
LA MIRADA D’ALTAÏR      

ESCÒCIA      

Escòcia forma part del Regne Unit des de la firma de l’Acta d’Unió l’any 1707, però la seva voluntat per 
diferenciar-se dels seus veïns anglesos mai no ha desaparegut fins avui en dia. La mostra més recent és la 
petició d’un segon referèndum d’independència per part del Parlament escocès un cop el Brexit  finalment 
ha esdevingut una realitat. Dividida en tres regions topogràfiques –les Highlands, la Midland Valley i les 
Southern Uplands-, Escòcia ha estat habitada des dels temps de l’última glaciació i ha vist passar romans, 
celtes i vikings per les seves terres. Dels celtes, precisament, encara trobem una herència gaèlica present 
sobretot a les illes i les regions occidentals del país. Un element que sí que està present a tota Escòcia és el 
whisky, la producció del qual es tracta d’un element identitari fonamental pels escocesos, a més d’un gran 
pilar econòmic juntament amb els jaciments de petroli i gas natural al mar del Nord, la indústria pesquera 
I els recursos hidroelèctrics. Altres elements imprescindibles per comprendre el país són la mística dels 
seus castells, les tensions entre catòlics i protestants, llegendes com les del llac Ness, els aspres paisatges 
del nord, la vitalitat cultural d’Edimburgh o  el pes econòmic de Glasgow.  Endinsem-nos a Escòcia! 

 
Des d’Altaïr t’apropem a aquesta regió a través de la literatura, oferint-te una selecció d'obres de diversos 
gèneres bibliogràfics, i també amb una proposta de viatges concebuda per assolir una immersió de 360º 
en la destinació. 
 

Per conèixer Escòcia través de... la Literatura  

  REVISTES 

  GUIES 
ESCOCIA - GUÍA TOTAL 
ANAYA, 2017 
240 pàg. / 22,50€ 
 
No es pot dissociar Escòcia de la seva his-
tòria, el seu passat i la seva cultura. 
Aquesta guia, tot i que conté un annex 
amb informació pràctica, permet una im-
mersió en el territori més enllà del turisme 
superficial a través d’una descripció deta-
llada de diferents localitzacions d’interès. 

ESCOCIA - LA GUÍA VERDE 
AGUILAR MICHELIN, 2018 
672 pàg. / 29,90€ 
  
Completa guia que fa una prospecció 
íntegra del territori i conté una enume-
ració i descripció de tots els indrets a 
visitar, on allotjar-se i on menjar, entre 
d’altres. També identifica i explica trets 
característics de la societat i la cultura 
escocesa, a més d’oferir consells de cara 
al procés de preparació del viatge. 
  
   

ESCOCIA 
REVISTA ALTAÏR, 2009 
162 pàg. / 5,95€ 
 
El monogràfic recorre Escòcia en tota la 
seva amplitud, des de la naturalesa més 
feréstega fins a centres urbans com Glas-
gow o Edimburg. Els articles i reportatges 
recuperen la història, la literatura, la polí-
tica, l’art i altres dimensions necessàries 
per a introduir-nos plenament a la regió.  

NACIONES CELTAS 
REVISTA ALTAÏR, 2009 
162 pàg. / 5,25€ 
  
Aquest monogràfic fa un viatge a través 
de les diferents regions que compartei-
xen un passat celta: Irlanda, Gal·les, 
Escòcia, Bretanya i Galícia. Naturalesa, 
paisatges indòmits, històries convulses i 
mitologies fantàstiques en són els seus 
trets més característics. 
  
   
      



  NARRATIVA  

ERA TARDE, MUY TARDE 
GALAXIA GUTENBERG, 2013 
James Kelman 
336 pàg. / 21,85€ 
 
Kelman fa un retrat punyent i cruent de 
Glasgow. Narra la vida d’en Sammy Samu-
els, un exconvicte absorbit per la misèria i 
la borratxera. Una novel·la sincera, mor-
daç i grollera que va plasma la quotidiani-
tat d’una classe treballadora mortificada. 
  

TRAINSPOTTING 
ANAGRAMA, 2019 
Irvine Welsh 
354 pàg. / 12,90€ 
  
Welsh relata les experiències d’una 
colla de joves de l’Edimburg dels anys 
80 que concentren les seves ocupacions 
al voltant de les drogues, el sexe i el 
futbol. L’impactant resultat fou aclamat 
per la crítica i  adaptat al cinema. 

  MAPES 

EDIMBURGO EXPRESS - GUÍA VIVA 
ANAYA, 2017 
128 pàg. / 9,90€ 
  
En un viatge a Escòcia, la visita a Edimburg és imprescindible. Aquesta guia és pràctica i informativa a la 
vegada: enumera els llocs essencials per a visitar, on dormir, on menjar i on comprar; però també aporta 
consells útils per al viatge i unes quantes curiositats interessants per a introduir-se en el context històric i 
social de la ciutat. 
  
 
   

EDINBURGH 1:10.000 & SOUTHER SCOTLAND 
ITMB, 2017 
12,36€ 
 
Per una cara del mapa trobarem el sud 
d’Escòcia; per l’altra, un plànol detallat 
d’Edimburg. Compte amb una representa-
ció minuciosa del territori, incloent-hi tant 
la xarxa de carreteres com de la geografia 
física. S’adapta a les condicions climàti-
ques gràcies al seu material impermeable.

SCOTLAND 1:400.000 
REISE KNOW-HOW, 2015 
9,95€ 
  
Resistent i impermeable, aquest mapa 
plasma tota la geografia escocesa i 
permet identificar-ne ràpidament els 
seus punts més destacats. A més, inclou 
imatges d’una sèrie de llocs d’interès, 
com del castell d’Eilean Donan, el Llac 
Ness o les muntanyes dels Cairngorms.  

SCOTTISH CASTLES 1:370.000 
ITMB, 2017 
12,36€ 
  
El mapa plasma íntegrament el territori escocès i a la vegada concedeix el protagonisme als castells i a les 
destil·leries de whisky més importants. En destaca uns quants de cada (amb llegendes de diferents colors 
per a facilitar-ne la identificació), com les destil·leries de Glenfiddich i d’Auchentoshan o els mítics castells 
d’Edimburg i de Drumlanrig. 
  
 
   

UN PLAN SANGRIENTO 
IMPEDIMENTA, 2019 
Graeme Macrae Burnet 
384 pàg. / 21,66€ 
 
Burnet recupera la societat camperola de 
les Highlands del segle XIX i ens proposa 
un true crime que barreja elements ficticis 
amb altres reals, obtinguts arran d’un 
interès per part del mateix autor en des-
glossar el seu passat familiar. 

LA MONTAÑA VIVA 
LIBROS SALVAJES, 2019 
Nan Shepherd 
192 pàg. / 19,50€ 
  
Vivències als Cairngorms, muntanyes de 
les Highlands escoceses. Una de les 
obres més aclamades del nature writing 
que combina meditació espiritual i reli-
giositat, vida i mort, història natural i 
una fusió amb la bellesa del territori. 
  
 



 ASSAIG 

VIAJE A CONTRAPELO POR INGLATERRA Y ESCOCIA 
NÓRDICA LIBROS, 2010 
Jules Verne 
296 pàg. / 19,50€ 
  
Allunyant-se del seu estil típic, el clàssic 
escriptor francès Jules Verne ens relata 
els seus viatges per Anglaterra i Escòcia. 
Transmet les seves experiències i sensa-
cions respecte a la societat anglesa vic-
toriana i recull els costums i les observa-
cions que fa de la seva gent.   

CUENTOS POPULARES DE LAS TIERRAS ALTAS ESCOCESAS 
SIRUELA, 2009 
José Manuel de Prada-Samper 
288 pàg. / 20,90€ 
 
Escòcia és una terra farcida de mitologia i 
relats fantàstics. José Manuel de Prada-
Samper, filòleg i escriptor especialitzat en les 
recopilacions de relats, en fa un recull acurat 
que posa de manifest la rellevància cultural 
de la narració d’històries en la societat gaèli-
ca de les Highlands escoceses. 
 

HISTORIAS ESCOCESAS 
VALDEMAR, 2015 
Robert Louis Stevenson 
256 pàg. / 9,50€ 
  
Cinc narracions d’aventura ambientades 
en a Escòcia. Mort, supersticions, bruixe-
ria, insurreccions, setges i altres ele-
ments que caracteritzen la societat i els 
paisatges escocesos del segle XIX, plens 
d’ombres, misteris i calamitats.  

AL FARO 
DEBOLSILLO, 2013 
Virgina Woolf 
256 pàg. / 9,95€ 
 
A les illes de Skye, al nord-oest d’Escòcia, 
Woolf construeix els monòlegs interiors dels 
membres de la família Ramsay i reflexiona 
sobre qüestions com l’experiència, la com-
plexitat de les relacions humanes i la inexo-
rabilitat del pas del temps.  
 

EL PIRATA 
ESPASA LIBROS, 2007 
Walter Scott 
550 pàg. / 25,90€ 
  
L’obra està basada en el pirata John 
Gow, capità Cleveland en el llibre, i no 
només narra les seves peripècies i les del 
seu fill a partir del seu naufragi a les illes 
de Shetland, sinó que aprofita per a re-
tratar la idiosincràsia esquerpa i alhora 
hospitalària de la població autòctona. 

EN ISLAS EXTREMAS 
VOLCANO, 2017 
Amy Liptrot 
262 pàg. / 22€ 
 
La periodista Amy Liptrot relata en aquestes 
memòries el retorn a la seva terra natal. 
Després d’haver viscut a Londres, recupera el 
seu passat a les Illes Òrcades, al nord d’Escò-
cia. A poc a poc s’anirà retrobant amb els 
seus paisatges i la seva gent, fins a retrobar-
se amb sí mateixa.   
 

ROB ROY, EL BARONET Y LOS 300 DE ESCOCIA 
UOC, 2019 
David Revelles 
144 pàg. / 14€ 
  
Crònica de viatges en la que es retrata 
dos dels episodis més emblemàtics de la 
història de la regió, l’any 1719: la pugna 
entre els anglesos i la dinastia catòlica 
dels Estuard i la batalla de Glenshiel 
entre tropes espanyoles i angleses.  

LA INDEPENDENCIA DE ESCOCIA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 2012 
Michael Keating 
267 pàg. / 18€ 
 
El politòleg Michael Keating exposa la pro-
blemàtica de la independència a Escòcia, la 
seva viabilitat, les seves possibles conse-
qüències i les traves que hi posa l’unionisme 
anglès. Es tracta d’un estudi científic rigorós 
i que aporta dades exhaustives.  

CATALANS I ESCOCESOS 
ROSA DELS VENTS, 2018 
John H. Elliot 
480 pàg. / 24,90€ 
  
Elliott estableix un paral·lelisme entre la 
història de Catalunya i la d’Escòcia, co-
mençant per la unificació amb un Estat i 
analitzant també conflictes bèl·lics i les 
reivindicacions independentistes fins a 
l’actualitat.  

MARÍA ESTUARDO 
EL ACANTILADO, 2012 
Stefan Zweig 
416 pàg. / 24,70€ 
 
Biografia de Maria Estuard, qui al segle XVI 
fou coronada reina d’Escòcia. La seva vida 
està marcada per una infinitat de trasbalsos: 
la debilitació del regne escocès, les revoltes 
protestants, la traïció, l’abdicació i, final-
ment, la seva decapitació.  
 
 



 CUINA 

SCOTTISH HIGHLANDS: A CULTURAL HISTORY 
SIGNAL BOOKS, 2014 
Andrew Beattie 
256 pàg. / 18€ 
  
En aquesta obra, l’historiador britànic Andrew Beattie posa el punt de mira en les Highlands escoceses, inhòs-
pites i inexpugnables, i en descriu la seva història tumultuosa i farcida d’esdeveniments: el pas dels romans, 
el dels pobles celtes, la instal·lació dels clans fins a la seva expulsió, les lloances dels escriptors i els poetes, 
l’arribada del turisme, l’arraconament dels autòctons.   

LA HISTORIA DEL WHISKY ESCOCÉS 
ANAYA, 2018 
Tom Bruce-Gardyne 
176 pàg. / 24,95€ 
  
El whisky és un dels símbols més característics de la cultura gastronòmica escocesa. És per això que Tom Bru-
ce-Gardyne, periodista i escriptor expert en l’estudi del whisky, explica la presència d’aquesta beguda alcohò-
lica tant en el passat com en l’actualitat del país. Gràcies a una sèrie de fotografies, comparteix tant el procés 
de destil·lació del whisky com les visites a les destil·leries més famoses d’Escòcia.   

Més informació: www.altair.es 



Per conèixer Escòcia a través de... Altaïr Viatges  
 
 
T’oferim una proposta amb contingut, qualitat i singularitat que uneix la part vivencial de qualsevol vi-
atge amb la visió humanista d’Altaïr i l’acompanyament d’un col·laborador expert. 

  

 
Aquest és un viatge dissenyat per a conèixer els vessants culturals, històriques i socials d’Escòcia que mai trobarem 
en la superficialitat d’una guia de viatges. Coneixerem la literatura escocesa a través del Museu dels Escriptors a 
Edimburg, recorrerem escenaris de llegendàries batalles com la de Bannockburn i navegarem pel loch Katrine. A l’illa 
de Skye ens acompanyarà en  Marcel Gurillo, especialista de gaèlic de la Sabhal Mòr Ostaig, l'única universitat d'en-
senyament mitjà en gaèlic del món; la seva parella, la violinista Alison Ewan, ens aproparà a la música gaèlica. Rema-
tarem el viatge amb la visita obligada al llac Ness i degustant l’excel·lent whisky local. Una Escòcia per anar més lluny. 
 

David Revelles   

  
Periodista especialitzat en divulgació científica i històrica i en periodisme i literatura de viat-
ges. Professor en el Màster de Periodisme de Viatges de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. És un enamorat d'Irlanda i Escòcia, països que en múltiples ocasions han convertit en cen-
tre de la seva activitat professional. Ha escrit guies, llibres històrics i nombrosos articles per a 
diversos diaris i revistes.La seva relació amb els llocs que segueix l'itinerari previst facilitarà 
trobades i converses amb interlocutors locals, apropant-nos així al seu univers quotidià. 
 

 QUÈ ENS HI ESPERA 

 ENS HI ACOMPANYA 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIATGE AMB EXPERT—Previsió 2020. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 

 

• En grup: Escòcia. 8 dies, del  17 al 24 d’agost. Grup de 8 persones mínim i màxim 16: 
 
17     Agost  Barcelona o Madrid—Edimburg 
18     Agost             Edimburg-Melrose-Abbotsford-Edimburg 
19     Agost  Edimburg-Trossachs 
20     Agost  Trossachs 
21     Agost             Trossachs-Glencoe-Fort William-Skye 
22     Agost  Skye 
23     Agost              Skye-Culloden-Clava Cairns 
24     Agost              Clava Cairns-Perthshire-Edimburg—Barcelona o Madrid 
  

       
      

Contacta’ns a info@altairviatges.com         -       Més informació: www.altairviatges.com 


