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Tami, el maquinista 
 

Autora: Núria Parera 

Il·lustrador: Dani Torrent 
 

 

En Tami és el maquinista més impecable de la xarxa ferroviària.  

Fins que un dia, dissortadament —o no—, el seu tren descarrila. 

I si altres camins fossin possibles?  

Quina vida i quins paisatges descobrirà aixecant la mirada per sobre de les vies?  

 

Hi ha una mancança greu de literatura infantil en què els nens i nenes d’altres ètnies no 

siguin una quota, no siguin aquells a qui sempre cal salvar, sinó que siguin els 

protagonistes de qualsevol aventura perquè això els empodera, els dona confiança, els 

ajuda a ser visibles davant els altres i a ser persones lliures de decidir el seu futur.  

 

 

Un llibre que ens parla del dret que té hom a sortir-se del rumb establert i trobar camins alternatius 

que permetin viure amb plenitud. Perquè sovint projectem el món des d’un lloc que és el nostre, 

però que no és l’únic possible. 

 

Un llibre que, tot i les múltiples lectures que ofereix, és indestriable del moviment Black Lives Matter. 
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Núria Parera Ciuró. Va néixer a Barcelona el 1972. És llicenciada en Ciències de la Informació 

i s’ha format com a escriptora a l’Obrador de la Sala Beckett, a Barcelona. Com a guionista de 

sèries d’èxit de televisió ha format part de l’equip de Ventdelplà, Infidels, La Riera i Les de 

l’hoquei, entre moltes altres. També ha escrit teatre per a joves i contes,  col·labora com a 

periodista i és professora de guió. És autora de La Maleta, de Babulinka Books, obra 

guanyadora del Premi Crítica Serra d’Or 2019i també seleccionada com a representant 

nacional a la  prestigiosa llista IBBY International 2020. 

  

Dani Torrent, Barcelona 1974. Il·lustrador, pintor i escriptor, llicenciat en Història de l'Art per 

la Universitat de Barcelona i en Il·lustració a l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja de 

Barcelona. Va completar la formació acadèmica amb estudis de direcció cinematogràfica i 

cursos de doctorat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Ha publicat més de 20 obres 

de literatura infantil.  

 

 
 

Tapa dura ||  40 pàgines  ||  23x27 ||  Color || 15,95 € || ISBN: 978-84-120808-4-1 

Edat recomanada: a partir de 4 anys 

 

 

Aquest és un llibre de proximitat. 

 

Ha estat editat, dissenyat i imprès al nostre país per 

contribuir a crear llocs de treball dignes i reduir la 

petjada ambiental.  

 

Gràcies per compartir aquest compromís. 
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