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Un dia d'estiu molt calorós, els meus amos van carregar el cotxe fins al capdamunt i 
vam sortir de viatge. 

Una estona més tard, el vehicle es va aturar i em digueren: 
"Vés, Taques, de pressa! Aquí trobaràs un arbre!" 

Taques no sap ben bé què fer. Els seus amos l'han abandonat a l'inici de les vacances i es troba 
completament sol. Les experiències que haurà de viure li ensenyaran la cruesa de la vida al 
carrer. Un dia s'escola en un vaixell i comença per a ell una aventura inoblidable. Al cap i a la fi, 
Taques ha esdevingut un gos afortunat... 

Aquest llibre ens mostra els avatars d'un entranyable amic de quatre potes i la sort que va tenir 
quan va conèixer el capità d'un vaixell el qual, lluny dels tòpics que caracteritzen els vells llops 
de mar, esdevé una persona sensible, agradosa i amb bons modals.  

Taques es va sentir molt insegur quan, amb un pal a la boca, esperava un amo que, de cop i 
volta, l'havia deixat sol al costat d'un arbre. El petit gos, amb les seves gracioses taquetes de 
color negre, aconseguirà que els lectors sentin envers ell una estimació especial, per la seva 
innocència i per la valentia amb la que s'enfronta a allò que li és desconegut. 

 
La història de Taques és la de qualsevol mascota que, quan arriba l'estiu, s'ha d'enfrontar a la 
dura realitat: pertànyer a una família que realment l'estima i el considera com un més de la 
casa o, al contrari, patir la pena de l'abandonament d'aquells que actuen de forma 
irresponsable i inhumana.  

Els lectors d'aquest llibre aprendran una lliçó important: els animals tenen sentiments, els 
animals no són joguines, els animals ens tornen amb escreix l'estimació que els donem. Amb 
lectures com aquesta que proposa FAKTORÍA K DE LIBROS, estem contribuint a crear una 
societat conscienciada en valors com els drets dels animals, el respecte i el benestar de tots els 
éssers vius. 

  

Edat recomanada: a partir de 7 anys 
-Temàtica: àlbum il�lustrat sobre un gos que és abandonat pels seus amos 
-Aspectes destacables: text senzill i proper a la realitat dels infants i del seu entorn més proper; 
il�lustracions de traç lleuger, suggerents i fàcilment identificables pels lectors. 
-Aplicacions: responsabilitat en la cura de les mascotes, respecte envers els animals 
-Disponible en gallec i castellà: 
-Cans de ribeira : ISBN 84-8464-574-6 
-Perros de playa: ISBN 84-934713-0-5 

 

 


