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El gat Boris. El cotxe banyera és el primer títol de la sèrie 
protagonitzada per en Boris, un divertidíssim gat amb grans 
idees. Una sèrie escrita i il·lustrada per Erwin Moser, l’autor 
austríac multipremiat i un dels referents de la literatura 
infantil alemanya. Una sèrie dirigida a lectors a partir de 4 
anys.

Els encantadors minicontes de El gat Boris. El cotxe banyera 
són perfectes per la lectura en veu alta i la diversió dels 
primers lectors.

LES DIVERTIDÍSSIMES I TENDRES AVENTURES 
D’UN PETIT GAT AMB GRANS IDEES

Segon títol de la sèrie pròximament disponible: 
El gat Boris. Els corbs.

SINOPSIS
Des de conduir una banyera fins a fingir ser un espantaocells, 
el dia a dia d’en Boris està ple d’aventures. Però, de tant en tant, 
hi ha alguna cosa que no surt com s’esperava... Descobreix vuit 
històries plenes d’humor i tendresa, perfectes per a primers 
lectors. 

SOBRE L’AUTOR
ERWIN MOSER va néixer a Viena i va créixer a Burgenland. Era 
tipògraf de formació, i a partir del 1980 va escriure i il·lustrar les 
seves pròpies històries. Durant més de trenta anys, va publicar 
nombrosos llibres il·lustrats infantils, alguns dels quals van 
obtenir prestigiosos premis. Els seus contes, narrats i dibuixats 
amb imaginació, tenen una calidesa especial i pertanyen al 
cànon de la literatura infantil i juvenil en llengua alemanya. Erwin 
Moser va morir el 2017. El Museu Erwin Moser va obrir l‘any 2014.
www.erwinmoser.at
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RECOMANAT PER A: Partir-se de riure. 
Iniciar-se en el món del còmic. Amistat. Humor. 
Aventures. Lectura en veu alta.
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