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Prohibit  
fer-se petons?
El senyor Tigre fa petons a la senyora Ti-
gressa i la senyora Hipopòtam fa petons al 
senyor Hipopòtam. A tothom li sembla nor-
mal. Però… què passa si el senyor Tortuga 
fa petons al senyor Tortuga? O si la senyo-
ra Oca fa petons a la senyora Oca? Hi ha 
animals que pensen que això no pot ser. I 
ara! I tant que pot ser! Quan ens estimem, 
ens fem petons. Així de senzill! 

Anne Hassel (Alemanya, 1946) va fer estudis d’auxiliar de banca, però va decidir passar-se al 
camp de la pedagogia i estudiar magisteri. Ha publicat un gran nombre de contes infantils per a 
llibres i revistes. També ha escrit tres obres de teatre per a infants i unes quantes novel·les negres. 

Eva Künzel (Alemanya, 1990) ha estudiat il·lustració a la Ruhrakademie de Schwerte. Treballa 
il·lustrant llibres infantils i també fa il·lustracions de jocs per a mainada.
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Característiques:

Aquestes tendres imatges d’animals pe-
tonejant-se naturalitzen escenes que 
potser a algun animal de dues potes li 
podrien semblar poc apropiades. A les 
il·lustracions, animals del mateix gènere 
o d’espècies diferents mostren pública-
ment el seu amor. Un text breu i concís 
converteix la lògica infantil en infal·lible: 
si s’estimen, per què no haurien de fer-
se petons?

Comentaris:
«Amb poques paraules i unes il·lustracions molt 
escaients [...] s’aborda el tema de l’amor entre 
animals del mateix sexe. Un llibre que hauria 
d’estar a totes les llars d’infants i a totes les 
biblioteques». EfEu

«Un àlbum alegre i tendre de missatge clar i di-
recte amb el qual els alumnes a partir de 4 anys 
poden aprendre moltes coses sobre els prejudi-
cis i l’acceptació». Queer.de


