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Actualment, l’islam, sobretot a Occident, no gaudeix de gaire 
bona premsa; molts el conceben —el concebem— com una 
religió que s’ha quedat aturada en el temps i que a penes ha 
progressat. Però, com passa amb tot, no hi ha un islam mono-
lític i únic, sinó diversos. Partint d’aquesta premissa, Martí 
Àvila ens convida a descobrir tots els islams possibles a través 
de la seva història i sobretot de la seva vastíssima cultura, que 
va des de la filosofia fins a la teologia, passant per la medici-
na, l’arquitectura i l’art. I ens hi endinsa amb una mirada 
global i allunyada de prejudicis, però també centrant-se en 
qüestions més concretes, com ara portar el vel o no, el signi-
ficat del gihad, l’aplicació de la xaria, si és necessari reinter-
pretar de nou l’Alcorà a la llum de les noves realitats, el paper 
de la dona musulmana, o el conservadorisme i el progressis-
me dels seus practicants. 

Un assaig lúcid i aclaridor que ens ajuda a entendre una reli-
gió que també forma part de la nostra història i de la nostra 
identitat i tanca, així, després dels volums sobre el cristianis-
me i el judaisme del mateix autor, la trilogia sobre les religions 
abrahàmiques de la col·lecció Helios de Viena.
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Es dedica a la docència com a professor de religió en educació 
secundària a Mallorca. Va estudiar Teologia a la Facultat de 
Catalunya i a la Pontificia Università Antonianum de Roma, on 
va completar els estudis. En aquests darrers anys ha publicat  
A l’encalç de l’amistat (2017), Regreso a Sion. Historia míni-
ma del sionismo (2020) i ha prologat El modelo único de 
Charles de Foucauld (2019), de José J. de Olañeta, entre 
d’altres. A Viena Edicions ha publicat El judaisme. Història, 
espiritualitat, teologia, tradicions i festes (2015), El cristianis-
me. Història, espiritualitat, teologia, tradicions i festes (2016) 
i finalment aquest volum, que presentem ara al públic.


