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Histórias de Nasrudín
Versão de Halil Bárcena
Ilustrações de Mariona Cabassa

O protagonista deste conjunto de contos, o lendário Nasrudín, encarna a figura do sábio louco que 
desconcerta pela sua conduta espontânea e desinibida, similar à de uma criança.
 Porém, as histórias de Nasrudín vão muito mais além da anedota convencional e constituem um exem-
plo insuperável do poder transformador do humor.
 Preparem-se porque, na presença de Nasrudín, tudo é possível!

halil bárcena
Nasci numa aldeia da Cantábria, no norte de Espanha, mas vivo em Bar-
celona há imensos anos. Frequentei estudos árabes e de música oriental 
em Marrocos, na Jordânia, no Líbano e na Síria mas agora passo longas 
temporadas em Istambul, cidade onde aprendi quase tudo o que sei sobre 
Nasrudín e muitas outras coisas. Escrevi vários livros, especialmente so-
bre o sufismo. Amo as artes: toco ney (flauta sufi de cana), danço como 
os dervixes e estou a aprender caligrafia islâmica. Também me apaixona o 
desporto: pratico ciclismo, nado e corro maratonas. Mas nada me enche 
tanto como as flores das amendoeiras e o sabor das cerejas.

mariona cabassa
Nasci e vivo em Barcelona. Que me lembre, sempre desenhei, ainda que 
costume dizer que poderia ter sido ceramista, pasteleira, joalheira, floris-
ta…, qualquer profissão que me permitisse expressar-me artisticamente e 
trabalhar com as mãos. Comecei por estudar desenho gráfico na Escola 
Massana, mas um par de anos mais tarde compreendi que necessitava de 
mais pincéis, mais lápis e menos écrans de computador. Depois, fui para 
Estrasburgo aprender ilustração. Dedico-me desde há muitos anos a de-
senhar livros para crianças. Quando não desenho danço, que é a minha 
outra paixão.

argumentos de venda
—Contém 10 pequenas histórias de Nasrudín e um guia de leitura no final do livro.
—No guia explica-se quem é este «sábio louco chamado Nasrudín» e fazem-se perguntas sobre cada 
conto, para tirar lições para a vida.
—Halil Bárcena, autor do texto e do guia de leitura, é um especialista em pensamento oriental.
—Mariona Cabassa é uma ilustradora muito reconhecida com mais de 40 livros ilustrados.


