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Al rusc s’ha armat un gran rebombori. Cada dia sembla que hi ha 
menys espai disponible. Una comissió d’abelles creada expres-
sament es posa a estudiar les causes d’aquestes estretors i 
arriba a la conclusió que falta espai perquè hi ha una abella de més. 
Les sospites recauen sobre totes les abelles del rusc, però cap 

hipòtesi sobre com deu ser aquesta abella estranya porta a un resultat 
concret, així que les abelles reunides en assemblea decideixen acabar la 
recerca i donar una solució molt més solidària a aquesta falta d’espai.
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····· Andrés Pi Andreu ·· 
Nascut a L’Havana, Cuba, el 1969, Andrés Pi Andreu és autor de La ventana infinita, amb il·lustracions de Kim 

Amate, àlbum guanyador el 2009 del XXIX Premi Destino – Apel·les Mestres. Com a escriptor ha estat guar-

donat amb el premi IBBY 2000 per El libro de Claro Carlitos, el Premi Nacional de Literatura Infantil i el Premi 

Nacional de la Crítica de Cuba el 2004, ambdós per Lo que sabe Alejandro (Planeta). 

····· Kim Amate ··
Nascut l’any 1974 a Terrassa, Kim Amate ha cursat estudis d’il·lustració, disseny gràfic i pintura a l’Escola 

d’Arts Aplicades de Terrassa, a l’Escola Massana i a l’Escola La Llotja de Barcelona.

Ha treballat com a dissenyador gràfic i com a tècnic de preimpressió fins el 2009, 

moment en què passa a dedicar-se al món editorial com a il·lustrador, dissenyador 

i maquetador freelance, principalment per al públic infantil i juvenil. L’any 2009, Kim 

Amate va ser el guanyador del XXIX Premi Destino – Apel·les Mestres per l’àlbum La 

ventana infinita, d’Andrés Pi Andreu.
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