
 
 

 

LA  CREATIVITAT  
EN  LA  LITERATURA  INFANTIL 

 
 

Taula rodona amb la participació de 

MERCÈ ARÀNEGA, PERE MARTÍ, 
ELENA O’CALLAGHAN i SUSANNA RAFART 

    
 
● 

Dimarts 30 d’abril, de 12:30 a 14:30h 

Facultat d’Educació. Saló de Graus 
Campus Mundet, edifici de Migdia, planta 4 

 

● 
Organització: 

Departament d’Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les 
Ciències Experimentals i de la Matemàtica 

Amb la col·laboració de:  

 



MERCÈ  ARÀNEGA  

Pintora, il·lustradora, escriptora i pedagoga. Estudià disseny gràfic i tècniques del gravat. Inicià el seu 
camí professional en la pintura plàstica, combinant-ho amb la il·lustració de literatura infantil (La 
granja de coloraines, Les gallines Pintores, Vola, ós Panda!, El gat Horaci…) i amb la pedagogia. Durant 
set anys va ser professora a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona en l’especialitat 
d’Il·lustració. Més endavant feu el salt a la Literatura Infantil com a escriptora combinant ambdues 
facetes amb personatges com la Granota Lola i la Gallina Mina. Actualment continua la seva tasca 
pedagògica a les escoles encomanant les ganes de llegir, dibuixar i d’escriure. Forma part de diversos 
jurats de premis de literatura infantil.  

www.mercearanega.com 

 
PERE  MARTÍ  

Professor, crític literari i assessor LIJ, editor,  traductor i escriptor. Autor de nombrosos articles i 
ressenyes sobre pedagogia i literatura infantil i juvenil, i jurat de premis literaris (Joaquim Ruyra, 
Vaixell de Vapor, Ciutat d'Olot, Barcanova, Cifre de Colonya i Aurora Díaz Plaja). Ha participat en els 
grups de treball del Projecte Cànon, de la Institució de les Lletres Catalanes, i del Pla de Lectura de 
Centre, del Departament d'Educació de la Generalitat. Entre les seves obres, destaquen 100 
endevinalles noves per a tothom, El cavaller Sant Jordi, la llegenda en rodolins,  La Mariona Perquès, 
Paraules bessones, La tortuga d’en Hans, Dos ratolins de bosc, L'última cuca de llum, La nena que va 
pintar els cargols i En Griset aventurer.  Ha adaptat els clàssics catalans Ramon Llull, Àngel Guimerà i 
Frederic Soler/Serafí Pitarra. 

www.escriptors.cat/autors/martíbertranp 

 
ELENA  O’CALLAGHAN  

Mestra, filòloga, pedagoga  i coach especialitzada en TDAH. Docent en diverses etapes educatives, 
acaba de publicar Soltando al Mamut, Coaching per a la transformació educativa. Ha estat editora i 
redactora a les editorials Cruïlla-SM, Grijalbo-Mondadori, Océano i Salvat, i ha publicat llibres per a la 
comprensió lectora i àlbums il·lustrats. És autora d’Un gat molt poc gat, Bestieses i animalades, 
Bestioles menudes, Estás como una cabra, El color de la arena, A lo lejos Menkaura, Marsupial no 
siguis animal, Perrerías de un gato, Unos ratones insoportables, Menudo jaleo, Un verano de perros, 
¿Se habrán vuelto locos?, Un aniversari especial, El petit roure, La Mar de Bèsties. Ha estat guardonada 
amb els premis Vaixell de Vapor, Premio Narrativa juvenil Alandar, Premio CCEI al Mejor Libro del Año, 
i han incorporat les seves obres a la llista White Raven  i a la Llista de l’IBBY. 

www.elenaocallagahan.com 

 
SUSANNA  RAFART  

Filòloga, poeta, traductora i artista plàstica. Poeta guardonada amb els premis Senyoriu d'Ausiàs 
March, Ciutat de Palma, Carles Riba i Cavall Verd de poesia. Autora de Pou de glaç, Retrat en blanc, 
Baies i L'ocell a la cendra. Ha escrit un Diccionari de la rima i un llibre sobre Literatura Universal. 
Exerceix la crítica literària i col·labora en diversos projectes amb artistes plàstics com Ramon Ballester, 
Adrià Creus Boix i el fotògraf Toni Vidal. Dins la seva producció literària infantil trobem Els gira-sols 
blaus,  i l’obra  El viatge de Kira i Jan o l’arbre de les llengües, un llibret amb poemes i cançons per a 
la cantata infantil en col·laboració amb el compositor Salvador Brotons, editada pel segell Brotons i 
Mercadal Edicions Musicals. 

www.escriptors.cat/autors/rafarts 
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