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■ Temàtica: una talpeta cercant l’animal que
La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap
(català). ISBN 978-84-95123-78-7. Clàssics contemporanis.
A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza
(gallec). ISBN 978-84-8464-619-8. Tras os montes.
Buruko hura nork egin zion jakin nahi zuen satortxoa
(eusquera). ISBN 978-84-95123-79-4. Gaur egungo klasikoak.
A toupeira que queria saber quem lhe fizera aquilo na cabeça
(portuguès). ISBN 978-972-8781-00-2. Clássicos contemporâneos.

Quan un dia una talpeta va treure el cap d’entre una muntanyeta
de terra per tal de veure si ja sortia el Sol, li va passar allò.
(Era rodó i marró, s’assemblava una mica a un xoriço
i el pitjor de tot: li va caure justament damunt del cap.)

Li podria passar a qualsevol, però li va tocar a la talpeta.
Sortia del seu cau i alguna cosa en forma de barret pudent
li va caure al cap. Llavors, la talpeta, molt indignada va recórrer
tot el camp investigant quin dels animals que vivien allà li havia

li havia deixat un excrement al cap.
■ Edat recomanada: primers lectors.
■ Aspectes remarcables: humor, jocs tipogràfics

i onomatopeies, il·lustracions expressives
i atractives; descripció dels animals, què
mengen, què fan, on i com viuen; la granja;
la higiene.
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fet aquella malifeta (el colom, el cavall, la llebre…).
Les rialles brollen a mesura que avança la lectura.
Fins i tot, la talpeta aconsegueix venjar-se i recuperar
el seu orgull malferit. Amb aquesta història escatològica,
petits i grans tindran una altra visió d’un tema ben natural,
del tot insòlit en els llibres.
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