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• Tercer títol de la col·lecció de narrativa AKINARRA, 

pensada per a nens i nenes a partir dels 9 anys.

• Una història plena de contrastos entre el Perú ru-
ral i la Barcelona cosmopolita, que indaga en les 
motivacions que porten molta gent a emigrar.

• Un relat tendre i colpidor que ens permet desco-
brir la vida fràgil dels sensesostre i veure Barcelo-
na amb uns altres ulls.

• Il·lustracions fetes amb aquarel·la i llapis de co-
lor, que recreen la diversitat dels ambients i de les 
emocions dels protagonistes.
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JESÚS BALLAZ
Vaig néixer el 1946 a Liédena, un municipi que limita amb Leyre i Javier, dos indrets emblemàtics 
de Navarra. Tot i que visc a Catalunya des de fa molts anys, encara sento que el centre del meu món 
és Arangoiti. Una altra manera de dir que les històries d’un escriptor s’arrelen a la seva infància. 
 Em vaig llicenciar en Filosofia i Lletres, i tota la meva vida laboral ha estat vinculada als llibres. 
He desenvolupat els quatre càrrecs d’una editorial: editor, traductor, crític i autor.
 A més d’editar llibres escolars i juvenils, he traduït llibres infantils i n’he fet crítica literària. Vaig 
obtenir una beca per passar un temps a la Jugend-bibliothek de Munic i allà vaig descobrir que el 
que a mi m’agradava es feia per tot el món en centenars de llengües. 
 Traduir i fer crítica (en les dues activitats vaig rebre una medalla: el Premi Nacional) em va 
motivar a escriure. Durant més de 35 anys he anat publicant llibres de narrativa per a infants i joves, 
alguns premiats o traduïts a totes les llengües d’Espanya i a diverses llengües estrangeres: l’alemany, 
el francès, el turc, el japonès, el coreà, el xinès... I, per fi, aquest llibre, quina alegria!, s’ha traduït al 
portuguès, la llengua que parlen dos dels meus nets.

KIM AMATE
Acabo d’il·lustrar una història emocionant, una aventura que encara que no sigui real podria ser-ho.
 No he sigut mai com en Nahuel, ja que no he viscut mai en una altra ciutat que no fos la meva, 
ni tan gran com Barcelona ni tan petita com un poble o una casa aïllada a la muntanya.
 A Terrassa, la meva ciutat, vaig tenir més oportunitats que ell: de petit vaig anar a una escola 
pública; més tard, a l’Escola d’Arts Aplicades de Terrassa i a la Llotja de Barcelona vaig poder apren-
dre disseny gràfic i il·lustració, l’ofici que més m’agradava. Vaig treballar en les arts gràfiques i en 
publicitat i vaig poder viatjar per plaer i no per necessitat.
 Amb el temps, il·lustrar llibres s’ha convertit en la meva escola, el meu treball, els meus viatges 
i una manera de recrear la vida de persones que no existeixen però que semblen reals.
 En aquesta història que tens entre les mans, el més important per a Nahuel és trobar la seva 
mare. En la meva pròpia història, el més important és la meva família i els amics, i dibuixar perso-
natges com ell m’ajuda a no oblidar-ho.

JESÚS BALLAZ
EL NET DEL CÒNDOR  DELS ANDES A BARCELONA
IL·LUSTRACIONS DE KIM AMATE

Un nen de deu anys arriba sol a Barcelona, on treballa la seva mare. Però 
hi ha hagut una confusió. Passen els dies i no la troba. De sobte comprèn 
que no té cap altra llar que un banc en una plaça.

La vida en un poble dels Andes i el ritme d’una ciutat europea, les espe-
rances d’un nen i la duresa del carrer, l’amabilitat i la distància, la por i la 
festa impregnen les pàgines d’aquest relat.

Un homenatge a les moltes històries ocultes de la immigració i una invi-
tació a reflexionar sobre l’acolliment.
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