
Sinopsi 
Descobreix el mític personatge de l’animació 
txeca que ha donat la volta al món: el petit talp. 
La seva curiositat i picardia el porten a viure un 
munt d’aventures divertides i entranyables, que 
faran les delícies dels més petits. Una producció 
única carregada de valors positius com l’amistat, 

l’ecologisme, la creativitat o el respecte a la 
diferència.

    Les aventures 
del petit talp  
de Zdeněk Miler

A partir de 2 anys / Durada: 40’

EL PETIT TALP ÉS UN DIBUIX 
ANIMAT MOLT ANTIC! 

La primera pel·lícula del petit 
talp es va fer fa més de 60 anys 
per un autor anomenat Zdeněk 
Miler. En aquella època encara 
no existien els portàtils, els 
mòbils ni les tauletes. Tampoc 
no existien els dibuixos 
animats en 3D fets amb 
ordinador, sinó que per a cada 
segon de pel·lícula s’havien de 
fer a mà 24 dibuixos. Imagina’t 
la feinada que suposava fer 
una pel·lícula sencera!

LA VOLTA AL MÓN DEL 
PETIT TALP

Les pel·lícules animades de 
Zdeněk Miler generalment 
són mudes, en el sentit que 
els personatges no parlen tot 
i que emeten molts sorolls. 
Aquest tret les va fer encara més 
universals, perquè es van poder 
emetre a moltes televisions 
europees sense necessitat de 
doblatge. És així com El petit 
talp es va fer famós a moltes 
parts del món!

PERSONATGES AMB 
VALORS I SENTIT DE 
L’HUMOR 

Valors com l’amistat, el 
respecte per la naturalesa 
i la solidaritat són gairebé 
sempre presents en les 
pel·lícules de Zdeněk Miler, 
on no hi falta mai sentit de 
l’humor i uns personatges 
enginyosos i creatius. 



Cuidem la natura
Les flors, i les plantes en general, necessiten aigua per 
sobreviure. S’alimenten mitjançant un procés anomenat 
fotosíntesi, on l’aigua juga un paper molt important 
per ajudar a dissoldre les sals minerals que xuclen a 
través de les arrels. A més, les plantes, a través de la 
transpiració d’aigua, retornen oxigen a l’atmosfera i fan 
l’aire més respirable per als éssers humans. Per això són tan 
importants els parcs i els jardins a les ciutats!

Compartir és conviure
És estiu, fa calor i el petit talp té una mica de gana 
i de set. Com que la síndria és una fruita molt 
refrescant, vol agafar-ne una per compartir-la amb 
els seus amics. Compartir les coses que tenim amb 
els altres és molt més divertit i ens fa més feliços! 
Què t’agrada compartir amb els teus amics?

Hem de ser solidaris
El carnaval del poble ha deixat un bon embolic i 
alhora una bona oportunitat de diversió per al petit 
talp. Però l’esbarjo es veu interromput per l’arribada 
d’un gos rondinaire que comença a perseguir-lo. En 
un moment, el gos es queda atrapat i el petit talp 
l’ajuda a alliberar-se. Alguna vegada has ajudat algú 
desinteressadament? Com et vas sentir?

Altres sessions del Petit Cineclub:
El Grúfal i El Nen i el món

Test del Petit Cineclub
· Quan el petit talp troba un paraigua el fa servir per coses diferents? 
 En recordes alguna?

· Quina solució troba el talp per reparar la mànega de regar? 

· El petit talp confon una piruleta amb un senyal de trànsit.  
Coneixes algun senyal de trànsit i el seu significat? 

· El gos estava molestant al petit talp fins que es troba amb un objecte 
 que l’espanta. Recordes quin objecte és?

· El petit talp i el ratolí són molt bons amics.  
Recordes què li regala el petit talp al seu amic ratolí?


