
La cabra va dando saltitos hasta el huerto.
La puerta está abierta.
Se hincha de comer flores.
Las flores le cuelgan hasta de los cuernos.
Todos ríen.

Menos el gallo, que avisa al granjero con su cacareo.
El granjero echa a la cabra del huerto entre improperios.

—¡Ahora me toca a mí! —gorjea la paloma—. Yo soy  
una paloma bien educada. Siempre o casi siempre.  
Pero ya veréis de lo que soy capaz.
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Dolent
Els animals de la granja acostumen a ser amables 
i respectuosos els uns amb els altres, però avui, 
per divertir-se, han decidit fer entremaliadures. 

El gos espanta el gall, la cabra es menja les 
flors de l’hort i el porc fa veure que tot sol s’ha 
acabat tot el que hi havia a la menjadora. Però 
quan apareix el ratolí i el gat demana el seu torn 
per poder fer una dolenteria, tots reaccionen 
amb por: quina en durà de cap? El que no s’espe-
raven era la reacció de l’animal més bon jan de la 
granja, el cavall, que acaba aixafant —aparent-
ment— el ratolí amb la pota.

Lorenz Pauli (Suïssa, 1967). Després d’una breu estada a la banca, va estudiar educació infantil.
Durant molts anys ha alternat la feina a un parvulari amb les activitats com a contacontes i 
escriptor. Les seves nombroses obres l’han portat a rebre un reconeixement en la Llista d’honor 
del IBBY 2012, entre d’altres. 

A Takatuka hem publicat també Cuida’m!.

Kathrin Schärer (Suïssa, 1969) va estudiar a la facultat de Disseny de Basilea. Ha il·lustrat nom-
brosos contes propis, i també molts altres amb Lorenz Pauli. Va ser nominada per al premi Hans 
Christian Andersen 2012 i per l’Astrid Lindgren 2014 pel conjunt de la seva obra.

Característiques:

Unes il·lustracions hiperrealistes 
transmeten esplèndidament els es-
tats d’ànim d’uns animals que han 
d’afrontar una situació no desitja-
da. Una història per reflexionar so-
bre els límits entre el bé i el mal, i 
sobre les bones i males intencions.

Comentaris:

«Una història fabulosa que apel·la als nostres senti-
ments i que qüestiona les nostres expectatives i els 
nostres patrons de pensament.» Badische Zeitung

«El brillant equip format per Lorenz Pauli i Kathrin 
Schärer ens ofereix àlbums il·lustrats que desta-
quen pel seu art i intel·ligència. Meravellós!». Die 
Welt

Lorenz Pauli  i  Kathrin SchärerEl gos espanta el gall per fer riure els altres animals.

La cabra es menja les flors de l‘hort.

El porc fa veure que s‘ha cruspit tot el menjar.

Fer trapelleries és divertit. Però el gat vol fer una  

dolenteria quan veu el ratolí, i el cavall se li avança.

Això de distingir el bé del mal no sempre és tan fàcil 

com sembla.
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dolent Text: Lorenz Pauli
Il·lustracions: Kathrin Schärer
Traducció de l’alemany:  
Anna Soler Horta

Recomanat entre els 100 millors llibres de 2017 pel Club del 
Llibre Juvenil d’Àustria 

Llibre del mes de l’Acadèmia Alemanya del Llibre Infantil i 
Juvenil, gener de 2017 

Seleccionat entre els 100 millors llibres de 2016 pel diari Die Welt
Seleccionat per al Premi al millor àlbum il·lustrat d’Àustria 2017 

pel Jurat de Joves Crítics


