


Llibres per a les teves set vides 

Per què et quedes enllaunat amb Gargot i Tinta?

Sinopsi
Al gat Gargot li agrada 
dibuixar. Al ratolí Tinta  
li encanta pintar.  
Però a cap dels dos no 
li agraden les obres de 
l’altre... o això diuen. No 
accepten les crítiques i 
es barallen perquè els 
dos volen ser els millors 
artistes del món.Final-
ment s’adonen que, junts, 
cada un amb el seu estil, 
poden crear autèntiques 
obres d’art.

01. 
Perquè et pot  

ajudar a descobrir 
l’artista que  
portes dins

02. 
Perquè aprens sobre 

grans pintors com 
Dalí, Picasso, Van 

Gogh o Leonardo da 
Vinci 

03. 
Perquè tracta temes 

com ara l’enveja, 
l’autoestima, el  

respecte, les reaccions 
davant les crítiques  

i l’amistat

04. 
Perquè inclou 

un pòster gegant 
per decorar la 
teva habitació

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.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

format 20,3 × 25,4 cm
pàgines 40
isbn 978-84-942451-9-0 (català)
isbn  978-84-942451-7-6 (castellà)
isbn 978-84-942451-8-3 (gallec)
pvp 16,90€ (IVA inclós)
interiors Paper FSC estucat semimat  
de 170 g
enquadernat Cartoné amb crom  
plastificat mat en paper FSC de 150 g sobre 
cartró de 2,5 mm
tipografia La Cartoonerie, Kid Typemarker 
i The Wall.
paper FSC procedent de fonts responsables
traducció Silvia Negre Mascaró

Gargot i Tinta
Text i il·lustracions de  
Ethan Long

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: Ethan Long 

9 788494 245176 9 788494 245183

Ethan Long, autor i il·lustrador  
nord-americà reconegut i premiat  
internacionalment, ha publicat 70  
llibres per a nens. Ha guanyat, entre 
d’altres, el Theodor Seuss Geisel  
Award, concedit per l’Associació de 
Biblioteques dels EUA, i ha estat 
nominat per als premis Emmy de 
televisió per  
la creació d’una 

sèrie que s’ha emès a 
Disney Channel. La seva  

infància li ha servit de contínua inspiració per 
crear històries, sens dubte la seva passió. A més, 
assegura que és un cuiner de primera. Viu a 
Orlando amb la seva dona i tres fills.
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