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Els meus trucs per 
sobreviure a la classe de 

natació
Els dijous són el pitjor dia de la setmana per a en 
Gied, perquè té classe de natació a l’escola i no hi 
ha res més horrorós que això. Per tal de saltar-se la 
classe de natació, en Gied ha pensat fins a setanta 
trucs. El problema és que els trucs no es poden re-
petir, i n’hi ha alguns que són difícils de portar a la 
pràctica.

Per sort, en Gied també té l’ajut del senyor dels 
coloms. Quan l’autocar de natació passa per davant 
de la plaça, el veu assegut al banc, a tocar de l’estany. 
I, malgrat que el senyor no ho sap, la seva presència 
ajuda en Gied a sobreviure a la classe de natació. 
Però, en començar el curs, el senyor dels coloms ja 
no és al seu banc de sempre, i en Gied decideix anar 
a buscar-lo per evitar que la classe de natació i tot el 
curs esdevinguin un desastre.

Gideon Samson (La Haia, 1985) va rebre amb Niets zeggen! (No diguis res!), el seu primer llibre, el premi 
Vlag en Wimpel. Amb Ziek (Malalta) va ser l’escriptor més jove de rebre, el 2010, el premi literari neerlandès 
Zilveren Griffel (Estilet d’argent); i des de llavors ha rebut nombrosos premis i nominacions.  

Anke Kuhl va néixer el 1970 a Alemanya. Treballa com a il·lustradora al taller col·lectiu Labor, a Frankfurt. 
Ha aconseguit el Premi Eulenspiegel per a àlbums il·lustrats. A Takatuka hi trobaràs també els seus llibres 
En família!, Que bo!, La Lola vola i Explica-m’ho.

Característiques: 

El llibre, imprès amb tinta de color blau, ens 
submergeix en les pors d’un xaval a qui s’obli-
ga a passar unes proves de natació que l’es-
paordeixen. Sembla que gairebé ningú no en-
tén com n’és de difícil saltar a l’aigua, quan 
es pressent que serà l’última cosa que es farà 
a la vida. Les supersticions esdevenen ales-
hores el seu únic salvavides. 

Les il·lustracions que encapçalen els capí-
tols, en forma de pel·lícula de polze, fan de 
contrapunt humorístic en aquesta tendra his-
tòria.

Comentaris:

«Oh quin llibre més divertit! [...] Com a lector, de seguida 
et poses a la pell del noi que explica els seus problemes. 
I de seguida te’ls fas teus.»

Edward van de Vendel

«Aquí tot quadra: el tema i el text són magnífics, la lletra 
és de color blau marí i les il·lustracions de l’Anke Kuhl 
configuren una sensacional pel·lícula de polze sobre un 
escaquejat poruc.» 

Eltern family
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Il·lustracions: Anke Kuhl
Traducció de l’holandès: 
Caroline de Jong i Gustau Raluy 


