
25 anys de la primera edició de  
La Talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap 
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A la biblioteca trobareu: 
De l’escriptor Werner Holzwarth: 
La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap  
en català i castellà al Blau 168 i en anglès i alemany a la secció d’idiomes 

De l’il·lustrador Wolf Erlbruch:  
Y esto, ¿qué es? al Blau 84 

La Señora Meier y el mirlo al Blau 84 

El Pato y la muerte al Blau 129 

El Milagro del oso al Blau 160 

Els Cinc horribles al Blau 74 

Qui és la talpeta? 
 

Sóc una talpeta normal i corrent 
que viuria molt tranquil·la si un bon 
dia, sor nt del meu cau, algú no 
hagués fet allò damunt del meu 
cap. Què es pensa la gent que pot 
anar deixant bru cia sense mirar 
allà on va a parar? Així que he co-
mençat a fer inves gacions per 
descobrir el responsable.  
Ja veureu que el trobi! 

        

Febrer 2019 

SENYALS D’IDENTITAT:  
 

· Porto ulleres perquè els  talps 
no hi veiem gaire 
 

· Tinc molta empenta i quan em 
proposo alguna cosa no m’atu-
ra res 
 

·  Em  coneixereu  pel  “barret” 
tant  peculiar  que  porto  i  que 
tots sabem què és! 

 

Nom: Hans Werner Holzwarth 

Vaig néixer a Winnenden, Alemanya, l’any 1947 

Ofici: sóc escriptor, publicista, periodista, professor... 

Sóc el creador... de La talpeta que volia saber qui li havia fet allò la 
cap. Jo vaig escriure el conte i en Wolf el va dibuixar amb unes diver -
des il·lustracions 

 

Nom: Wolf Erlbruch 

Vaig néixer a Wuppertal, Alemanya, l’any 1948 

Ofici: sóc il·lustrador i escriptor de contes infan ls 

Sóc el creador... de contes infan ls com El milagro del oso, El 
pato y la muerte... I també he il·lustrat contes escrits per altres 
autors com és el cas de La talpeta...  

Una curiositat... sabíeu que en cap moment del conte anomenen pel seu nom “allò”                         
que li van fer al cap a la talpeta? 
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