
LA MIRADA D’ALTAÏR      
ETIÒPIA     

 
L'Etiòpia d'avui és un immens país en ebullició caracteritzat per la seva fascinant heterogeneïtat: un      
territori multilingüe, multiètnic, multicultural i multipaisatgístic. Al muntanyós nord trobem el llegat      
patrimonial i espiritual dels primers cristians coptes i l'imperi més antic d'Àfrica, desfet l'any 1974 quan 
Haile Selassie, el darrer emperador, va ser derrocat. Al sud, per la seva part, trobem terres baixes i        
humides on es despleguen universos culturals propis de l'Àfrica Negra. I a les grans ciutats, amb Addis 
Abeba al capdavant, el context socioeconòmic empeny el creixement del país fins al 10% anual. Etiòpia és 
un món de llegenda que ha esdevingut en un Estat cosmopolita. 
         
Des d’Altaïr t’apropem a la natura a través de la literatura, oferint-te una selecció d'obres de diversos  
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 Etiòpia a través de... la Literatura  

  REVISTES 

Revista Altaïr / 2. TIERRAS SAGRADAS 
2001 / 5,11 €  
   
Especial que ens apropa als llocs més 
venerats del Món. Coneixerem, entre 
d'altres, Lalibela i les esglésies més anti-
gues del cristianisme a l’Àfrica, i també el 
ritual més important de la litúrgia etíop:  
el Timkat, cerimònia del baptisme en 
llengua ge’ez pròpia del cristianisme 
etíop, amb tambors i luxosos teixits de 
colors que embolcallen els sagrats ta-
bots.  

  GUIES 

ETIOPIA Y YIBUTI 
GEOPLANETA, 2017 
360 pàg. / 23 € 
  

Guia pràctica per conèixer tot el país, 
amb mapes parcials i àmplia informació 
de visites culturals. Entre d’altres, desta-
ca les esglésies excavades de Lalibela, la 
ciutat imperial de Gondar o la capital, 
Addis Abeba. També recull llocs d’inte-
rès paisatgístic com les Cascades del Nil 
Blau, els parcs de Gambela o les Munta-
nyes de Simien. 

ETHIOPIA  
BRADT, 2018 (anglès) 
660 pàg. / 27 €  
 
Conté informació en profunditat de la 
història, els costums, la religió, el llen-
guatge i el medi ambient d’Etiòpia. 
Cobreix àrees com els allotjaments i la 
cartografia, així com altres reclams 
turístics. Aquesta nova edició ha estat 
actualitzada per l’autor original, Philip 
Briggs, l’escriptor més important del 
món de guies de viatges a l’Àfrica. 

 

Revista Altaïr / 37. ETIOPIA Y ERITREA 
2005 / 5,95 €  
   
Monogràfic dels dos països veïns que 
comparteixen una història comuna. La 
publicació ens acosta a Etiòpia com a 
territori d’excepció pel viatger naturalis-
ta, però també per aquell interessat 
tant en la diversitat de cultures que 
conviuen en una terra de valls frondoses 
i zones àrides, com en el panorama 
social i polític de la jove democràcia. 
   



  MAPES 

EL NILO AZUL   
ALTAIR, 2011 
Javier Gonzálbez 
559 pàg. / 29 € 
   
El Nil Blau discorre per Etiòpia i Sudan i, 
prop de Khartum, s’uneix al Nil Blanc 
formant el gran Nil. Aquest llibre és 
fruit dels viatges que l’autor va fer a les 
conques del riu; una obra que recull les 
creences dels pobles que hi conviuen i 
que dóna a conèixer la història i la 
política de la regió, tot denunciant les 
xacres del nostre món globalitzat. 

  NARRATIVA 

ETHIOPIA GEOGRAPHICAL MAP 
1:2.000.000 
GIZI MAP, 2018 
9,90 € 
  
Mapa turístic i de carreteres que destaca els 
llocs emblemàtics a visitar. Inclou un planell 
del centre d’Addis Abeba i els voltants i tam-
bé un mapa topogràfic del Parc Nacional de 
Simien. Conté transcripció en amhàric dels 
principals assentaments. En la llegenda 
podem localitzar carreteres, parcs nacionals, 
hotels, monestirs, hospitals o monuments.  

FILLS DEL NIL   
ARA LLIBRES, 2017 (també en cast.)  
Xavier Aldekoa 
308 pàg. / 17,90 €  
   
El més gran dels rius africans és el cor 
de centenars de pobles i el testimoni 
infatigable de l’ascens i l’ocàs de les 
dinasties de faraons més poderoses. Des 
del compromís i l’honestedat periodísti-
ca, i a través de testimonis en primera 
persona dels habitants de la riba del riu, 
ens aproparem a un món potser desco-
negut però no tan llunyà. Perquè el Nil 
és part de l’ànima occidental. 

ETHIOPIA / ATHIOPIEN 
1:1.800.000 
REISE KNOW-HOW, 2018 
9,95 € 
  
Mapa resistent i imprès a doble cara que in-
clou zones de Somàlia, Eritrea i Djibouti. Conté 
informació general i pràctica de gran utilitat 
tant per conèixer els accidents geogràfics i 
infraestructures viàries més significatives del 
país com per la preparació del viatge, a més 
d’indicacions sobre la localització d’aeroports, 
ports, hotels i els llocs d’interès del país. 

ETHIOPIAN AMHARIC PHRASEBOOK 
AND DICTIONARY 
GEOPLANETA, 2017 
271 pàg. / 7,50 € 
  

Aquest diccionari amhàric etíop de pro-
nunciació i construcció de frases perme-
trà un coneixement pràctic essencial per 
a qüestions quotidianes, com per exem-
ple agafar un transport públic o seguir 
una recepta culinària. De gran utilitat 
per qüestions pràctiques com desplaçar-
se o menjar en un restaurant. 

RUMBO A ETIOPÍA 
LAERTES, 2019 
392 pàg. / 23,50 €  
 
Aquesta guia, escrita pel sociòleg i pro-
fessor d’Història africana a Catalunya 
Denberu Mekonnen, ens informa sobre 
les principals rutes turístiques per carre-
tera del país, excursions per Addís Abe-
ba i itineraris viatgers per tota Etiòpia. 
Està complementada amb mapes i 
imatges a color, una gran eina per co-
mençar a organitzar el teu viatge a 
Etiòpia. 

L’EMPERADOR 

NAVONA, 2019 
Ryszard Kapuscinski  
204 pàg. / 17 €  
   
Haile Selassie  (1914 - 1930) va ser l’úl-
tim Rei de Reis escollit per Déu. Aquesta 
crònica colpidora, i a moments tragicò-
mica, ens explica com la figura contro-
vertida del dictador va esdevenir mite 
per a uns i desgràcia per a d’altres. 
Kapuscinski viatja a Etiòpia i rastreja el 
país entrevistant als antics dignataris 
del règim imperial. 
 
  
 
   

HIJOS DEL ANCHO MUNDO 
SALAMANDRA, 2009 
Abraham Verghese 
636 pàg. / 23 € 
  

Una història que recorre la vida de dos 
germans nascuts a una missió cristiana 
a l’Etiòpia de la segona meitat del segle 
XX. En ple període convuls de l’imperi, 
els protagonistes –ja adults- prenen 
camins diferents que posen a prova la 
seva amistat. Amb virtut narrativa, 
l’autor desvetlla la trama en un relat 
que ens situa entre Etiòpia i l’Índia. 
 



HISTORIA DE ETIOPIA 
EDICIONES DEL VIENTO, 2014 
Pedro Páez 
1300 pàg. / 59 € 
  

L’any 1618 el jesuïta Páez va descobrir 
les Fonts del Nil Blau al sud del llac Ta-
na. Editada per primera vegada en es-
panyol però escrita al segle XVII en por-
tuguès, la seva crònica fa un repàs mi-
nuciós de la història d’Etiòpia des del 
regne de Salomó fins als seus dies. Expli-
ca els conflictes religiosos, les guerres al 
territori i les relacions entre el poble i els 
emperadors, així com la situació dels 
missioners.  

ETIOPIA. UN ROSTRO CON TRES MIRADAS 
ALTAÏR, 2007 
Javier Gozalbez i Dulce Cebrían 
427 pàg. / 55 € 
 

Una acurada obra -publicada per Altaïr- 
que a través de les imatges i dels textos va 
teixint una visió del país que parteix de les 
arrels del poble etíop i arriba fins al mo-
ment actual. L’obra presenta detallada-
ment tota la riquesa cultural i humana del 
país des de tres perspectives: dels rius a la 
terra, de les terres altes al mar i de les ter-
res orientals al cel.  
 

  ASSAIG 

OÍ SILBAR A LAS ACACIAS   
MONTAÑAS DE PAPEL, 2013 
Eduardo Lostal 
492 pàg. / 22 € 
   
L’acció del llibre succeïx a Etiòpia, en 
concret a la vall d’Omo. Els protagonis-
tes són tres personatges antagònics 
que tenen en comú l’ànsia de llibertat: 
Kibu, una jove surma que lluita contra 
l’ocultació de la mort del seu germà; 
Chaltu, una noia hamer que es rebel·la 
al seu destí com a dona; i en Mario 
Ferrándiz, un jove reporter que viatja a 
Àfrica fugint del seu passat i que acaba 
redescobrint-se a si mateix. Una visió 
original i realista del país. 

CARTAS DE ÁFRICA 
GALLO NERO, 2016 
Arthur Rimbaud 
118 pàg. / 17 €  
   
Amb 24 anys, el poeta Rimbaud ho 
abandona tot i emprèn un viatge per 
Àfrica. S’estableix a Abissínia, on viu del 
comerç de cafè i armes. Després d’una 
malaltia i forts dolors de genoll, decideix 
retornar a França, on li amputen la 
cama però no aconsegueixen salvar-lo 
de la mort. Aquesta selecció de cartes es 
troben acompanyades per il·lustracions 
d’Hugo Pratt. Un llibre fascinant que 
uneix a dos grans viatgers.  
 

ETIOPÍA. ENTRE LA HISTORIA Y LA 
LEYENDA 
MUNDO NEGRO, 2009 
Juan Gonazález 
270 pàg. / 15 € 
  

Aquest llibre es remunta als orígens més 
mítics d’Etiòpia. És una introducció a la 
història i a la realitat actual d’Etiòpia, 
perfilant els personatges clau com reis i 
sants; a través d’ells dibuixa la trajectò-
ria del país. Des del mític rei Salomó, 
d’on apareixen les arrels de la monar-
quia etíop, fins a la república actual, el 
llibre analitza esdeveniments clau per 
comprendre l’evolució i les transforma-
cions socials i econòmiques del país. 
 

ETIOPÍA. EL CONFLICTO ITALO-ABISINO 
EDICIONES DEL VIENTO, 2009 
Eduardo Ortega y Gasset 
153 pàg. / 17,50 € 
 

Eduardo Ortega y Gasset va ser un advo-
cat, polític i republicà espanyol, germà del 
filòsof José Ortega y Gasset. Després de set 
mesos de resistència abissínia, l’any 1936 
les tropes italianes van desfilar per Addis 
Abeba, proclamant el nou imperi: El rei 
d’Itàlia, Víctor Manuel III era el nou empe-
rador d’Etiòpia. La indignació de l’autor 
davant d’aquests fets el va portar a publi-
car aquest llibre, realitzant un repàs crono-
lògic del conflicte italo-abissí. 
 
      



IL·LUSTRAT / FOTOGRAFIA 

ESCENAS ETÍOPES 
Joaquim Seguí, 2015 
361 pàg. / 50 € 
  

Els fotogrames de paisatges i persones en blanc i negre van acompanyats de textos poètics que presen-
ten la diversitat d’històries i territoris que conflueixen a Etiòpia, en paraules de l’autor, com l’essència 
d’Àfrica. Les imatges contrasten la duresa de les condicions de vida del país amb l’alegre hospitalitat 
dels pobles i la bellesa de la natura. 
 

Més informació a:  www.altair.es   

A HISTORY OF ETHIOPIA IN PICTURES 
ARADA BOOKS, 2012 
Geoffrey Last, Richard Pankhurst i Eric Robson 
68 pàg. / 9 € 
  

A través d’aquesta obra s’ha volgut plasmar la història visual d’Etiòpia. S’organitzen les reconstruccions 
d’Aksum en època precristiana, de Lalibela i de les seves esglésies tallades en roca, de Gonder als segles 
XVII i XVIII i de les batalles de Maqdala i Adwa. A través de les imatges visualitzem la gent que va viure 
en aquests llocs: els sabeans antics, la reina Yudit, el rei Lalibela, Ahmed Gragn, Tewodros, Yohannes IV i 
Menelik II. 
 

ETIOPÍA 
LUNWERG, 2009 
Castro Pietro 
104 pàg. / 19,95 € 
  

Aquesta obra és el resultat de quatre viatges realitzats per Juan Manuel Castro Pietro entre els anys 2002 i 
2006 a Etiòpia. Els personatges que plasma a les seves imatges mostren la diversitat social, cultural i religio-
sa del país, i deixen entreveure una de les característiques essencials del llibre, l’interès de l’autor per la 
naturalesa de l’ésser humà.  

ETIOPÍA 
TORRES DE PAPEL, 2014 
Julio Sacristán 
248 pàg. / 45 € 
 

Julio Sacristán Pérez treballa com a fotògraf des de l’any 1992. Impulsat per la seva passió per captar 
els costums i els trets característics de diverses cultures, ha estat reconegut en revistes especialitzades 
com National Geographic. El recull a través d’imatges a color d’aquest llibre tracta tot un seguit de 
zones i ètnies del país etíop: els oromo, els borena, els konso, els mursi, els hammer, els karo o els 
dorze. 



Més informació a:  www.altairmagazine.com   

Per conèixer Etiòpia 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 

INVISIBLE EN LA DISTANCIA (I). APRENDIENDO A MIRAR EN ETIOPÍA  
Bárbara M. Díez 
 
«Huele a África. Cuando mis pies pisan suelo de este continente siempre me sucede lo 
mismo: la tierra me huele diferente, a húmedo, a fértil, a una atmósfera sin contaminar 
aún. En el lugar del que vengo casi no queda tierra sin apisonar. En Etiopía se agudiza 
esta sensación mía, aunque los seres humanos lleven millones de años pisando esta 
tierra, desde que comenzaron aquí su andadura». 

INVISBLE EN LA DISTANCIA (II). UNA FAMILIA FUERA DE LA ANGRY JUNGLE 
Bárbara M. Díez 
 
«En el viaje al Valle del Omo, en Etiopía, no sólo he aprendido a mirar, de algún modo; 
también he encontrado personas de vidas sorprendentes. Y un verdadero contacto con 
una familia lejana, antes de volver a mi propia jungla de asfalto». 

LA CIUDAD DE LOS AULLIDOS. EL HOMBRE HIENA  
Vanessa Escuer 
 
«El cielo se torna terciopelo azul petróleo y Harar, en la cima de la colina, parece quedar 
como suspendida en el aire, como carne rancia en el anzuelo, sometida al acecho de las 
fieras. Ya están aquí, son las hienas». 

ETIOPÍA EN SEIS ESTAMPAS  
Sergi Reboredo 
 
«El norte de Etiopía es una de las zonas que más fascina al fotoperiodista Sergi Rebore-
do. De entre los paisajes sublimes, los castillos de fábula y la hospitalidad de la gente, el 
periodista destaca seis crónicas visuales que nos acercan este territorio». 



Per conèixer Etiòpia 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. 

Emanuele Ragni    

  
Col·laborador d'Altaïr d'origen italià que, després de 10 anys vivint a Catalunya, es va  
establir a Etiòpia el 2010. Aquestes dues etapes li han permès aprendre no només la  
història i costums d’ambdós territoris, sinó també la particular mirada cap al món que  
d'alguna manera comparteixen els seus habitants. Actualment es dedica al turisme amb  
un enfocament particularment atent a les tradicions i als costums del país en què viu. 

 QUÈ ENS HI ESPERA 

 ENS HI ACOMPANYA 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIATGE AMB COL·LABORADOR EXPERT—Previsió 2019. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 
 
En grup (4 a 14 persones): Etiòpia. 16 dies. Del 2 d’agost al 17 d’agost 2019. 
 
2 d’agost     .     Barcelona o Madrid—Addis Abeba 
3 d’agost     .     Addis Abeba 
4 d’agost     .     Addis Abeba - Fiche 
5 d’agost     .     Fiche - Bahar Dar 
6 d’agost     .     Bahar Dar 
7 d’agost     .     Bahar Dar - Gondar 
8 d’agost     .     Gondar 
9 d’agost     .     Gondar - Gorgora - Gondar 
10 d’agost   .     Gondar - Debark 
11 d’agost   .    Debark - Aksum 
12 d’agost   .    Aksum - Gheralta 
13 d’agost   .    Gheralta - Wukro 
14 d’agost   .    Wukro - Lalibela 
15 d’agost   .    Lalibela 
16 d’agost   .    Lalibela—Addis Abeba—Barcelona o Madrid 
17 d’agost   .    Barcelona o Madrid 

Més informació a:  www.altairviatges.com   

Etiòpia és un país tan complex que sovint es compara a un continent. Un aspecte rellevant dins d'aquesta             
complexitat és la riquesa de la seva història -fil conductor d'aquest viatge-, que en els últims 150 anys ha estat      
particularment entrellaçada amb la d'Itàlia en una relació d'amor i guerra. Podrem observar i discutir sobre el delicat 
tema de la formació de la identitat nacional i el paper que juga en el camí que està seguint Etiòpia en un moment 
polític particular i emocionant que està acompanyat d’un gran creixement econòmic. Durant la nostra estada a Addis 
Abeba ens aproparem també a l’efervescent vida musical de la capital més cosmopolita d'Àfrica, farem un recorregut 
entre els edificis més antics -encara per valorar- i pel nord monumental mantindrem converses amb interlocutors 
locals que ens faran partícips dels seus universos quotidians i de les diverses realitats del país. 


