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HISTÒRIES DE NASRUDÍN

Una nova edició, ara amb
el segell d’AKIARA books
Premi Crítica Serra d’Or 2016

El protagonista d’aquest recull de contes, el llegendari

Nasrudín, encarna la figura del savi foll que desconcerta
per la seva conducta espontània i desinhibida, semblant
a la d’un infant.
Tanmateix, les històries de Nasrudín van més enllà de
l’acudit convencional: són un exemple immillorable del
poder transformador de l’humor.
Prepareu-vos perquè, en presència de Nasrudín, tot
és possible!

Arguments de venda
• L’any 2016 el llibre va rebre el Premi Crítica Serra d’Or.
• Durant aquests cinc anys s’han anat fent clubs de lectura
i moltes altres activitats en escoles i biblioteques.
• Ha estat el llibre seleccionat per al catàleg de l’Associació
Àlbum del 2021, que té com a lema «En clau d’humor».
• Conté 10 petites històries i una «Guia de lectura» on es
parla d’aquesta figura llegendària, del patrimoni oral de
l’Orient islàmic i de l’essència de cada conte.
• Halil Bárcena és un expert en sufisme i Orient, i Mariona
Cabassa una il·lustradora amb molta experiència.

Halil Bárcena

Vaig néixer en un poble de Cantàbria, però visc a Barcelona
amb la meva dona des de fa un munt d’anys. He fet estudis
àrabs i islàmics al Marroc, al Líban, a Jordània i a Síria, i de
música turca i cal·ligrafia àrab a Istanbul, ciutat que visito sovint. Em vaig doctorar amb una tesi sobre el poeta sufí Rūmī.
He escrit diversos llibres, especialment al voltant del sufisme.
Dirigeixo l’Institut d’Estudis Sufís de Barcelona. Estimo les arts:
toco el ney (flauta sufí de canya), ballo la dansa dels dervixos i
faig cal·ligrafia. També m’apassiona l’esport: el ciclisme, el rugbi
i córrer maratons. Però no hi ha res que m’ompli tant com la flor
dels ametllers i el gust de les cireres.

Mariona Cabassa

Vaig néixer i visc a Barcelona. Que jo recordi, sempre he dibuixat, encara que acostumo a dir que podria haver sigut ceramista, pastissera, joiera, florista…, qualsevol professió que em
permetés expressar-me artísticament i treballar amb les mans.
Vaig començar estudiant disseny gràfic a l’escola Massana, però
un parell d’anys més tard vaig comprendre que necessitava més
pinzells, més llapis i menys pantalles d’ordinador. Després vaig
anar a Estrasburg per aprendre sobre il·lustració i gravat. Em
dedico des de fa bastants anys a dibuixar llibres per a nens.
Quan no dibuixo ballo, que és la meva altra passió.
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