


Llibres per a les teves set vides 

Cucho Cuño és autor de llibres propis, 
aliens i compartits. Dibuixa d’ençà que 

té memòria i escriu des del dia en 
què va aprendre a fer-ho. Com 

a bon il·lustrador, en Cucho 
és un gran observador de tot 
el que l’envolta. Des de petit 
«dibuixava les persones, les 
coses i, especialment, els 
animals». Sempre ha viscut 

amb animals, font contínua 
d’inspiració. «Els animals em 

conten amb els ulls les seves  
històries, i jo, amb paciència, les  

transcric en la llengua dels humans».

Per què et quedes enllaunat amb Gat Ànec?

Sinopsi
Un dia et despertes... i ja 
no ets un gat. El teu reflex 
no és el mateix. És un 
somni? No, és veritat... Ets 
un ànec! Al principi, no 
et fa gràcia. Gens. Però... 
qui no ha somiat de nedar 
com els ànecs i volar entre 
els núvols? Potser el canvi 
no estigui tan malament. 
Sempre m’han agradat les 
plomes! Seré un GatÀnec... 
O no?

01. 
Perquè és un  

llibre misteriós,  
que hauràs de  

rellegir i rellegir

02. 
Perquè et deixarà 

sense paraules,  
només amb  

miols

03. 
Perquè descobriràs 

que un gat no té 
personalitat... en té 

moltes!

04. 
Perquè Cucho Cuño 

és un autor que et  
descobrirà un  

llenguatge  
diferent

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
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format 16×16 cm
pàgines 36
isbn 978-84-942867-2-8 (català)
isbn  978-84-942867-0-4 (castellà)
isbn 978-84-942867-1-1 (gallec)
pvp 13,50 € (IVA inclòs)

Gat Ànec
Text i il·lustracions 
de Cucho Cuño

interiors Paper FSC de 170 g
enquadernat Cartoné amb crom  
plastificat mat en paper FSC de 150 g  
sobre cartró de 2,5 mm
tipografia Emigre Blockhead
paper FSC. Fonts responsables
traducció Silvia Negre Mascaró

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: Cucho Cuño 


