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Cuida’m
—Indis! Què et semblaria si et fes un arc i unes 
quantes fletxes?
En Roc diu: —De cap manera: és massa perillós.
—I una foguera? —proposa el senyor Bocí.
—Fa fum, i no és bo per a la salut.

El món a l’inrevés: l’adult pregunta al nen com s’han 
de cuidar les criatures; i el nen renya l’adult  per-
què les propostes de joc que fa són, suposadament, 
massa perilloses o nocives. Alguna cosa no rutlla quan 
la mainada adopta un paper d’adult supercontrolador.
Però, sortosament, el senyor Bocí no està gens fami-
liaritzat amb les normes i les prohibicions de la cura 
infantil, i acaba organitzant una cursa amb carretó.

En aquest llibre no només es capgiren els rols gene-
racionals, sinó que el llibre mateix també ens atrapa, 
i el joc i les aventures s’apoderen del text i de les 

imatges.
No apte per a mares i pares superprotectors.

Lorenz Pauli (Suïssa, 1967). Després d’una breu estada a la banca, va estudiar edu-
cació infantil. Alterna la feina en un parvulari amb les activitats com a rondallaire. Les 
seves nombroses obres l’han portat a rebre un reconeixement en la Llista d’honor del 
IBBY 2012, entre d’altres.  

Miriam Zedelius (Heidelberg, 1977). Formada a l’Escola Superior de Disseny i Il·lus-
tració de Leipzig, treballa allà mateix en el seu petit taller de serigrafia on, a més a més 
d’àlbums il·lustrats, també confecciona postals i cartells.  
Característiques: 

La protecció i el control excessius de les criatures 
poden acabar apagant-los la iniciativa i la imagina-
ció. Capgirant els papers d’adults i criatures, l’autor 
ens convida a riure’ns de les nostres pors per supe-
rar-les en un joc ple de fantasia.

Comentaris:
«El llibre il·lustrat més original i 
dinàmic de la temporada.»

F. von Lovenburg, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung
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