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FRANCESC BAILÓN
Fins a l’actualitat ha dut a terme 21 expedicions a l’Àrtic i ha viatjat a Fins a l’actualitat ha dut a terme 21 expedicions a l’Àrtic i ha viatjat a 
més de 45 països. És professor i conferenciant de temes relacionats amb 
aquest poble, guia cultural de viatges a l’Àrtic i col·laborador de la revista 
National Geographic España. Ha treballat com a assessor de cultura 
inuit en la pel·lícula Ningú vol la nit (2015), dirigida per Isabel Coixet. A 
més, ha col·laborat en el documental La sonrisa del sol (2105), dirigit per 
Guille Cascante, i en l’obra de teatre Groenlàndia (2103), de Jordi 
Faura. 
aquesta matèria a nivell mundial. 

SUSANA PEIX
Escriptora camuflada de bibliotecària. Va néixer a Barcelona i ara 
viu en un petit poble de la Costa Daurada. Des que va descobrir la 
clau que obre el món de la imaginació es passa el dia entrant-hi i 
sortint-ne, així doncs és difícil saber mai si és o no als núvols... 
És especialista en literatura infantil i en accessibilitat universal i una És especialista en literatura infantil i en accessibilitat universal i una 
gran defensora del dret d’accés a la lectura dels nens i nenes 
amb discapacitat o amb dificultats lectores. 

SILVIA ÁLVAREZ
Professional de la il·lustració infantil des de fa diversos anys i Professional de la il·lustració infantil des de fa diversos anys i 
amb una llarga llista de llibres publicats. Diversos d'ells comer-
cialitzats i traduïts a nivell internacional i guardonada en diverses 
ocasions amb premis internacionals.Moonbeam Children’s 
Book, International Latino Book Awards, INTERNATIONAL 
BOOK AWARDS, Gelett Burgess i altres reconeixements de la 
seva obra a nivell nacional.

La vida dels inuit.
Qui són els inuit? Com es protegien del fred extrem? 
On i com vivien? Com era la seva cultura, tradicions i 
creences? Com s'han adaptat als canvis de la 
història?

A través de les pàgines es convida el lector a fer un A través de les pàgines es convida el lector a fer un 
recorregut per la cultura inuit des dels seus orígens 
fins a l'actualitat, per conèixer les seves tradicions, de-
scobrir moltes curiositats i entendre'n l'evolució, en una 
de les zones més fredes del planeta Terra.

Un llibre escrit a quatre mans per l’antropòleg 
Francesc Bailón, gran coneixedor d’aquesta ètnia i 
Susana Peix, escriptora i bibliotecària especialitza-
da en literatura infantil. Les il·lustracions de Sílvia 
Álvarez enriqueixen el text i ens mostren la grande-
sa d'aquest poble, explicada de manera fidel i de-
tallada a través de les seves imatges.  


