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argumentos de venda
•	 Este	livro	recolhe	seis	jatakas	que	pertencem	ao	budismo	mais	primitivo:	narrações	das	vidas	anteriores	

de	Buda,	que	nalguns	casos	adotou	a	forma	de	animal.
•	 Os	protagonistas	destas	jatakas	são	animais	exemplares	pela	sua	profunda	sabedoria	e	generosidade.
•	 Não	se	pretende	dar	lições,	apenas	iluminar	sobre	os	valores	essenciais	do	budismo	como	são	a	com-

paixão,	a	interdependência,	a	generosidade,	a	impermanência,	a	sabedoria	ou	o	amor.
•	 A	autora	adaptou	os	contos,	 feminizou-os	e	contextualizou-os	em	diferentes	parques	nacionais	e	

paisagens	geográficas	do	sudeste	asiático.	O	mapa	que	aparece	no	inicio	do	livro	ajuda	a	situá-los	no	
lugar	concreto	onde	acontecem	as	histórias.

•	 A	ilustradora	soube	captar	as	cores	intensas	destes	países	e	soube	dar	uma	leitura	simbólica	e	mágica	
de	cada	relato	que	complementa	o	texto,	sem	descrevê-lo	passo	a	passo.

•	 O	«Guia	de	leitura»	apresenta	uma	introdução	bastante	completa	à	vida	de	Buda,	às	jatakas	e	uma	
reflexão	sobre	cada	conto.	No	final,	propõe-se	um	jogo	para	«pôr-se	na	pele	do	outro».	

Jatakas
Seis contos budistas
Texto de Marta Millà
Ilustrações de Rebeca Luciani

Marta Millà

Rebeca Luciani
Nasci na cidade de La Plata, na Argentina. Comecei a estudar desenho e pintura aos 9 anos, 
pois já nessa idade era aquilo de que mais gostava.
 No ano 2000 decidi atravessar o Atlântico e fui viver para Barcelona, onde trabalho 
como ilustradora e dou workshops de ilustração.
 Este espírito aventureiro e visual tem-me acompanhado até hoje: não há nada que me 
dê tanto prazer como viajar e desenhar em diferentes paisagens.
 À Índia ainda não tive a sorte de ir, mas podem acreditar no que vos digo: despois de 
ilustrar este livro, é como se já tivesse lá vivido.

Nasci em Barcelona, no bairro de Grácia. O meu pai tinha uma livraria de teatro muito 
bonita, na rua de Sant Pau, e ali nasceu o meu primeiro amor: o teatro!
 Sou atriz. Gosto de meter-me na pele das personagens e ver a vida através de outros 
olhos. Fiz teatro, cinema e televisão.
 Aos dezassete anos li Siddharta, de Hermann Hesse, e um friozinho na barriga anun-
ciou um novo amor: o budismo. A meditação é para mim tão importante como o ar que 
respiro.
 Também sou terapeuta Gestalt. É uma maravilha poder acompanhar as pessoas no seu 
crescimento pessoal e ver como se tornam cada vez mais livres. 
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