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Pèl i plomes
El gos i la gallina actuen plegats per primera 
vegada. Representaran la SEVA pròpia història.  

La cosa va així: la gallina somia trobar un tre-
sor pirata i al gos li agradaria tenir un amic alt i 
fort. Els dos animals s’han trobat per casualitat 
i sembla que s’hauran de separar, però decidei-
xen ajudar-se. En el teatre, com a la vida, no hi 
ha res impossible. I com que això el públic ho 
sap, els dedica un gran aplaudiment.

Conte basat en una òpera infantil homònima 
realitzada pels mateixos autors.

Lorenz Pauli (Suïssa, 1967). Després d’una breu estada a la banca, va estudiar educació infantil. 
Durant molts anys va alternar la feina en una guarderia amb les seves activitats com a rondallaire 
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 les seves obres Cuida’m!, Vaja, un llibre! i Dolent.

Kathrin Schärer (Suïssa, 1969) va estudiar a la facultat de Disseny de Basilea. Ha il·lustrat 
nombrosos 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. A Takatuka 
hem publicat també el seu àlbum Dolent.

Característiques:

Les diferents escenes d’aquesta història d’amis-
tat i aventura, protagonitzada per uns actors i 
un públic exclusivament animal, llisquen per les 
pàgines del llibre com si es tractés d’una repre-
sentació teatral. Les magnífiques il·lustracions 
hiperrealistes de Kathrin Schärer i els diàlegs 
profunds i poètics de Lorenz Pauli ens traslladen 
a la màgia dels escenaris des que s’obre el teló 
fins que torna a caure.
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teatre, amistat, 

desitjos, aventures, 

pirates, tresors
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ISBN català: 978-84-17383-59-6
ISBN castellà: 978-84-17383-58-9

Comentaris:
«Un àlbum sobre l’amistat, escrit amb molt 
de cor i amb unes il·lustracions gairebé tan 
reals com fotografies. Original, únic i molt 
commovedor. Una lectura més que recoma-
nable!» Hamburger Morgenpost

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