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Va néixer a Lucerne (Suïssa) l’any 1935. Es va formar com a mestre i va treballar a l'escola primària fins 
al 1968. Després es va dedicar a l'escriptura. La seva obra inclou novel·les i ar�cles periodís�cs, encara 
que està especialitzat en els relats. El seu primer volum de contes, Eigentlich möchte Frau Blum den 
Milchmann kennenlernen, va ser lloat per l'avantguardista Gruppe 47, un cercle d'escriptors que li va 
atorgar en 1965 el seu premi anual de Lliteratura. Des de 1985 Peter Bichsel és membre de l'Acadèmia 
de les Arts de Berlín i de l'Acadèmia Alemanya de l'Idioma i la Poesia de Darmstadt. L'obra de Bichsel ha 
rebut múl�ples dis�ncions, entre d'altres, el Gran Premi Schiller i el Premi Go�ried Keller.
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Va néixer a Badajoz l'any 1956. Va estudiar Dibuix i Pintura a l'Escola d'Arts i Oficis i es va llicenciar en 
Belles Arts a la universitat Complutense de Madrid. Ha col·laborat il·lustrant per a El País, encara que s'ha 
especialitzat en il·lustració de llibres infan�ls i juvenils per a diverses editorials. Va guanyar el Premi 
Emilia Pardo Bazán per lliteratura no sexista en 2002 i el segon premi del Certamen Internacional d'Àl-
bum Infan�l Il·lustrat Ciutat d'Alacant en 2005, amb El petirrojo (Anaya). En 2014 va obtenir el Premi 
Internacional Compostela per a àlbums il·lustrats amb “Ícar” (Kalandraka).

Il·lustrador: Federico Delicado

Cosa de nens és un llibre de contes escrit per un mestre del gènere. Peter Bichsel ens convida a mirar 
amb la curiositat dels nens, a reflexionar sobre el món que ens envolta i a qües�onar-nos-ho tot: les 
convencions del llenguatge, el coneixement, el poder, el progrés... Les set històries tenen protagonistes 
diferents que, a la vegada, són un mateix personatge: un home sol, incomprès, potser una mica esboja-
rrat... Això és el que Federico Delicado ha sabut recollir en les il·lustracions que acompanyen el text, 
plenes de referències i jocs visuals. Sota el disbarat trobem un retrat de la naturalesa humana amb un 
pòsit d'amargor que no deixa indiferent. Un llibre excel·lent per a joves i adults sense por a riure de tot, 
fins i tot de si mateixos.
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