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Què són les emocions, per a què serveixen i com estan con-

nectades 

Les emocions d’aquest conte tenen nom i cognom: l’Anna Alegria, la Teresa 

Tristesa, el Pere Por i el Rafa Ràbia. Identificades amb la inicial i il·lustrades 
antropomòrficament, les quatre emocions viuen l'aventura del primer dia de 
l’Escola de les Emocions. 

La Llum, una mestra dolça i amable, els ajudarà a comprendre les característi-
ques de cada una d’elles, per a què serveixen, si són bones o dolentes, si han 
d’anar juntes o separades i si les unes són millors que les altres.  

Una història plena de tendresa i humor que destaca per les pàgines de col-
ors vius i el text ritmat tot buscant que els nens gaudeixin de la sonoritat de 
les paraules i la personalitat de cada emoció. Una aventura perquè els més 
petits reflexionin sobre com se senten i entenguin quines emocions experi-
menten en el dia a dia.  

Aprendre el paper que juguen les emocions serà la gran lliçó! 
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Elisenda Roca (Barcelona, 1963) és periodista, escriptora i directora teatral. Ha dirigit, 
produït i presentat programes de ràdio i televisió. En l’actualitat, és la veu del mític pro-
grama Saber y Ganar a La 2 de TVE. Col·labora als programes de ràdio No es un día cual-

quiera de RNE, a El Balcó de SERCatalunya i a El Món a RAC 1. Fa vint-i- dos anys que es-
criu per a petits i joves. Els seus contes i novel·les han estat traduïts a catorze idiomes. 
Entre els nombrosos premis que ha rebut al llarg dels seus quaranta anys dedicada al 
món de la comunicació i la cultura destaquen l’Òmnium Cultural de Ràdio, el Premi On-
das de Televisió i el Premi Butaca de Teatre. 

Salvador Carreras (Barcelona, 1964) es va formar com a dissenyador gràfic a l'Escola 
Massana de Barcelona. El 1987 se’n va anar a treballar a l'Equador com a dissenyador 
gràfic per a l’Àgencia Espanyola de Cooperació Internacional. En tornar a Barcelona, l’any 
1992, va fundar l'agència de publicitat Postdata, enfocada a la comunicació en l'àmbit 
social i cultural. 
La recerca de l’autoconeixement ha dut a Salvador Carreras a formar-se com a terapeu-
ta psico-corporal a l'escola de Marc Costa. I a partir d'aquesta introspecció, li ha nascut la 
vocació per transmetre conceptes emocionals als més petits. El conte de les emocions és 
la seva primera aventura dins el món de la literatura infantil. 


