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FRANCESC BAILÓN
Ata a actualidade levou a cabo máis de 21 expedicións ao Ártico. É pro-Ata a actualidade levou a cabo máis de 21 expedicións ao Ártico. É pro-
fesor e conferenciante de temas relacionados con este pobo, guía cultur-
al de viaxes no Ártico e colaborador da revista National Geographic 
España. Traballou como asesor de cultura inuit na película “Nadie quiere 
la noche” (2015), dirixida por Isabel Coixet. Ademais, colaborou no doc-
umental “La sonrisa del sol” (2105), dirixido por Guille Cascante e na 
obra de teatro Groenlandia (2103), de Jordi Faura.
Actualmente é considerado un dos maiores especialistas nesta 
materia a nivel mundial. 

SUSANA PEIX
Escritora camuflada de bibliotecaria. Naceu en Barcelona e agora 
vive nunha pequena vila da Costa Dourada. Desde que descubriu a 
chave que abre o mundo da imaxinación pasa o día entrando e 
saíndo, así que é difícil saber se está ou non nas nubes... 
É especialista en literatura infantil e en accesibilidade univer-É especialista en literatura infantil e en accesibilidade univer-
sal e unha gran defensora do dereito de acceso á lectura dos 
nenos e nenas con discapacidade ou con dificultades lectoras.

SILVIA ÁLVAREZ
Profesional da ilustración infantil desde hai varios anos e cunha Profesional da ilustración infantil desde hai varios anos e cunha 
longa lista de libros publicados, varios deles comercializados e 
traducidos a nivel internacional e galardoada en varias ocasións 
con premios internacionais como os Moonbeam Children’s 
Book, International Latino Book Awards, INTERNATIONAL 
BOOK AWARDS, Gelett Burgess e máis outros recoñecementos 
da súa obra a nivel nacional.

A vida dos inuit.
Quen son os inuit? Como se protexían do frío ex-
tremo? Onde e como vivían? Como era a súa cultura, 
as súas tradicións e crenzas? Como se adaptaron aos 
grandes cambios da historia?

A través das páxinas convídase ao lector a facer un 
percorrido pola cultura inuit desde as súas orixes ata 
a actualidade para coñecer as súas tradicións, descu-
brir moitas curiosidades e entender a súa evolución 
nunha das zonas máis frías do planeta Terra.

Un libro escrito a catro mans polo antropólogo 
Francesc Bailón, gran coñecedor desta etnia e 
Susana Peix, escritora e bibliotecaria especializada 
en literatura infantil. As ilustracións de Sílvia Álva-
rez enriquecen o texto e móstrannos a grandeza 
deste pobo, contada de maneira fiel e detallada, a 
través das súas imaxes. 


