
Sobre la seva vida 

Neix a Kensington (Londres) el 
1866. Viu a l’Anglaterra Victori-
ana, en una família benestant. 
Educada per institutrius, no va a 
l’escola, per això els animalons, 
a banda del seu germà, son els 
seus únics amics: gossos, co-
nills, granotes i ratolins.  

La passió que sent per la natura 
la du a fer importants descobri-
ments en el món de la micolo-
gia i a convertir als seus esti-
mats animals en els protagonis-
tes de contes infantils. 

Un tiet seu s’adona del talent 

que te en l’anàlisi del món na-
tural. Per tal de professionalit-
zar-la, intenta que ingressi al 
Real Botanical Garden, però la 
rebutgen pel fet de ser dona. 
Tot i això, no defalleix i conti-
nua amb els estudis. El tiet en 
llegirà les conclusions davant la 
societat científica.  

No és fins al 1902 que troba 
una editorial disposada a publi-
car-li els contes. Es pot comprar 
una granja al Districte de Lagos 
on viurà tranquil·la i feliç.  

Cap al 1920 comença a tenir 
problemes de visió i poc a poc 

deixa la producció artística.  

Durant els últims trenta anys 
de la seva vida, la feina al 
camp i la conservació del pai-
satge es converteixen en la 
seva principal ocupació.  

Escriurà vint-i-tres llibres.  

75 anys de la seva mort  
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A la biblioteca trobareu:  

 

Cuentos completos de Beatrix Potter  

al Verd 121.  I les pel·lícules: 

El cuento de los conejitos de Flora  
y la ratita Lucinda 
Perico y su primo Benjamín 
Pere conillet i en Benjami lludrigó  
Ton Marruix i la Mariona Riudecabres 

La seva obra 

A la infantesa s’havia passat hores pintant. Estiuejava a Escòcia i a Lake Dis-
trict on va explorar a fons la vida de plantes i animals. De la unió del seu ta-
lent pel dibuix i el coneixement de la natura, en sorgirà l’eclosió d’un bell 

món infantil protagonitzat per ratolins i conillets. Als 24 anys va escriure el 
seu primer conte: El conte d’en Pere, el conillet entremaliat. Deu anys des-

près, aquell relat es converteix en un llibre. L’au-
tora va voler que fos diferent a la resta: petit, amb 

poc text i amb una il·lustració nova a cada pàgina. 
Va ser un èxit i finalment va signar amb els editors 
Frederick Warne & Co. amb qui va publicar vint 
títols. Passava el dia sencer davant els animals, di-
buixant fins al més petit detall. Va ser una avança-

da en el merxandatge patentant un nino d’uns dels 
seus personatges.  
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