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A LES FOSQUES

L’arribada inesperada d’aquell circ ambulant
va ser celebrada per tothom amb gran entusiasme.
Com devia ser l’animal que guardaven en secret?
Una nova versió d’un conte tradicional d’Orient
que ens convida a reflexionar sobre la parcialitat
de la nostra mirada.

Arguments de venda
• La coneguda llegenda d’els cecs i l’elefant, en la versió del
poeta sufí Rūmī, ambientada en un poblet d’Orient.
• Un àlbum il·lustrat que manté la curiositat fins al final,
creant complicitat amb els lectors.
• Il·lustracions contextuals en tècnica mixta (oli, guaix, tinta
xina...), plenes de color i de textures.
• Guia de lectura per a pares i educadors, que ajuda a entendre el rerefons filosòfic del conte.

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.

Laura Borràs Dalmau
De petita ho guixava tot i trobava normal que les parets i els mobles de casa estiguessin pintats. Llàstima que la gent no compartia
la meva passió! Quan tenia 8 anys, em van regalar una màquina
d’escriure Olivetti Lettera 35 de color crema, preciosa. Em passava molt de temps escrivint contes amb dos dits, i vaig descobrir
que m’encantava escriure i després dibuixar aquestes històries. No
sabia que il·lustrava.
Per fi vaig arribar a la il·lustració, després d’explorar a fons la
lingüística... Crec que en realitat em meravellen els llenguatges!
També barrejar-los: explicar històries amb la música, el dibuix i
la veu; o sense veu; o només amb la dansa... Sempre em mou la
curiositat i l’exploració, per compartir després el que descobreixo
amb els altres. La vida sembla una aventura constant.
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