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ÀS ESCURAS

   Argumentos de venda

• A conhecida lenda dos cegos e o elefante, na versão do 
poeta sufi Rūmī, ambientada numa aldeia do Oriente.

• Um álbum ilustrado que consegue manter a curiosidade 
até ao final, criando cumplicidade com os leitores.

• Ilustrações contextuais com técnica mista (óleo, guache, 
tinta da China...), cheias de cor e de texturas.

• Guia de leitura para pais e educadores, que ajuda a enten-
der a filosofia que há por detrás do conto.
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Halil Bárcena
Nasci numa aldeia da Cantábria, no norte de Espanha, mas vivo 
em Barcelona há muitos anos com a minha mulher. Realizei es-
tudos árabes e islâmicos em Marrocos, na Jordânia, no Líbano e 
na Síria, e de música turca e caligrafia árabe em Istambul, cidade 
que visito com frequência. Doutorei-me com uma tese sobre o 
poeta sufi Rūmī. Escrevi vários livros, especialmente sobre o su-
fismo. Dirijo o Instituto de Estudos Sufis de Barcelona.
 Amo as artes: toco ney (uma flauta sufi de cana), danço como 
os dervixes e faço caligrafia. Também sou um apaixonado pelo des-
porto: ciclismo, râguebi e corrida (maratonas). Mas nada me preen-
che tanto como as flores das amendoeiras e o sabor das cerejas.          

Laura Borràs Dalmau
De pequenina riscava tudo, e achava normal que as paredes e os 
móveis de casa estivessem pintados. Que pena que os outros não 
partilhassem a minha paixão! Aos 8 anos ofereceram-me uma má-
quina de escrever Olivetti Lettera 35 de cor bege, lindíssima. Passa-
va horas a escrever contos com dois dedos, e descobri que gostava 
imenso de escrever e depois desenhar essas histórias. Não sabia 
que estava a ilustrar.
 Finalmente cheguei à ilustração, depois de explorar a fundo 
a linguística... Acho que, no fundo, me maravilham todas as lin-
guagens! Também misturá-las: explicar histórias com a música, o 
desenho e a voz; ou sem voz; ou apenas com a dança... Sinto-me 
sempre atraída pela curiosidade e a vontade de explorar, para de-
pois partilhar as descobertas com os outros. A vida é uma aventu-
ra constante.
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A chegada inesperada daquele circo ambulante 
foi celebrada por todos com grande entusiasmo.
Como era o animal que guardavam em segredo?

Uma nova versão de um conto tradicional
do Oriente que nos convida a refletir sobre
a parcialidade do nosso olhar.
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