, el gat. Per una part és tan
serè i misteriòs que fa que et preguntis: en què deu
pensar? Per l’altra, té una manera de jugar i de fer trapelleries com si fos un gatet petit,
que és ben divertit de mirar. I quan està en pla afectuòs i roncador et desfà el cor, oi?
Si el que és estrany és que no s’editin molts més còmics sobre gats!

Gardfield. Jim Davis.
No ens equivocaríem al suposar que en Gardfield és el gat més conegut del món del
còmic. Va fer el seu debut el 1979 i des de llavors no ha parat de fer-se conegut. Amb un
físic inconfusible i un marcat caràcter, aquest gat rondinaire que odia amb totes la seva
ànima els dilluns, és un boig de les migdiades i la lasanya. Amb el seu humor irònic i
sarcàstic, arriba a tot tipus de públic i de totes les edats.

Soy un gato. Soseki Natsume, Tirol Cobato.
Per aquells que trobin que a la novel·la original de Soseki Natsume li falten alguns
dibuixos, aquí tenen l’adaptació manga feta per Tirol Cobato i amb la que podran gaudir
de la vida d’una sèrie de peculiars personatges a través dels ulls d’un gat inoblidable.
Mutts. Patrick McDonnell.
Creada el 1994, Mutts és una tira de premsa diària que es publica a
més de 700 diaris i que s’enfoca en l’estreta amistat entre en Mooch,
un gat casolà i tranquil, i l’Earl, un gos dinàmic i juganer, i les
aventures del seu dia a dia. Amb un dibuix enganyosament senzill i un
fi toc d’humor, les tires d’en Mooch i l’Earl són divertides i
entranyables, ideals per a posar-se de bon humor a qualsevol hora
del dia.

Simon's Cat. ¡Vaya gatito! Simon Tofield.
Originalment Simon’s Cat era una sèrie d’animació on es narraven les divertides
aventures d’un gat rodanxó, murri i golafre amb només una cosa al cap –menjar!- que se
les enginyava totes per què en Simon, el seu humà, li donés de menjar. Les aventures
d’en Simon es poden trobar passades a vinyetes en blanc i negre i tan dinàmiques com
hilarants.

Dulce hogar de Chi. Konami Kanata.
Quan la família Yamada es va trobar una gateta perduda al carrer i
decideix acollir-la, poc s’imaginava els tendres i divertits moments
que l’esperaven. I és que la Chi és la gateta més adorable, tendra i
entremaliada i en dos segons roba el cor de tothom qui la coneix.
Avisem que la lectura d’aquest manga pot causar adició: els seus 12
volums publicats fins a dia d’avui amb un èxit editorial aclaparador
poden donar fe de la dependència de milers de fans per les
aventures de la Chi. També avisem que a cada plana és normal que s’escapi un
involuntari “oooohhhhhh” i t’hagis d’eixugar la baveta...

Krazy Kat. George Herriman.
Ambientada a Coconino, les tires es centre en la relació i aventures del gat Krazy i del
ratolí Ignatz. En Krazy està bojament enamorat del rondinaire Ignatz i aquest aprofita
totes les ocasions que té per llençar-li maons al cap, el que en Krazy interpreta com a
actes d’amor. Tot i que aquesta tira còmica es va publicar originàriament als diaris entre
1913 i 1944, encara conserva tota la seva vigència. Amb un estil de dibuix esquemàtic i
senzill però amb molta força, es caracteritza per un llenguatge poètic i una atractiva
barreja d’innocència, surrealisme i emocions. Un clàssic del còmic que no podeu deixar
de llegir.

El gato del rabino. Joann Sfar.
Quan el gat del rabí es cruspeix el lloro de la
família, adquireix l’habilitat de parlar. Aquí
comença un relat poètic i unes reflexions
interessants, franques i divertides sobre el
judaisme, les relacions socials i els límits de les
religions a través de la veu d’un gat que no fa més
que qüestionar la fe del seu rabí, i que té en la filla
del rabí la seva principal amiga i còmplice.
Una obra molt interessant que porta editats fins a
la data quatre volums, tots ells amb un dibuix a
color força particular, i que tenen en el guió i els
diàlegs el seu punt fort.

A través del Khamsin. Skizokrillian Studio.
A la ciutat del desert, l’origen i físic dels seus ciutadans determina la seva posició social. I
és que hi conviuen tant humans com essers antropomòrfics amb habilitats i
característiques físiques de gats i gossos, que són menyspreats justament per això. No
obstant, quan dos joves gats, en Ryuki i la Koga, involuntàriament atreguin l’atenció de la
màxima autoritat i hagin de lluitar per les seves vides, començaran un canvi que afectarà
a tota la societat. Un manga atractiu i original que, tot i no semblar-ho, és de segell
espanyol i on es barregen aventura, fantasia, llegendes i crítica social, amb l’afegit d’un
dibuix acurat, dinàmic i detallat.

Plum. Historias gatunas. Natsumi Hoshino.
La Plum és una gata tranquil·la i assenyada que se sap adorada
pels seus amos, una mare i el seu fill adolescent. Quan un dia
troba una gateta abandonada i commoguda la porta a casa seva
no es podia imaginar com aquesta canviaria la seva calmada i
perfecta vida. I és que la Flake és un terratrèmol: activa i
trapella. La vida de la Plum no serà mai més la mateixa!
Històries tendres i divertides de la mangaka N. Hoshino, que amb un dibuix cuidat i ple
de detalls ens regala una petita joia que ha enamorat a milers de lectors de tot el món.

Gato saliendo de una bolsa y otras observaciones. Jeffrey Brown.
En Jeffrey Brown és un dibuixant conegut pels seus còmics ple de detalls autobiogràfics i
les seves novel·les gràfiques d’humor. En aquest fa un repàs a mil i una situacions que ha
experimentat amb els tots els gats amb els que ha conviscut des de que era un nen fins a
l’edat adulta. Amb el seu estil habitual, ple d’humor i ironia, en Brown ens convida a
reviure els millors moments i les situacions més divertides, estranyes i peculiars dels seus
gats.

Miau. José Fonollosa.
José Fonollosa conviu amb gats, això és indiscutible. Només cal veure les vinyetes que ha
dibuixat del seu dia a dia amb els seus companys inseparables i les seves petites
aventures diàries: tendres, realistes, adorables. Amb un dibuix senzill, gairebé
esquemàtic però dinàmic i amb força, aquest és un còmic per gaudir-lo, i, tant si
t’agraden els gats com no, acabaràs amb un somriure a la cara.

Nekomajin. El gato mágico. Akira Toriyama.
Els Nekomajins són criatures amb aspecte de gat que tenen la capacitat de fer una mica
de màgia. Experts en arts marcials, protegeixen la gent del mal amb passió i
determinació. Bé... per un mòdic preu. I és que els herois bé que han de menjar!
El gran sensei Toriyama amb el seu estil inconfusible, ens regala les aventures d’un heroi
desvergonyit i poc convencional que viu rocambolesques aventures amb vells enemics
que a molts us sonaran. Un comic mega divertit ideal aquells que volen tornar a ser nens
per una estona.
Blog. Maliki.
A mig camí entre còmic i novel·la gràfica, aquest és un recull de
moments diaris de la vida de la Maliki, una artista establerta en un
poblet bretó on viu amb els seus gats Feanor, Arya i Luma, les seves
gallines i els seus particulars veïns. Un recull d’anècdotes de la vida
real narrades amb uns textos ocurrents i uns dibuixos frescos, originals
i propers, amb un toc d'humor proper i un estil refrescant. Recomanat
per a aquells que vulguin passar una estona divertida i gaudir
d'anècdotes i situacions quotidianes amb les quals és fàcil identificarse amb un somriure, especialment les entremaliadures dels seus gats, 100% còmics i
adorables.

Cómo saber si tu gato planea matarte. The Oatmeal.
Si el teu gat t’amassa amb les potes, no és que t’estimi. Està comprovant la debilitat dels
teus òrgans interns. Si et porta un animal mort, no és un regal. És un avís. I així una
historia hilarant i rocambolesca darrera l’altre, acudits, anècdotes i guies sobre com
tractar un gat, tot il·lustrat a color i amb l’estil creatiu característic de The Oatmeal.

Els dos segells més famosos de còmics de súperherois ens ofereixen dos
exemples perfectes de súper heroïnes que prenen del gat el seu model a
imitar: a Marvel Comics, trobem la Felicia Hardy, molt més coneguda com
la Catwoman, i a DC Comics, la Selina Kyle, àlies la Gata Negra. Tot i que a
simple vista poden semblar bastant similars ja que són heroïnes
intel·ligents, fortes i decidides amb un codi moral i ètic molt personalitzat,
increïbles habilitats felines i un vestit negre molt cenyit, les dues tenen
orígens, personalitats i motivacions bastant diferents. Potser la Catwoman
(Selina Kyle) és la més coneguda, però totes dues són unes bones
representants de les millors qualitats gatunes.

He viscut amb algunsmestres Zen,
tots ells gats.
Eckhart Tolle

TRASPASSANT FRONTERES
No només la literatura ha adoptat els gats com les seves muses, també hi ha llibres de
coneixements que prenen la figura del gat com a inspiració. I és que els gats són pous de
saviesa i ens poden ensenyar un munt de coses. Al cap i a la fi, si no han pintat cap obra
mestra, patentat un invent, escrit una simfonia o resolt un problema matemàtic és
perquè els hi encanta guardar secrets.

Pensa i actua com un gat. Stéphane Garnier.
Aquest llibre vol demostrar que els gats tenen el secret d’una
vida feliç. Són lliures, tranquils, observadors, savis, elegants i
orgullosos. Els gats poden ensenyar-nos a gestionar l’estrès, a
ser més independent i a viure la vida com realment volem. Ple
de consells intel·ligents i apunts humorístics, aquest és un
llibre pràctic i inspirador amb les claus de per què comportarnos com un gat ens farà més feliços.

La gran matança de gats. Robert Darnton.
A mitjans del S. XVIII a París un grup d’artesans van organitzar una matança de gats i ho
van viure com una gran celebració ja que per ells prenia un significat més profund: va ser
una manera de rebel·lar-se contra l’estament marcat i una forma de revenja contra els
seus patrons. Però quina relació hi ha entre els gats i la forma de vida d’aquells artesans?
En Robert Darnton aprofita aquest episodi terrible i d’altres rellevants de l’època per fer
un retrat de la societat parisina i francesa del segle XVIII i com la va marcar i la va fer
evolucionar a la que és actualment.

Lo que aprendemos de los gatos. Paloma Díaz-Mas.
Els humans, segons els gats, acostumen a malentendre les coses. Com
ara el títol d’aquest llibre: molts pensaran que tracta del que l’home pot
aprendre sobre els gats, però en realitat és d’allò que els gats ens
poden ensenyar. Aquests errors passen perquè l’home té l’absurda
creença que és l’animals superior, quan tothom sap que ho són els gats.
Directe, original, sensible i emotiu. Sens dubte un llibre fascinant i profund, ideal per a
tots els amants dels animals, no només dels gats. Però per aquests últims, és una lectura
100% imprescindible.

El método Catfulness. Un gato nos enseña qué es la felicidad.
Paolo Valentino.
Un programa en set setmanes que combina les bases del
mindfulness i la saviesa dels gats. Aplicant uns senzills consells,
aprendrem a reconnectar amb el present i la nostra vida. Una
obra il·lustrada per Marianna Coppo, que inspira i motiva a
millorar la nostra manera de fer diària.

Yoga para gatos. Christinne Wadsworth.
El teu gat s’ha tornat mandrós i esquerp? Ha guanyat uns quilets de més i només fa que
jeure al sofà? Doncs aquí tens la solució: un divertit manual de ioga per a gats, amb el
que tant tu com el teu gat us beneficiareu de les seves fantàstiques propietats. Amb tot
de trucs i consells per a novells del ioga, tothom ho pot provar, només cal tenir un gat a
mà. De la mà de l’humorista Christinne Wadsworth comprovareu que el ioga mai havia
estat tant divertit. Namaste!

Citas de gatos de personajes históricos que los amaron. José Fonollosa.
Tal com diu el títol, els amants de les cites i els amants dels gats aquí trobaran un llibre
que podran compartir. A més, sempre és tranquil·litzador saber que escriptors, músics,
polítics, científics i artistes reconeguts de la Història també van assumir que els gats eren
els autèntics amos i senyors de les seves cases.

La paradoxa del gat de Schrödinger, formulada el 1935, és la més popular de la quàntica. A grans
trets: tancats dins una caixa hi ha un gat, un dispositiu amb una partícula radioactiva i verí. Si es
detecta la radiació s’activa el verí i el gat mor (probabilitat del 50%), si no es detecta, el gat continua
viu (probabilitat 50%). Segons la mecànica quàntica i degut a la superposició dels dos estats, el gat
estarà viu i mort fins que algú intervingui i obri la caixa. (El que no diuen és que des de que es va
formular no s’ha trobat cap valent per obrir la caixa i fer front a un possible gat molt viu i
completament enfurismat per haver estat tancat... Voluntaris?)
Si en voleu saber més, us recomanem El gato de Schrödinger en el árbol de Mandelbrot. Una
aproximación distinta al fascinante mundo de la ciencia del científic Ernst P. Fischer, on explica
aquesta i altres teories científiques d’una manera clara i entenedora per als no versats en la matèria.
Un altre també de gats i ciència: Como explicar física cuántica con un gato zombie, un llibre
instructiu i divertit que fa comprensible la física tant a adults com a joves i que et fa aprendre i
pensar a la vegada. Atenció, avisem que el llibre no inclou un gat zombie de regal.

Fins i tot el més petit dels gats
és una obra d’art.
Leonardo da Vinci

PETITES OBRES D’ART

Què tenen en comú Klee, Renoir, Steinlen, Léger, Balthus, Giacometti, Botero, Franz
Marc, Klimt, Bonnard i Picasso? Doncs que a més de ser uns grans de l’art, comparteixen
haver reconegut la bellesa i l’encant indiscutible dels gats i els hi van dedicar un espai
dins la seva obra. I és que dins la Història de l’Art hi ha nombroses peces artístiques que
homenatgen la figura del gat, a totes les èpoques i a tots els estils artístics.

Mitsou, historia de un gato. Balthus; Rilke.
Balthus va ser un dels grans mestres de la pintura figurativa del S. XX. Als deu anys,
Balthus va realitzar una sèrie de dibuixos en els que explica la seva història personal de
com es troba un gat, en té cura, juga amb ell, l’alimenta, hi dorm... fins que un dia el gat
es perd i el nen plora desconsoladament. El poeta Rainer Maria Rilke que era el seu
mentor en aquella època, es va emocionar tant amb els dibuixos que va escriure un
prefaci i els va publicar el 1921 sota el títol Mitsou, histoire d’un chat.
Els gats són figures recorrents i habituals als quadres de Balthus, el que demostra la gran
estimació que tenia per aquests animals. El 1935 el mateix Balthus es va autorretratar en
un quadre amb un gat i el va titular El rei dels gats.

Gats de pel·lícula. Susan Herbert.
La Susan Herbert és una artista famosa per les seves enginyoses
pintures de gats antropomòrfics. De formació autodidacta,
primer es va dedicar a “retratar” ratolins, però després es va
interessar pels gats i la seva primera gran obra Cats Gallery of
Art, on reproduïa famoses obres d’art com ara La jove de la
perla o El naixement de Venus però “gatificant” els models, va
ser tot un fenomen editorial.
En aquest llibre fa el mateix però amb escenes emblemàtiques de conegudíssimes
pel·lícules. Atenció a l’adaptació que fa dels títols per a que responguin també a l’esperit
felí de la seva obra.

A finals del segle XIX, Anglaterra va viure una febre artística gatuna
degut a les obres de Louis Wain. Wain va ser un dels artistes més
reputats i reconeguts de l’època victoriana gràcies a les seves gracioses
pintures de gats que es comportaven i actuaven com essers humans.
L’escriptor H.G. Wells va dir d’ell: Va inventar un estil de gat, una
societat de gats, un món sencer de gats. Els gats anglesos que no
s’assemblen i actuen com els gats de Louis Wain, s’avergonyeixen de si
mateixos.

L’home té dos mitjans per refugiar-se de
les misèries de la vida: la música i els gats.
Albert Schweitzer

MIOLS MUSICALS

Si els gats van inspirar a pintors i escultors de totes les èpoques i moviments artístics,
segur que no us estranya que també inspiressin a músics. Ja sigui pel seu propi caràcter o
per la influència que van tenir a la vida dels compositors en qüestió, a la Història de la
Música podem trobar un munt de cançons inspirades en i per gats.
El següent codi QR enllaça a una playlist d’Spotify amb algunes de les
cançons que tot admirador dels gats ha de conèixer i que us llistem a
continuació.

Duetto buffo di due gatti. G. Berthold.
El Duetto buffo di due gatti, tot i que s’acostuma a atribuir a Rossini, en realitat no va ser
escrit per ell, sinò que és d’una compilació del 1825. L’autor de la compilació és
probablement el compositor Robert Lucas de Pearsall, sota el seu pseudònim de G.
Berthold.
Aquesta és una peça curta per a dos sopranos, que representen un diàleg entre dos gats i
la única paraula que diuen i repeteixen tota l’estona és miau. És una peça molt divertida i
popular que s’acostuma a tocar com a extra al finals dels concerts, ja que, si els cantants
tenen el dia juganer, aquesta és una peça ideal per deixar un bon regust de boca.

Delilah i All dead, all dead. Queen.
A Freddie Mercury l’apassionaven tant els gats que quan una
vegada li van comentar la possibilitat de tenir un fill va
contestar: Sí, però m’estimo més tenir un altre gat! En va tenir
molts al llarg de la seva vida i n’estava ben enamorat d’ells i ho
demostrava cada dia. El seu àlbum debut el va dedicar al seu gat
Jerry, i per la seva favorita, la Delilah, en Mercury va compondre
un tema i el va anomenar, com no, Delilah. El podeu trobar a l’àlbum Innuendo, el darrer
abans de la mort del cantant. Amb declaracions com em fas somriure quan estic a punt
de plorar i sóc feliç quan t’arrauleixes i t’adorms al meu costat és sens dubte és una de
les grans cançons d’amor a un gat i un homenatge preciós a una gata molt especial.
Al grup també hi havia un altre apassionat dels gats, el guitarrista Brian May que va
escriure la cançó All dead, all dead com a homenatge al gat de la seva infància i per
superar la pèrdua de la seva mort. Forma part de l’àlbum News of the World, del 1977 i
és una cançó que poques vegades va ser interpretada en directe.

Three Cool Cats. The Beatles.
Escrita el 1958 per Jerry Leiber i Mike Stoller, aquesta cançó va ser gravada originalment
per The Coasters. El 1962, el joveníssim grup The Silver Beatles (més tard coneguts com
The Beatles) en feu una versió a l’audició per a la Decca Records, amb en George
Harrison com a vocalista i en Pete Best a la bateria. Aquesta grabació es va incloure a
l’àlbum recopilatori Anthology 1 de 1995, tot i que hi ha una altra versió del tema feta
durant les sessions de grabació de Let It Be el gener de 1969.
Cal dir que de tots els components dels Beatles, els més apassionats pels gats eren en
John Lennon i en George Harrison. Els dos van tenir un munt de gats al llarg de la seva
vida, tots ells amb noms ben curiosos.

Walking My Cat Named Dog. Norma Tanega.
Si t’estimes el gossos però a casa no en pots tenir un, què
fas? Doncs la Norma Tanega va trobar una solució: va
adoptar un gat, el va anomenar gos i el tractava com a tal.
Fins i tot el treia a passejar. A més, gràcies a aquesta
experiència va fer una cançó relativament famosa en el seu
moment, 1966, que va arribar al número 22 d’Estats Units i
Regne Unit.

Sunday Girl. Blondie.
Blondie va ser un altre grup que va voler retre homenatge a un company felí d’un dels
seus membres. El guitarrista Chris Stein la va escriure per animar la Debbie Harry, la
cantant del grup, quan el seu gat Sunday Man es perdre mentre el grup estava de gira.
Va aparèixer a l’àlbum Parallel Lines el 1979 i va ser un èxit completament inesperat: va
ser número 1 tant al Regne Unit com a Austràlia.

Stray Cats Strut. Stray Cats.
És un dels èxits més coneguts dels Stray Cats, un dels grups
exponents del psychobilly, una de les moltes variants
del rockabilly. Stray Cats Strut parla d’un gat de carrer rebel
i amb estil que es passeja per la ciutat com si en fos l’amo i
trencant els cors de les gatetes i fent-les plorar. Del 1981, i
caracteritzada per un ritme genial i un fantàstic solo de
guitarra, aquesta cançó va ser número 3 als Estats Units.

El gato López. Ska-P.
La banda ska vallecana Ska-P, va incloure aquest tema al seu segon àlbum El vals del
obrero el 1996 i explica la història del gat López, un gat obrer rebel que vol viure lliure i
ballar i que s’ha d’enfrontar una societat capitalista que el condiciona i el reprimeix. Es
caracteritza per un ritme ràpid i brutal i una lletra que costa de seguir però molt
divertida.
Lucifer Sam. Pink Floyd.
Dedicada al Sam, el gat siamés del guitarrista Syd Barrett,
aquesta cançó pertany al primer àlbum del mític grup, The
Piper at the Gates of Dawn. Tot i que hi havia especulacions i
rumors que es tractava sobre una persona real, el grup ho va
desmentir: era pel gat d’en Barrett, el qual suposem que
devia ser tota una peça si tenim en compte el títol del tema.

In dreams of mine. Faith and the Muse.
Dins de l’àlbum Vera Causa editat el 2001, trobem aquesta cançó que narra la història
d’una dona que somia amb el seu gat. Aquest la porta a viure aventures dins un món
màgic. Faith and the Muse és un dels referents de les bandes de darkwave més
reconegudes als Estats Units i les seves cançons tenen influències de música celta, folk i
pagan rock. In dreams of mine, amb el seu estil malenconiós i una serenitat fosca és un
bon exponent d’aquestes influències.
The year of the cat. Al Stewart.
Al Stewart li va donar al gat el seu propi
any i, encara que a la cançó no hi hagi
cap més referència als felins i no parli
pròpiament d’ells, el considerem tot un
homenatge musical.
La peça, que és del 1976 i va arribar a
ser número 1, va vendre milions de
còpies i ha arribat als nostres dies
havent envellit molt dignament però
sense haver perdut ni un sol gram del
seu atractiu.

A la cultura xinesa cada any del zodíac té associat
un animal, que determina i marca el carácter i la
personalitat dels nascuts durant aquell any. Hi ha
l’any de la rata, del gos, la serp, el cavall… però no hi
ha el gat.
Segons explica la llegenda, l’Emperador de Jade
organitzar una cursa per determinar quins animals
representarien el zodíac. La rata i el gat, que eren
grans amics, també hi van participar plegades. Tot
anava bé i semblava que serien les guanyadores,
però quan ja faltava poc per arribar a la meta, la
rata va trair el gat i aquest va arribar l’últim de tots.
Des de llavors el gat i la rata són enemics.

Cat in the window (The bird in the sky). Petula Clark.
Amb aquest tema folk, desenfadat i alegre, la Petula Clark va cantar la
manera que el seu gatet mirava ben atent per la finestra els ocells que
volaven. La Petula no creia que fos per caçar-los, ni per menjar-se’ls,
simplement el seu gatet per un moment també es pensava que podria
volar.
No és tan coneguda com els seus èxits Downtown o This is my song,
però amb aquesta cançó la P. Clark va aconseguir una peça d’aquelles
que et fan somiar i et posen un somriure a la cara, especialment si
l’escoltes mentre observes el teu gat mirar hipnotitzat per la finestra
tot el que passa cel enllà.

Mi gato. Rosario Flores.
Segur que molts quan heu llegit el títol mentalment heu cantussejat hace uy, uy, uy, oi
que sí? Si és que és el més característic de la cançó. Doncs resulta que mentre la Rosario i
el seu germà Antonio la composaven, la seva mare, la Lola Flores, els hi va recomanar:
heu de dir “mi gato hace uy”. Ells van riure però quan l’estaven cantant en directe a
Miami davant del Julio Iglesias, ho van afegir i el públic es va tornar boig. I així es va
quedar.

El gato que está triste y azul. Roberto Carlos.
Pel aquells que no estiguin versats en els gats, us assegurem que els gats mai es posen
blaus, tot i que aquesta cançó us digui el contrari. El que passa és que aquesta peça, que
originàriament es titulava Un gato en la oscuridad i que Roberto Carlos la va interpretar
el 1972 en espanyol, en realitat es va compondre en italià i deia: Un gatto nel blu /
guarda le stelle / non vuol tornare / in casa senza te. A l’hora de fer la traducció, al
Roberto Carlos li devia agradar això del blu (blau, en italià) i... fins al dia d’avui!

El meu gat demostrava una predilecció molt clara pel clavicordi. Passejava per sobre
les tecles, d’una banda a l’altra, tornant sobre els seus passos. A vegades s’aturava una
mica més sobre una nota i inclinava l’orella fins el moment en què la vibració cessava.
Una nit, m’havia dormit en una butaca, quan el so del clavicordi em va despertar. El
meu gat havia tornat a reprendre el seu passeig musical i realment produïa una frase
melòdica. A prop meu hi havia una fulla de paper pautat on vaig transcriure el que
estava composant...
Doménico Scarlatti (1685-1757), sobre la seva Fuga en sol menor.

Un gat sempre adopta una postura fotogènica.
L.J. Braun

UN PRIMER PLA
Amb la seva gràcia natural i el seu marcat estil, no hi ha dubte que el gat és un animal al
que la càmera estima. Per això ha estat present a no poques escenes famoses en el món
del cinema. Recordeu el Vito Corleonne vestit d’esmoquin, rebent al seu despatx i
escoltant les peticions que li fan mentre juga amb un petit gatet? I el gat que la Holly
Golightly abandona sota la pluja però que al final torna a recollir? I a Alien, que és un dels
pocs que sobreviu? Si és que els gats apareixen en un munt de pel·lícules, com a
figurants, importants secundaris i fins i tot n’han protagonitzat unes quantes.

Un gato callejero llamado Bob.
Basada en el bestseller del mateix nom, aquest film basat en fets
reals narra la història d’en James Bowen, un músic de carrer exdrogadicte, que un dia es va trobar al seu apartament un gat de
carrer ferit al que va anomenar Bob. En James poc es podia imaginar
que en Bob li canviaria radicalment la vida. Una història agredolça
plena d’esperança.

De vuelta a casa. Un viaje increíble.
Una família deixa els seus animals de companyia, dos gossos i una gat, a càrrec d’una
amiga quan marxen de vacances. Els animals, que no entenen el motiu de la separació,
decideixen tornar a casa. Sols i sense ajuda, els tres animals uniran forces i s’enfrontaran
plegats a tot tipus de perills i aventures en el seu llarg camí de tornada a casa. Una
pel·lícula familiar apte per a tots els públics plena de valors com l’amistat, el valor i la
confiança en els altres. A destacar que és una de les poques pel·lícules on es mostra que
la relació entre gossos i gats no sempre és dolenta.
Aprofitant l’èxit d’aquesta, uns anys després es va fer una segona part: De vuelta a casa
2, amb els mateixos protagonistes i un argument similar però noves aventures.
Los ojos del gato.
Recull de tres històries d’Stephen King entrelligades amb un nexe
comú: un gat. La primera és la història d’un home que intenta deixar
de fumar, la segona narra una perillosa aposta i a la tercera el gat és
l’únic que pot salvar la vida d’una nena d’un troll diabòlic. Així
explicat no fa gaire por, per això us recomanem veure-la. Sols a casa.
A les fosques. Un dia de tempesta.

Thundercats. Los felinos cósmicos.
Els que tenen entre vint-i-llargs i trenta-pocs segur que recordaran els Thundercats. Eren
un grup d’alienígenes que van fugir del seu planeta moribund Thundera i que havien de
lluitar contra Mumm-Ra per defensar la seva nova llar. Emesos del 1985 al 1989, els
dibuixos tenen l’estètica de l’època, però és una sèrie ideal per a joves nostàlgics.

Siete vidas. Este gato es un peligro.
Divertida comèdia familiar en la que un home ric i triomfador però poc
dedicat a la seva família un dia té un accident i cau en coma. No
obstant, el seu esperit es veu atrapat en el cos del gat de la seva filla i
descobreix que té set dies per canviar la seva vida o es quedarà dins el
gat per sempre. Humor, aventura i una mica de drama en una història
ideal per veure en família.

Haru en el Reino de los Gatos.
Pel·lícula d’animació japonesa produïda per l’Studio Ghibli que narra la història de la
Haru que un dia salva la vida a un gat sense saber que és el príncep Lune del regne dels
gats. A partir d’aquest moment la vida de la Haru canviarà completament i de la mà de
nous amics felins descobrirà el fantàstic Regne del Gats i viurà una fantàstica aventura.
Studio Ghibli és sinònim d’originalitat, detall, cura, tendresa, sentiment, aventura i
emoció. I aquesta pel·lícula ho confirma i manté la qualitat a la que Studio Ghibli ens té
acostumats.

El Gato con botas.
El personatge ja era des de sempre conegut gràcies al conte infantil,
però a Shrek (2001) va adoptar una nova dimensió. La seva aparició va
ser relativament curta però va tenir tant d’èxit que el 2014
DreamWorks el va fer protagonista de la seva pròpia pel·lícula, un spinoff de la saga Shrek i on la personalitat divertida, fatxenda, aventurera i
enamoradissa del Gat llueix completament.

Un gato del FBI.
Una jove viu en un poble d’aquells on mai passa res, fins que un dia el seu gat DC arriba
amb un rellotge lligat al coll. El rellotge porta un missatge d’ajuda i és gairebé la única
pista per trobar a una noia segrestada. Aquí comença una aventura apta per a tots els

públics de la marca Disney amb un gat espavilat, una jove eixerida i us segrestadors
maldestres com a protagonistes.

Gatos. Un viaje de vuelta a casa.
En Rudolf és un gat domèstic que un dia es despista i,
inesperadament, es despista en un camió camí a Tokio. Allà
coneixerà a Ippai-attena, un gat de carrer que l’ensenyarà a
sobreviure i a com tornar a casa. Una història molt maca i
plena de moments tendres però també divertits, que ens
ensenya que a vegades la vida fa un gir inesperat i que els
millors amics es poden trobar en els moments més difícils.

Como perros y gatos.
Aventura familiar que narra la guerra secreta entre els gossos i els gats. El Senyor Tinkles
és un gat persa que vol aniquilar a tots els gossos del món, que han estat protegint la
humanitat des de sempre. Però els agents canins passen un mal moment i han de
reclutar en Lou, un cadell poc experimentat. Però en Lou està disposat a tot per garantir
la pau al món, fins i tot enfrontar-se a un exèrcit de gats malvats i ben entrenats.

A propósito de Llewyn Davis.
En Llewyn Davis és un cantant de folk que malviu a Nova York,
dormint als sofàs d’amics i tocant allà on pot. Un dia, quan tot
sembla encara pitjor, un gat el comença a seguir i hi ha un punt
d’inflexió a la seva vida. Podria ser que tot pot començar a canviar?
Un drama dur i contundent on l’actuació dels actors és el millor de la
pel·lícula.

Un gato en París.
En Dino és un gat que porta una doble vida. De dia és el gat de la Zoe, filla d’una policia,
que des de que va morir el seu pare no ha pronunciat paraula. De nit és el gat d’en Nico,
un famós lladre i l’acompanya en els seus robatoris. Quan la Zoe el segueixi una nit, en
Dino veurà com les seves dues vides s’enfronten i quan la vida de la Zoe estigui en risc,
haurà de prendre una difícil decisió. Aquest film és de producció francesa i es nota
especialment en el París que en Dino i la Zoe observen des de les teulades, tot ple de
llum i detalls.

Los Aristogatos.
Un clàssic Disney sens dubte ben conegut per tothom. La pel·lícula es
va poder veure per primer cop el 1970 i des de llavors ha entusiasmat a
milions d’infants i adults. Narra la història d’una gata i els seus gatets
als que un malvat majordom abandona per poder quedar-se una gran
herència. Un valent gat de carrer s’oferirà a ajudar-los a tornar a casa.

Cats.
Cats és un musical compost per Andrew Lloyd Webber a partir de la col·lecció de poemes
Old Possum's Book of Practical Cats de T. S. Eliot. Ens narra la nit quan el clan dels gats
Jélicos ha de triar quin d’ells renaixerà en una nova existència. El musical va debutar el
1981 i va ser tot un èxit. És el quart espectable amb més permanència en cartellera en la
història de Broadway. També s’ha estrenat en nombrosos països i s’ha traduït a multitud
d’idiomes.

Kedi. Gatos de Estambul.
Kedi és un documental que segueix a set dels milers de gats que viuen actualment als
carrers d’Estambul. Cada gat és un món, així com la gent amb la que prenen contacte i
els espais que recorren: el port, els comerços, el mercat, els estrets carrerons... La
història dels gats es narra a través d’aquells ciutadans amb els que tracten i dels que
coneixerem la seva vida, rutina i creences, revelant el panorama actual d’una ciutat
fascinant. Un documental poètic i ple de sensibilitat i alhora proper i real que segur us
agradarà.

Com podreu comprovar a Kedi. Gatos de Estambul, a la
Joia del Bòsfor hi ha una relació molt especial entre els
gats i les persones que es pot resumir en una frase:
Estambul estima els gats.
Se’ls estimen a tots, però hi va haver un que es va
guanyar una estimació pròpia. Es deia Tombili i era un gat
molt especial. Durant onze anys va conviure com un veí
més de la ciutat i la seva actitud despreocupada, el seu
bon caràcter i el tracte proper amb la resta de ciutadans
el van convertir en el gat més famós de la ciutat. Era tan
important que fins i tot tenia Facebook i hashtag propi.
Quan va morir, la gent d’Estambul va sentir tant la seva
pèrdua que li van fer una estàtua i la van instal·lar al seu
lloc favorit des d’on li agradava veure passar la gent.

Els gats ho tenen tot: admiració, son sense
fi i companyia només quan la desitgen.
Rod McKuen

EMPARELLATS
Com ja hem comentat, els gats han aparegut a moltíssimes pel·lícules, series de televisió
i dibuixos animats. I segur que molts dels amants dels gats més cinèfils en coneixeu un
munt d’ells. Així que us proposem un joc: sabríeu relacionar el gat amb el seu company
humà?
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COMPANY HUMÀ
Argus Filch (Harry Potter)
Teniente Ellen Ripley (Alien, el octavo pasajero)
Jack Byrnes (Los padres de ella)
Jon Arbuckle (Gardfield)
Llewyn Davis (A propósito de Llewyn Davis)
Familia Little (Stuart Little)
Louis Creed (Cementerio mascotas)
Familia Burnford (De vuelta a casa, un viaje increíble)
Gentle Rosenburg (Men in Black)
Teniente comandante Data de la Enterprise (Star Trek)
Hermione Granger (Harry Potter)
Holly Golightly (Desayuno con diamantes)
Las hermanas Halliwell (Embrujadas)
James Bowen (Un gato callejero llamado Bob)
Mia Thermopolis (Princesa por sorpresa)
Gill Holroyd (Me enamoré de una bruja)
Tia Sarah (La Dama y el Vagabundo)
Lisa Simpson (Los Simpson)
Geppeto (Pinocho)
Madrasta (La Cenicienta)
Sabrina Spellman (Sabrina, cosas de bruja)
Señora Hogget (Babe, el cerdito valiente)
Bunny Tsukino (Sailor Moon)
Familia Tanner (Alf)
Madame Adelaide Bonfamille (Los Aristogatos)
Nicky (Nicky, la aprendiz de bruja)
Dr. Maligno (Austin Power)
Gargamel (Los Pitufos)
La solució, dos planes més enllà.

El temps que passes amb un gat mai és un
temps perdut.
Colette

GATETS JUGANERS
Aquesta guia es dirigeix principalment a un
públic adult. No obstant, no ens oblidem dels
més petits de la casa que segur que també
s’estimen els gats amb bogeria.
A les Biblioteques de Girona trobaran un munt
de llibres adreçats a la seva edat, tant de ficció
com de coneixements, amb els gats com a
protagonistes. No obstant, hem volgut oferir-los
un petit tastet amb un recull d’àlbums il·lustrats
de tot tipus de gats: grans, petits, blancs, negres,
trapelles, rondinaires i molts més.
El recull el trobareu a qualsevol de les Biblioteques de Girona i estem segurs que
agradaran no només als més petits, sinó a tota la família.

On vol el meu gat que l’acaroni?

Qui pot creure que no hi ha ànima darrera
d’aquests ulls lluminosos…
Teophile Gautier

UN APUNT ABANS DE MARXAR...
Un gat és una responsabilitat, i tot i la seva lloada independència, depèn del seu amo i
aquest ha de tenir-ne cura de la seva higiene, salut, comfort i alimentació durant tota la
seva vida. Si esteu pensant en incorporar un gat a la vostra família, tingueu-ho present.
Cada dia s’abandonen animals domèstics i les protectores n’estan plenes de gats
abandonats. Si esteu pensant en tenir un gat, considereu l’opció d’adoptar. Hi ha un
munt de protectores i associacions ben a prop vostre que estaran encantades de
presentar-vos els gats que tenen en acollida i que esperen una nova llar i uns nous amos
a qui estimar. Segur que no us en penedireu.
L’escriptor cubà Guillermo Cabrera Infante deia per a mi el món es divideix en dos classes
de persones: les que estimen els gats i la resta. A les segones els hi recomano adoptar-ne
un des de ja. No saben el que es perden.

Solució al joc de les parelles: 1-J, 2-I, 3-K, 4-H, 5-A, 6-C, 7-M, 8-Q, 9-O, 10-G, 11-V, 12-W,
13-X, 14-S, 15-R, 16-D, 17-L, 18-E, 19-Z, 20-F, 21-B, 22-P, 23-U,24-Y, 25-T, 26-N, 27-Ñ, 28-LL
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