
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Les aventures de l’Avellaneta, 
en Gla i la Castanyeta

Col·lecció Elsa Beskow

Trepidant aventura en les profunditats del bosc

Molts experts coincideixen en la conveniència que 
els infants, en els seus primers anys de vida, tinguin 
una experiència directa amb la naturalesa i puguin 
jugar a l’aire lliure al llarg de l’any, experimentant els 
canvis estacionals que es reflecteixen en les plantes i 
els animals. Els seus principals materials de joc seran 
els troncs, les pedres, la terra..., plantaran llavors i les 
veuran créixer. Després, més endavant, la natura els 
servirà d’inspiració per als seus jocs imaginatius.

Els llibres d’Elsa Beskow ens mostren infants 
actius, immersos en els seus jocs i aventures 
envoltats d’una naturalesa viva i canviant.

Quan en Gla i l’Avellaneta van anar a buscar 
un cistell de glans per encàrrec de la seva 
mare, el vent se’ls va endur molt lluny, tan 
lluny que van desaparèixer.

La Castanyeta, amb l’ajuda del Sr. Esquirol, 
va anar a buscar els seus amics, van 
travessar el bosc i, gràcies a una sargantana, 
els va poder trobar. 

Després de fer un passeig amb el veler, el 
Sr. Esquirol els va tornar a casa.
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Sobre Elsa Beskow
El món natural i els nens eren la font 
d’inspiració de l’autora sueca Elsa 
Beskow. Nascuda l’any 1874 i mare de 
sis fills, adorava les històries. Expliquen 
que una vegada va dir: «amb molt 
d’esforç i planificació pots portar els 
teus fills al zoo, a veure llops i ossos. 
Un cop estàs allà, veuràs com queden 
fascinats per una petita pedra, en un 
racó del camí, o que no deixen de parlar 
de la petita marieta que s’enfila per la 
reixa de la cel·la dels llops».

Elsa Beskow va créixer en un entorn 
liberal i artístic. Passava els estius en 
una granja a la vora del llac Uttran, 
prop d’Estocolm. Allà va començar una 
observació del món natural que li va 
permetre plasmar la natura amb tots els 
seus detalls. Les seves il·lustracions, a 
més, són un interessant reflex cultural 
del seu temps, a través del vestuari, 
la decoració i els utensilis dels seus 
personatges.
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