
LA MIRADA D’ALTAÏR      

BENÍN      

 

Benín és un petit país del Golf de Guinea, de dimensions i població semblants a les de Catalunya, que con-
serva el patrimoni monumental de l’imperi de Dahomey,  fa compatible el canvi amb la continuïtat de les 
seves cultures autòctones – ben visibles en l’arquitectura i les formes de vida del món rural i en la vigència 
del vudú entès com una cosmovisió actual i integradora – i mostra els vestigis de la història colonial i el 
comerç esclavista.  
         
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 Benín a través de... la Literatura  

  GUIES 

BENIN 
PETITE FUTE, 2016 
239 pàg. / 18,90 € 
  

Aquesta guia en francès ens introdu-
eix a l'antic regne de Dahomey, con-
vidant-nos a descobrir-ne els paisat-
ges de llacunes costeres i l'exuberant 
vegetació, i a passejar pels palaus 
dels antics reis. A més dels paratges 
naturals, ens apropa al vudú, origi-
nat en aquest país a partir de diver-
ses religions africanes. 

  

WEST AFRICA 
LONELY PLANET, 2017 
502 pàg. /  27 € 
 
A través d'aquesta guia, en anglès, 
coneixerem l'oest d'Àfrica, format 
per dinou països entre els quals 
Benin, Senegal i Guinea Equatorial. 
Benín es caracteritza per la seva 
herència afro-brasilenya, la tradició 
vudú, els poblats sobre l'aigua i la 
fascinant cultura Somba. També són 
destacables les seves platges i els 
parcs naturals. 

  MAPA 

TOGO & BENIN  1:580.000 
ITMB, 2011 
12,36 € 
 
Mapa a petita escala amb dues cares: Togo i Benín. Mostra la xarxa de carreteres i algunes rutes se-
cundàries recomanades, i assenyala a través de símbols els llocs més remarcables per al viatger. Indica 
els pantans i aiguamolls, així com les zones inundables. Inclou el planell de les capitals d'ambods països: 
Lomé i Porto-Novo. 
  

 
 



WANDERINGS IN THREE CONTINENTS 
GARNET, 2010 
Richard Burton 
313 pàg. / 37,50 € 
   
Richard Burton va dedicar gran part de la 
seva vida a viatjar i a fer recerca sobre 
cultures no europees. Co-fundador de 
l'Anthropological Society of London, va 
ser conegut per la seva implicació in-
tel·lectual amb les societats que visitava. 
En aquest llibre ens presenta vuit missi-
ons que tenen lloc a tres continents. Entre 
aquestes podem destacar la realitzada a 
Dahomé, actual Benín, per conèixer-ne els 
habitants i el funcionament dels regnes 
que hi coexistien. 

NARRATIVA 

LA LLET DE LA PAPAIA 
Kuwaokoa Kasa , 2014 
Jordi Melchor 
468 pàg. / 19,45 € 
   
Després d'onze anys treballant a Àfrica, 
Jordi Melchor ha acumulat milers d'ex-
periències al continent i un profund 
coneixement de les persones que el 
conformen i de les lògiques que verte-
bren la vida africana. En aquest llibre 
ens presenta el recorregut realitzat al 
llarg d'aquesta dècada, relatant experi-
ències concretes, des de les pràctiques 
de vudú als perills de la malària, sense 
amagar ni els errors ni les sorpreses que 
formen part de la interacció humana. 
 

EL ÁFRICA FANTASMAL 
PRE-TEXTOS, 2007 
Michel Leiris 
840 pàg. / 45 € 
  
La missió etnogràfica i lingüística de 
Dakar-Djibuti, el grup de recerca que va 
cobrir 20.000 km a través d'Àfrica durant 
dos anys (1931-1933), va provocar un 
abans i un després dins de l'acadèmia 
francesa. Aquest llibre és el diari d'aques-
ta expedició, i combina la recopilació de 
dades amb un relat intimista del propi 
autor sobre les seves experiències i senti-
ments envers els africans i també amb la 
resta d'integrants del seu equip. 

LOS CUENTOS PASAN 
OLAÑETA, 2007 
Rene Trautmann 
192 pàg. / 14 € 
  
Aquest volum agrupa prop de quaranta 
contes populars procedents de Benín 
que van ser recopilats pel Dr. Rene 
Trautmann, un enviat de les tropes 
franceses durant l'època colonial. Als 
relats s'ha intentat respectar la veu 
dels informants, per transmetre així la 
cultura i la mentalitat del poble.  

THE VICEROY OF OUIDAH 
VINTAGE, 2005 
Bruce Chatwin 
101 pàg. / 11,20 € 
  
Aquest llibre està basat en la història real de Francisco Manoel da Silva, qui, a través del comerç d'esclaus, 
va emigrar de Brasil al regne de Dahomey, actual Benín, a la recerca de fortuna. L'autor va realitzar llar-
gues estades al país per recopilar informació, contactant amb els descendents d'aquesta important figura 
per a la societat beninesa. 

ASSAIG 

LAS FRONTERAS SE CRUZAN DE NOCHE 
FROCA, 2008 
Xaquín López 
240 pàg. / 12,30 € 
  
El periodista Xaquín López sosté un fort compromís amb la societat africana que l'ha portat a col·laborar 
de forma habitual amb la revista Mundo Negro. El treball presentat aquí es basa en un reportatge que va 
realitzar per a El País sobre el tràfic de nens esclaus al Golf de Guinea, publicació que va merèixer el premi 
Drets de la Infància i Periodisme al 2007. El relat segueix el viatge d'un traficant que va de Benín fins a 
Costa de Marfil. 



YORUBA GURUS 
AFRICA WORLD PRESS, 2000 
Toyin Fayola 
317 pàg. / 28,85 € 
 
Toyin Fayola és un historiador nigerià i professor d'estudis africans a la Universitat de Texas. Aquest llibre 
vol mostrar part del coneixement que s'està produint a Àfrica i que és sistemàticament ignorat per les uni-
versitats occidentals, posant especial atenció a la creació de nous sabers per part de l'ètnia Yoruba, un dels 
grups més importants de Benín. 

LIFE AND AFTERLIFE IN BENIN 
PHAIDON, 2005 
Okwui Enwezor 
136 pàg. / 59,95 € 
 

Aquest llibre recull la col·lecció de 
fotografies realitzades per artistes 
africans beninesos que posseeix el 
fotògraf Alex Van Gelder. Una in-
teressant recopilació que ens mostra 
com era Benín en els anys posteriors 
a la seva independència de França. A 
través dels documents es percep 
clarament la interacció entre tradició 
i modernitat que perviu encara avui 
al país. 

   

    
  

FOTOGRAFIA / ART 

BÉNIN. VISIONS D’AFRIQUE 
5 CONTINENTES, 2010 
Barbara Plankensteiner 
134 pàg. / 31,90 € 
 
L'especialista en art africà i directora 
del museu d'etnologia d'Hamburg, 
Barbara Plankensteiner, ens presen-
ta en aquest volum l'època d'or de 
Benín. A través de les escultures en 
bronze i marfil que fabricaven els 
orfebres del regne, podem apreciar 
el que va ser un dels imperios més 
importants d'Àfrica. 

 
   

    
  

Més informació a:  www.altair.es   



Per conèixer Benín a través de... Altaïr Viajes  
 
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. 

Un territori que concentra tota la varietat de paisatges que van de la sabana fins el bosc tropical humit i la costa del 
Golf de Guinea. Al nord, prop de la ciutat de Natitingou, les comunitats Somba donen continuïtat a la seva cultura 
lligada a la terra, mantenint el model d’organització social dels seus avantpassats i la bonica arquitectura tradicional 
dels habitatges, sense renunciar a noves formes d’economia que s’hi estan implantant. Cotonou i Porto Novo reflec-
teixen la transformació i l’activitat cultural d’un país que aposta pel futur, mentre que Ouidah recorda un passat co-
lonial i esclavista, i enclavaments com Grand Popo o els antics palaus d’Abomey sorprenen per la seva bellesa.  
Coneixerem el país al costat de col·laboradors d’Altaïr que ens acolliran en diferents llocs per donar-nos entrada en 
els seus espais personals, mostrant el que no es veu des de la perspectiva turística, com per exemple la dinàmica 
d’organitzacions que impulsen canvis socials i econòmics o la vigència del vudú entès com una cosmovisió actual i 
integradora  

Agnès Agboton   

 
L’Agnès Agboton, vella amiga d’Altaïr i escriptora beninesa que viu a Catalunya fa un grapat 
d’anys.  Recupera petites joies de la tradició oral i la cuina del seu país – contes, llegendes, 
cançons, receptes saboroses…  - i les publica en els seus llibres.  En un dels títols més coneguts, 
Més enllà del mar de sorra, explica l’experiència vital de trasplantar-se a casa nostra i, a la ve-
gada, mantenir sempre el contacte amb les seves arrels. 
  

  QUE ENS HI ESPERA 

  ENS HI ACOMPANYA 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIATGE AMB COL·LABORADOR EXPERT—Previsió 2018. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 
 

 En grup: Benín. 13 dies. Dates a confirmar per novembre i desembre.  
 

Dia 1. Barcelona – Cotonou – Porto Novo 
Dia 2. Porto Novo 
Dia 3. Porto Novo – Aguegués i Riu Negre – Porto Novo 
Dia 4. Porto Novo – Cotonou – Ganvié – Porto Novo 
Dia 5. Porto Novo – Projecte Songaï – Porto Novo 
Dia 6. Porto Novo – Ouidah – Grand-Popo 
Dia 7. Grand-Popo – Sè 
Dia 8. Sè – Abomey 
Dia 9. Abomey – Savalou – Parakou – Natitingou 
Dia 10. Natitingou 
Dia 11. Natitingou – Parc Nacional Pendjari 
Dia 12. Parc Nacional Pendjari – Abomey – Porto Novo 
Dia 13. Porto Novo – Cotonou – Barcelona 
 

 *Pendents de tancar el recorregut definitiu 

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


