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arguments de venda
•	 Aquest	llibre	recull	sis	jatakes	que	pertanyen	al	budisme	més	primitiu:	narracions	de	les	vides	ante-

riors	de	Buda,	que	en	alguns	casos	va	adoptar	la	forma	d’animal.
•	 Els	protagonistes	d’aquests	jatakes	són	animals	exemplars	per	la	seva	profunda	saviesa	i	generositat.
•	 No	es	pretén	alliçonar,	sinó	il·luminar	sobre	els	valors	essencials	del	budisme	com	ara	la	compassió,	

la	interdependència,	la	generositat,	la	impermanència,	la	saviesa	o	l’amor.
•	 L’autora	ha	adaptat	els	contes,	ha	feminitzat	alguns	dels	personatges	i	ha	contextualitzat	les	narra-

cions	en	diferents	parcs	nacionals	i	paratges	geogràfics	del	sud-est	asiàtic.	El	mapa	que	apareix	a	la	
portada	ajuda	a	situar-los	en	el	lloc	concret	on	s’esdevenen.

•	 La	il·lustradora	ha	captat	els	colors	intensos	d’aquests	països	i	ha	sabut	donar	una	lectura	simbòlica	
i	màgica	de	cada	relat	que	complementa	el	text,	sense	descriure’l	pas	a	pas.

•	 La	«Guia	de	lectura»	presenta	una	introducció	molt	completa	a	la	vida	de	Buda	i	als	jatakes,	i	ajuda	
també	a	aprofundir	en	cada	conte.	Al	final,	es	proposa	un	joc	per	«posar-se	a	la	pell	de	l’altre».	

Jatakes
Sis contes budistes
Text de Marta Millà
Il·lustracions de Rebeca Luciani

Marta Millà

Rebeca Luciani
Vaig néixer a la ciutat de La Plata, a Argentina. Vaig començar a estudiar dibuix i pintura 
als nou anys, perquè a aquella edat era ja el que més m’agradava.
 L’any 2000 vaig decidir travessar l’Atlàntic i me’n vaig anar a viure a Barcelona, on 
treballo com a il·lustradora i imparteixo tallers d’il·lustració.
 Aquest esperit aventurer i visual m’ha acompanyat fins al dia d’avui, perquè no hi ha res 
que m’agradi més que viatjar i dibuixar en paisatges diferents.
 A l’Índia encara no he tingut la sort d’anar-hi, però creieu-me si us dic que després d’il-
lustrar aquest llibre sento que ja hi he viscut.

Vaig néixer a Barcelona, al barri de Gràcia. El meu pare tenia una llibreria de teatre molt 
bonica al carrer Sant Pau i allí va néixer el meu primer amor: el teatre! 
 Soc actriu. M’agrada posar-me en la pell dels personatges i veure la vida a través d’altres 
ulls. He fet teatre, cinema i televisió.
 Als disset anys vaig llegir Siddharta, de Hermann Hesse, i unes papallones a la panxa 
m’anunciaren un nou amor: el budisme. La meditació és per mi tan important com l’aire 
que respiro.
 També soc terapeuta Gestalt. M’omple de joia poder acompanyar les persones en el seu 
creixement personal i veure com esdevenen més lliures cada dia.
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