
Tomten és un conte clàssic dels països 
nòrdics creat per Astrid Lindgren i il·lustrat 
per Harald Wiberg. Ens mostra el recorregut 
que un petit gnom fa cada nit per la granja, 
per tal de cuidar i vigilar tots els éssers 
que hi viuen. És un conte que desperta el 
sentit de la paciència i el respecte per una 
naturalesa viva i generosa.

Contes per créixer. Contes per a la vida.

Tomten
Sèrie blava

Conte de la biblioteca tradicional

Els contes són considerats com part vital de 
l’educació moral del nen, ja que omplen les més 
profundes necessitats imaginatives i espirituals del 
nen. 

Una gran ajuda per als nens és fomentar en ells 
la fantasia: llegir-los o explicar-los contes, contes 
d’animalets, d’éssers diminuts del bosc ... Donant-
los moltes oportunitats de sortir a la natura perquè 
puguin tenir l’oportunitat de moure amb llibertat i 
conèixer el món.

Si aquests contes els expliquem mantenint el 
contacte visual, afectiu i espontani, resulta un 
veritable regal per a l’ànima infantil.
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Astrid Lindgren, Nascuda el 1907, va 
créixer enmig de boscos suecs, llacs i un 
paisatge tan bonic com el d’un conte de 
fades. De major marxar a Estocolm; allí 
es va casar i va tenir dos fills. La seva filla 
Karin s’inventava noms divertits, i llavors 
Astrid imaginava una història amb ells.

És una de les escriptores més 
importants de la literatura infantil 
del segle XX. Els seus protagonistes 
són irreverents, intel·ligents, forts, 
febles i amb dubtes. Els seus llibres 
reflecteixen un esperit humanista i una 
defensa decidida dels valors de la pau i 
l’ecologisme.
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