
LA MIRADA D’ALTAÏR      

ALASKA     

 
Faltaven encara 14.000 anys pel naixement de Jesucrist quan les primeres tribus humanes provinents  
d'Àsia i Sibèria van creuar l'estret de Bering. A l'altra banda d'aquell pont de l'era glacial van topar 
amb Alaska en tota la seva magnificència. Allí s'hi van instaurar els yupiit, a l'illa de Sant Lawrence, els 
inyupiat, al nord del riu Yukon, o els alutiit, a la península de Kenai, on avui s'extreu petroli en enormes 
quantitats. Aquestes tribus van ser les primeres a trepitjar una terra que avui compta amb nuclis urbans 
moderns i industrialitzats tals com Anchorage i Fairbanks. Malgrat el pas dels segles i el progrés tecnolò-
gic, l'ésser humà mai ha estat capaç de torçar el braç al salvatge clima d'Alaska i al mant blanc i imponent 
que cobreix tot el territori. Avui en dia, Alaska és encara un d'aquells destins on l'home percep la seva in-
significança davant una naturalesa que tot ho abraça. 
         
Des d’Altaïr t’apropem a aquest territori a través de la literatura, oferint-te una selecció d'obres de diver-
sos gèneres; del periodisme, amb històries i reportatges exclusius publicats a Altaïr Magazine; i també 
amb una proposta de viatge concebuda per assolir una immersió de 360º en la destinació. 
 

Per conèixer Alaska a través de... la Literatura  

  REVISTES 

Revista Altaïr / 83. PARQUES NACIO-
NALES DE ESTADOS UNIDOS 
2013 / 5,95 € 
   
Revista centrada en els parcs nacionals 
dels Estats Units que conté un article 
sobre el parc més popular d’Alaska: el 
Denali. El text desgrana la història del 
parc -bressol del cim més alt de tota 
Amèrica del Nord, anomenat amb an-
terioritat McKinley i avui en dia Denali- 
així com el seu paper dins de la regió 
en diversos àmbits.  

Revista Altaïr / 21. EL GRAN NORTE 
2002 / 5,25 €  
   
Revista dedicada a tots aquells territoris 
que envolten el Cercle Polar Àrtic: Sibèria, 
Groenlàndia, Islàndia, Escandinàvia, les 
Illes Svalbard, Alaska i la regió del Yukon. 
D’aquests dos últims territoris s’inclou un 
article on el riu Yukon és el protagonista; 
un recorregut seguint el curs de l’aigua 
que ens ajuda a descobrir la naturalesa 
salvatge del territori i la cultura de les 
comunitats que viuen als seus voltants. 

  GUIES 

ALASKA 
GEOPLANETA (LONELY PLANET), 2018 
441 pàg. / 24 €  
 
Aquesta guia pràctica proporciona tota la informació necessària per descobrir l’estat d’Alaska en totes les 
seves facetes. Una invitació a conèixer la natura indòmita de la regió amb una completa llista de rutes per 
carretera, en caiac, excursions en vaixell i itineraris senderistes. Un recull exhaustiu que ajudarà al viatger a 
gaudir de la flora, la fauna i els paisatges infinits d’Alaska. Malgrat tractar-se d’un indret on la immensitat 
tot ho abraça, la guia facilita al viatger l’apropament a aquest territori feréstec. 

 

 



  MAPES 

VIAJES POR ALASKA 
DESNIVEL, 2004 / John Muir  
239 pàg. / 18,00 € 
   
John Muir és el pare de l’ecologisme 
modern. Naturalista i ambientalista 
estatunidenc, en aquest llibre relata els 
seus viatges per Alaska entre els anys 
1879 i 1899. El lirisme de la seva prosa i 
la capacitat d’observació de fins al més 
ínfim detall de l’aclaparadora natura 
d’Alaska són els dos pilars sobre els 
quals es fonamenta aquesta obra ini-
gualable. 

  NARRATIVA 

LA LLAMADA DE LO SALVAJE 
NORDICA LIBROS, 2016 / Jack London 
176 pàg. / 18,00 €  
   
Jack London va passar un any sencer a la 
regió canadenca del Yukon recollint ma-
terial per escriure aquest relat. Un gos viu 
tranquil·lament a Califòrnia fins que és 
robat i acaba a Alaska, on haurà d’adap-
tar-se a la natura feréstega de la regió i a 
la seva pròpia natura salvatge, que brolla 
en arribar al seu nou habitat. 

SUKKWAN ISLAND   
EDICIONES ALFABIA, 2010 
David Vann 
210 pàg. / 18,00 € 
   
Al sud d’Alaska, un pare i un fill intenten sobreviure durant un any vivint en una petita cabanya. Assetjats 

per les inclemències clàssiques del territori –el fred, l’escàs aliment, l’orografia traïdora-, la convivència es 

va tornant cada cop més claustrofòbica i emocionalment insostenible. Un malson cobert de neu. 

USA, ALASKA 
1: 2.000.000 
REISE KNOW-HOW, 2017 
9,95€  
  

Fabricat amb material impermeable i de 
llarga durada, aquest mapa conté tots 
els elements que ens permetran conèi-
xer el territori d’Alaska: llegenda en 
diversos idiomes, carreteres, rutes 
panoràmiques, parcs nacionals, fronte-
res, punts d'interès natural... Amb im-
pressió a dues cares, un mapa d’allò 
més complet. 

ALASKA 
1:1.500.000 
FREYTAG&BERNDT, 2017 
9,99€  
 
Mapa de carreteres d’Alaska que inclou 
llegenda en diversos idiomes, inclòs el 
castellà, i té indicats els indrets de més 
interès pel viatger. També indica corbes 
de nivell i gradació de colors per les 
alçades, un mapa amb tot allò necessari 
per recórrer Alaska de cap a peus. 

L’HOME DE MAR 
EDICIONS DEL 1984, 2017 
Catherine Poulain 
352 pàg. / 21,90 € 
  

Catherine Poulain escriu aquesta no-
vel·la sobre els pescadors d’Alaska des 
de l’experiència pròpia. Una història que 
eleva les gestes quotidianes d'éssers 
marginals a la categoria de mite. Herois 
al mar que lluiten contra onades i enor-
mes preses, homes normals i perduts 
quan són a terra ferma, vençuts per 
l’alcohol i els seus propis somnis. 

 

CUENTOS Y LEYENDAS DE LOS SUGPIAQ 

KOKINOS, 2010 
Claire Merleau-Ponty, Carloina Nadir, 
Mélisandeil Luthringer  
74 pàg. / 15 €  
   
El poble sugpiaq resideix a l’illa Kodiak, al 
sud d’Alaska, i aquesta recull dels seus 
contes i llegendes és un preciós homenat-
ge al seu patrimoni narratiu. Els més vells 
d’entre els sugpiaq, quan tothom s’arrau-
lia al voltant del foc per combatre el fred, 
explicaven els nou relats mítics que tro-
bem en aquesta obra per tal de transme-
tre als més joves la identitat del seu poble 
i el valor de la vida en comunitat. 



Més informació a:  www.altair.es   

LOS INUIT. CAZADORES DEL GRAN NORTE 
NOVA CASA EDITORIAL, 2015 
Francesc Bailón Trueba 
454 pàg. / 25 € 
  

Aquest llibre imprescindible recull tot d’històries locals de les comunitats humanes del fred i inhòspit Àrtic, 
els pobles inuit. Una magnífica forma d’apropar-nos a una de les cultures del món que més inalterable s’ha 
mostrat amb el pas dels segles. Il·lustrat amb precioses imatges, el llibre també tracta temes com l’escalfa-
ment global o la contaminació, que malauradament tenen un gran impacte en les formes de vida tradicio-
nals dels inuit. 

  ASSAIG 

  IL·LUSTRATS 

MOUNT McKINLEY—THE CONQUEST 
OF DENALI 
ABRAMOS, 1991 
David Roberts i Bradford Washburn 
206 pàg. / 35 € 
  

Retrats des de tots els angles imagina-
bles de la muntanya més alta d’Alaska i 
dels Estats Units, el Denali, que va recu-
perar el seu nom indígena fa tres anys 
en detriment de l’occidentalitzat Mount 
McKinley. En el llibre també s’hi descri-
uen els diversos intents i èxits a l’hora 
de coronar la muntanya al llarg de la 
història. 

I AM INUIT 

FLASHBACK PUBLICATIONS, 2018 
Brian Adams i Julie Decker  
205 pàg. / 59,95 €  
   
Un colossal treball que va portar als fotò-
grafs Brian Adams i Julie Decker a recórrer 
tota Alaska per tal de retratar les comuni-
tats inuit i les seves formes de vida. Històri-
es personals i tradició es donen la mà en 
aquesta obra, que reflexiona sobre l’adap-
tació de la cultura inuit als nous temps i a 
fenòmens com el canvi climàtic. Una ex-
cel·lent aproximació als inuit de l’avui. 
 
 
  
 
   
      

ÁRTICO, LA BATALLA POR EL GRAN 
NORTE 
ARIEL, 2019 
Marzio G. Mian 
206 pàg. / 17,90 € 
  

Sota el mant blanc que cobreix l’Àrtic 
s’hi estan lliurant diverses batalles. La 
més important és la de la seva supervi-
vència, amenaçada per l’escalfament 
global. Però també hi ha grans interes-
sos per fer-se amb les seves rutes co-
mercials estratègiques, les seves zones 
pesqueres i les fonts de combustibles 
fòssils. L’Àrtic, en el punt de mira. 

EN KAYAK ENTRE LOS HIELOS 

OLAÑETA, 1999 
Edward S. Curtis  
379 pàg. / 30 €  
   
Aquest llibre està dedicat als pobles esqui-
mals, pobladors de l’Àrtic. Edward S. Curtis  
centra la seva investigació en les comuni-
tats de les illes, costa i canals navegables 
d’Alaska, fent un gran repàs de l’essència 
de la vida i cultura esquimal.  Més enllà del 
valor que rau en els textos d’aquest llibre, 
també destaquen les seves imatges d’es-
quimals, cultura i tradició capturada en 
instantànies. 



Més informació a:  www.altairmagazine.com   

Per conèixer Alaska a través de … Altaïr Magazine  
 
 
 
A la web d’Altaïr Magazine pots consultar un mapa mundi amb històries que permeten aprofundir encara més en la 
realitat de cada territori, www.altairmagazine.com/mapa. Conté articles en obert - VOCES -, reportatges en profundi-
tat - PASOS - i monogràfics temàtics - 360º - centrats en una destinació o en una idea vinculada al concepte del viatge.  

‘VOCES’                                  Llegeix els continguts a: www.altairmagazine.com 

EL RÍO DE ORO 
Buscando fortuna en Klondike 
Jordi Canal-Soler 
 

«De las cien mil personas que sucumbieron a la Fie-
bre del Oro e iniciaron la aventura hacia el Klondike, 
casi la mitad pasaron por la ruta del Chilkoot, el único 
paso abierto en invierno a través de las montañas. La 
ruta empezaba en la población de Skagway, en un 
extremo del Canal de Lynn, en Alaska».  
 
La febre de l’or va tenir en la regió d’Alaska un dels 
seus epicentres. En aquest article es descriu la vida 
dels buscadors d’or de finals de segle XIX i les rutes 
que emprenien. Una d’elles, la ruta de Chilkoot a 
Alaska, és recorreguda per l’autor de l’article, que en 
va detallant la seva història i  les seves parades més 
emblemàtiques. 

UNA BELLA E INÚTIL LECCIÓN DE PERIODISMO  
Silvia Cruz Lapeña 
 

«Otra de las joyas que contiene Ensayos es la narra-
ción de un viaje a Alaska a bordo del Buford. Lo 
escribe 37 años después de haberlo hecho y por eso 
es una crónica, pero también una enmienda: a su 
vida, a su mirada, a su estilo literario». 
 
En aquesta peça, la periodista Silvia Cruz repassa la 
figura i l’obra del també periodista i escriptor E.B. 
White, recollida en el seu llibre «Ensayos». Entre els 
capítols que conformen aquesta delícia de publica-
ció, n’hi ha un dedicat al viatge que l’escriptor va 
realitzar a Alaska primer com a turista i després 
com a treballador, una crònica que se sustenta en 
les olors que per sempre es van quedar a viure a la 
memòria de White. 

LO SALVAJE. DE HUELLA EN HUELLA  
Andoni Canela 
 

«Sin carreteras ni caminos. Sin tendidos eléctricos y sin cobertura. Un valle 
perdido del Pirineo, una zona montañosa del sur de Madagascar, la tundra de 
Alaska o el desierto de Kalahari». 
 
Una oda tan bonica com necessària d’Andoni Canela a tot allò salvatge, a tot 
allò que ens brinda la natura. 



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

Marc Alonso    

Biòleg, guia naturalista, expert en fauna de muntanya i reconegut especialista internacio-
nal en l’estudi, seguiment i conservació de l’ós bru als Pirineus. En la seva faceta de biò-
leg, la seva passió i coneixements s’estenen molt més enllà dels camps mencionats. La 
flora, la geologia i els fenòmens naturals són només alguns dels camps de la natura que 
coneix abastament.   

 QUÈ ENS HI ESPERA 

 ENS HI ACOMPANYEN 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIATGE ALTAÏR NATURA AMB EXPERT—Previsió 2019. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 
 
En grup (6 a 9 persones): Alaska 12 dies. Del 18 al 29 d’agost de 2019. 

 
18 Agost . Barcelona o Madrid - Anchorage 
19 Agost . Anchorage - Valdez 
20 Agost  . Valdez - Glaciar Columbia - Valdez 
21 Agost .  Valdez - Slana 
22 Agost . Slana 
23 Agost . Slana - Denali National Park 

 
      

Més informació a:  www.altairviatges.com   

Un indret on la natura ho és tot s’ha de conèixer i entendre, precisament, a través de la natura. És per això que 
aquest viatge a Alaska compta amb l’acompanyament de dos naturalistes experts en el territori que ajudaran al viat-
ger a descobrir els grans secrets d’Alaska: des del Parc Nacional de Denali fins a la glacera Columbia, passant per la 
seva enorme varietat de flora i fauna i pels rius i llacs de la zona interior de la regió, per on passejarem en canoa. 
Però el viatger no només coneixerà la vessant natural del territori, sinó que també entrarà en contacte amb les per-
sones que hi viuen, com els caçadors i paranyers ancorats a temps pretèrits que habiten les zones rurals. Tot sumat 
fa d’aquest viatge una proposta tan atractiva com salvatge i bell és el territori que us convidem a conèixer. 

24 Agost . Denali National Park 
25 Agost . Denali National Park - Península de Kenai 
26 Agost . Península de Kenai - Homer 
27 Agost . Homer - Anchorage 
28 Agost . Anchorage - Barcelona o Madrid 
29 Agost . Barcelona o Madrid 
 

Marc Magrans    

Enginyer agrícola de carrera, naturalista i ornitòleg per passió, els seus periples l'han dut 
a recórrer el món sencer i des del 2001 treballa professionalment com a guia de viatges. 
Ha viscut a indrets tan dispars com el Canadà i Colòmbia, però, si hi ha un lloc que consi-
dera casa seva, aquest indret és Alaska, un territori on hi ha tingut tota mena de feines i  
on avui en dia s’ha especialitzat com a guia de viatges.  


