
El senyor Walnut és el terrible 
propietari d’una botiga d’animals, 
que té tancats en gàbies minúscules 
al seu establiment fosc i fred. Per 
això, quan la Mimí, la mascota de 
la Mina, desapareix, la nena està 
segura que el senyor Walnut hi té 
alguna cosa a veure. Aconseguirà 
la Mina rescatar la seva estimada 
conilleta i liderar l’alliberament de 
tots els animals de la botiga?

Ana Juan (València, 1961). Va estudiar 
Belles Arts a l’Escuela Superior de San 
Carlos de València i va publicar els seus 
primers treballs a mitjan anys vuitanta 
en revistes emblemàtiques de l’època 
com La Luna o Madriz. Després va col·la-
borar amb prestigioses publicacions i 
revistes, com el setmanari nord-americà 
The New Yorker, El País o Los Angeles 
Times. La seva obra, extensa, personal i 
característica, ha obtingut múltiples re-
coneixements i guardons, com el Premi 
Nacional d’Il·lustració 2010, atorgat pel 
Ministeri de Cultura de l’Estat espanyol.
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El senyor Walnut era el propietari de la botiga d’animals més gran de la ciutat.
Però tothom li tenia por.
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Sempre feia cara de pomes agres, amb uns ulls espurnejants i unes celles molt molt arrufades. 
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La botiga d’animals del senyor Walnut era freda i tenebrosa. 
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Hi venia tota mena d’animals: grossos, petits, salvatges, espantadissos... Tots eren diferents, però tots 
miraven a fora amb ulls tristos des de les gàbies de ferro. 
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Ningú no coneixia gaire el senyor Walnut. En realitat, tenia un secret: duia perruca per amagar el seu 
cap calb i lluent. Cada matí la pentinava perquè ningú no pogués dir que no era de veritat. 
—Si algú ho sabés —remugava—, em moriria de vergonya. 

T_Revolucio botiga animals.indd   10 5/12/19   16:59



Després, a la nit, posava la perruca sobre el cap d’un mico engabiat a la seva habitació i la pentinava 
durant hores i hores. Si queia un cabell, n’hi arrencava un al pobre mico per substituir-lo. 

T_Revolucio botiga animals.indd   11 5/12/19   16:59



La Mina vivia unes quantes portes més avall de la botiga d’animals. Cada dia sentia com els veïns es 
queixaven de la pudor i dels brams esfereïdors que feien les pobres bèsties, però no hi havia ningú que 
s’atrevís a manifestar-ho davant d’aquell home horripilant. 
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