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LADAKH     

 
Custodiat pels alts cims de l'Himàlaia, el Ladakh és una regió com molt poques a l'Índia. Els paisatges ocres 
i els cels espectaculars s'estenen eterns davants dels ulls del viatger; la cultura budista ha deixat la seva 
petjada durant segles fins a convertir el Ladakh en un Tibet a escala reduïda; la fauna, tant esquiva com 
variada, ha fet seves muntanyes i altiplans situats per sobre dels 5.000 metres d'altitud. Ladakh, llar de 
gegants de roca, és un dels comptats destins on el viatger encara pot sentir-se aïllat, corprès, part d'un tot 
molt més gran que nosaltres mateixos. Els motius per endinsar-se al Ladakh són tan extensos com els seus 
paisatges: la rica varietat faunística, capitanejada pel lleopard de les neus; les estepes de Chang Tang i els 
seus changpa, pastors nòmades de cabres pashmines; el monestir de Tishkay, eco arquitectònic del Pota-
la; Leh, la capital, coneguda com “la petita Lhasa” per la seva gran influència budista; el Tanglang Pass, la 
segona carretera més alta del món... Al bell mig de l’Himàlaia indi, Ladakh espera al viatger. 
        
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 Ladakh a través de... la Literatura  

  GUIES 

DELHI & NORTHWEST INDIA 
FOOTPRINT, 2016 
Vanessa Betts, Victoria McCulloch 
232 pàg. / 19,50 €  
 
Aquesta guia de Delhi i del nord-oest de l’Índia cobreix tant els llocs més coneguts i significatius com les zo-
nes menys conegudes del territori. Les autores, a través de les seccions en color i dels detallats mapes, pro-
porcionen al lector tot un seguit d’informació per submergir-se en el patrimoni cultural de la regió. Les reco-
manacions de les autores de la guia, expertes en viatges a l’Àsia, permetran al viatger trobar els millors 
allotjaments, restaurants i rutes locals d’aquesta part del nord de l’Índia. 

 

KASHMIR 
BRADT PUBLICATIONS, 2014 
Sopphie & Max Lovell-Hoare 
256 pàg. / 26,95 € 
  

Des de les frondoses valls fins a les mun-
tanyes de Ladakh, l'estat indi de Caixmir 
sorprèn els visitants per la seva bellesa. 
Aquesta, l’única guia independent de 
l’estat, és l’acompanyament ideal per 
recórrer les extenses regions naturals de 
la zona. Podreu relaxar-vos en una casa 
flotant, passejar pels jardins de Shali-
mar o explorar la cultura budista als 
santuaris més importants de la regió, 
com el monestir de Thiksey. 

INDIA NORTE 

ANAYA-TROTAMUNDOS, 2017 
Philippe Gloaguen  
720 pàg. / 21 €  
   
Guia del nord de l’Índia que descriu ex-
haustivament les principals regions i llocs 
d’interès turístic. Se centra en detalls 
culturals i històrics, i compte amb foto-
grafies, itineraris a peu, recomanacions 
de mercats i d’establiments per menjar i 
allotjar-se en funció de cada pressupost. 
Té un apartat centrat exclusivament en el 
Ladakh, on profunditza en els monuments 
i les zones més significatives del districte. 
 



  MAPES 

VIAJE A LADAKH, EL PEQUEÑO TÍBET 
LAERTES, 2018 
Marta Torres Santo Domingo 
210 pàg. / 16,00 € 
   
Ladakh espera al viatger, orgullós i 
feréstec. L’autora ens mostra en aquest 
relat viatger com la bellesa dels paisat-
ges del Ladakh es vincula a la seva 
riquesa cultural tibetana i budista. 
També ens apropa a monges, camio-
ners, motociclistes, nòmades, missio-
ners, viatgers, artistes o militars, és a 
dir, tots aquells que constitueixen el 
variat paisatge humà de la regió. 

  NARRATIVA 

VIAJE AL PUNJAB Y CACHEMIRA 
EDICIONES DEL VIENTO, 2011  
M. Guillaume Lejean 
133 pàg. / 15,00 €  
   
El geòleg i explorador Guillaume Lejean 
va emprendre l’any 1864 un llarg viatge 
pel continent asiàtic que el portà al 
Punjab indi i a la regió del Caixmir en una 
època de tensions polítiques i ambicions 
geogràfiques. El lector podrà degustar en 
aquesta obra un exquisit viatge literari 
pel territori en un temps pretèrit però que 
pren vida a les pàgines del llibre. 
 

LADAKH & ZANSKAR 
1:300.000 
OLIZANE, 2006 
19,20€  
  

Mapa en francès del Ladakh i Zanskar. 
Imprès a doble cara amb paper laminat 
molt resistent. Els llocs d’interès cultural 
estan clarament indicats. Permet una 
orientació general per aquells usuaris 
que no necessiten un mapa detallat per 
fer senderisme. Es troben accessibles 
totes les carreteres i senders, així com 
especificacions de les coordenades GPS.  

LADAKH—ZANSKAR 
1:350.000 
NELLES, 2017 
9,90€  
 
Mapa físic del districte de Ladakh i del 
subdistricte de Zanskar, molt resistent i 
impermeable. Indica els principals llocs 
d’interès turístic, hotels, monestirs, 
palaus, transport públic, zones d’acam-
pada, coves, cascades i molt més. Tam-
bé conté un mapa a petita escala de la 
ciutat de Leh, capital de la regió. 

KI, KI, SO, SOOO! LES NOU PORTES DEL ZANGSKAR   
TUSHITA EDICIONS, 2012 
Enric Soler i Raspall 
356 pàg. / 19,60 € 
   
Enric Soler i Raspall és un escriptor i viatger especialitzat en literatura de viatges que en aquesta obra narra 

la seva travessa a peu per l’antic regne tibetà del Zangskar, a l’Himàlaia indi. Aquest llibre serà de gran 

utilitat pel lector que vulgui profunditzar en el paisatge sociocultural i mediambiental del districte de La-

dakh i de la zona de Zangskar, unes regions com cap altra a l’Índia. 

LIVING FABRIC. WEAVING AMONG THE NOMADS OF LADAKH HIMALAYA 
ORCHID PRESS, 2005 
Monisha Ahmed 
192 pàg. / 63,15 € 
  

Estudi de la tradició de teixir entre els pastors nòmades de Rupshu, a l'est de Ladakh.  El llibre documenta i 
analitza les formes en què les fibres, els teixits i els tèxtils estan simbolitzats, construïts i experimentats a la 
regió, on elements com el gènere, el parentiu i les relacions jeràrquiques es mostren a través del disseny i la 
fabricació de la tela. L’autora traça la relació entre la ramaderia, el teixit i les estructures socials i simbòli-
ques en un llibre que, a més del seu magnífic anàlisi social i cultural, compta amb gran riquesa 
d’il·lustracions. 

 

  ASSAIG 



Més informació a:  www.altair.es   

  IL·LUSTRATS 

THE VALE OF KASHMIR 
NORTON, 2008 
John Isaac 
190 pàg. / 20 € 
  

El fotoperiodista John Isaac retrata la 
gent i el paisatge del Caixmir, així com 
les formes de vida pròpies de la zona. 
L’obra plasma la complexitat cultural 
d’aquesta regió i els elements de la vida 
quotidiana, mitjançant 160 fotografies 
a color que mostren al lector el Caixmir 
històric. 
 

LADAKH 

TIMELESS BOOKS, 2006 
Prabir Purkayashta  
176 pàg. / 169,65 €  
   
Recull fotogràfic en cartolina de gran quali-
tat -a mida DIN A3- sobre la geografia, la 
cultura i els habitants del districte de La-
dakh. Les imatges compten amb un seguit 
d’anotacions que serveixen per contextua-
litzar l’escenari, les persones i els elements 
culturals de les instantànies, posant èmfa-
sis en els paisatges i la religió. 
 

THE BAKKARWALS OF JAMMU AND 
KASHMIR 
NIYOGI BOOKS, 2009 
Anita Sharma 
196 pàg. / 37,50 € 
  

Aquesta obra vol descobrir-nos, mitjan-
çant un recull fotogràfic, la tribu majori-
tàriament musulmana dels Bakkarwals 
o Gujjar, natural del Caixmir. Les imat-
ges vénen seguides d’un recull d’explica-
cions respecte a la seva forma de vida, 
tocant aspectes com la religió, la llen-
gua, el paper del gènere, l’art, la música 
o el ball. 
 

LAS PALABRAS DE MI MAESTRO PERFECTO 
KAIROS, 2014 
Patrul Rimpoché  
680 pàg. / 24 €  
   
Patrul Rimpoché, un dels mestres funda-
dors del moviment no sectari del budisme 
tibetà, comenta en aquesta obra les pràcti-
ques i ensenyances preliminars del Long-
chen Ñingtig, un dels cicles d’aprenentatge 
més coneguts i significatius de l’escola 
Ñingmapa, la tradició més antiga del budis-
me tibetà. Nombrosos mestres de totes les 
escoles budistes han qualificat el llibre com 
una guia essencial, completa i detallada. 
 

LOS SIKHS 
KAIROS, 2007 
Agustín Paniker 
366 pàg. / 15 € 
  

El sikhisme és una de les deu religions 
amb més seguidors del món. Agustín 
Pániker, escriptor especialitzat en la 
cultura índia, dedica un llibre als sikhs, 
una comunitat social i religiosa que es 
va desenvolupar durant el conflicte 
entre l’hinduisme i l’islam en els segles 
XVI i XVII. L’autor es qüestiona què és 
un sikh a través de la història i les seves 
estructures socials i religioses.  

 

LAS TRES JOYAS 

KAIROS, 2018 
Agustín Paniker  
543 pàg. / 18 €  
   
En aquest cas, quan Pániker parla de les 
tres joies fa referència a Buda, la seva en-
senyança i la comunitat. L’obra es tracta 
d’una mirada acadèmica del budisme i de 
la seva transmissió cultural. L’autor profun-
ditza en l’aparició de la figura de Buda, en 
les seves ensenyances a través del Dharma 
i en l’ideari de comunitat que l’envolta 
mitjançant el Samgha. Els fonaments del 
budisme, tan presents al Ladakh. 

ACROSS THE TIBETAN PLATEAU ECOSYSTEM. WILDLIFE AND CONSERVATION 
NORTON 
Autors varis 
119 pàg. / 53,90 € 
  

Guia visual de l’ecosistema de la regió del Tibet, en concret de la província de Qinghai, a la República Popu-
lar Xina, i Ladakh, en el Caixmir. L’altiplà tibetà ocupa aproximadament una àrea de 2,5 milions de quilòme-
tres quadrats d’extensió; d’aquest territori els autors en volen plasmar el seu èxit de conservació mediambi-
ental. Mitjançant fotografies com ara les d’un antílop tibetà acabat de néixer o el gòral vermell, l’obra per-
metrà al lector introduir-se i profunditzar en la flora i la fauna de la regió. 

 
 



Per conèixer Ladakh a través de... Altaïr Viatges  
 
 
T’oferim una proposta amb contingut, qualitat i singularitat que uneix la part vivencial de qualsevol 
viatge 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. Per tal d'albirar el lleopard de les neus, també anirem acompanyats 
pel Jigmet Dadul i el grup de professionals Snow Leopard Quest, guies a la zona dels do-
cumentalistes de la BBC quan vénen a gravar la fauna autòctona. 

 QUÈ ENS HI ESPERA 

 ENS HI ACOMPANYA 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIATGE ALTAÏR NATURA AMB EXPERT—Previsió 2019. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 
 
En grup (6 a 10 persones): Ladakh 16 dies. Del 19 d’octubre al 3 de novembre de 2019. 

 
19 Octubre. Barcelona—Delhi 
20 Octubre. Delhi—Leh 
21 Octubre. Leh - Vall Indus - Thiksay - Leh 
22 Octubre.  Leh - Parc Nacional Hermis 
23—27 Octubre. Parc Nacional Hermis - Vall Husin i/o Ulley 
28 Octubre. Parc Nacional Hermis - Taglan La Pass - Tsokar 
29 Octubre. Tsokar 
30 Octubre. Tsokar - Vall de Nim0 
1 Novembre. Vall de Nimo - Leh 
2 Novembre. Leh—Delhi—Barcelona 
3 Novembre. Barcelona 

 

Més informació a:  www.altairviatges.com   

Tot i trobar-se emmarcat dins del ventall de viatges d'Altaïr Natura i tenir com a gran al·licient l'albirament del lleo-
pard de les neus, aquest viatge a Ladakh vol anar més lluny en tots els seus vessants. Leh, capital de la regió, és cone-
guda com a la petita Lhasa per la seva omnipresent influència budista, malgrat tenir també una notable presència 
musulmana. El Ladakh més feréstec apareixerà quan deixem enrere la capital, ja aclimatats. A mesura que avancem 
per les seves escarpades carreteres, anirem topant amb tot allò que el Ladakh amaga: fauna com el bec d'ibis, el llop 
tibetà, el voltor de l'Himàlaia o l'esquiu lleopard de les neus; patrimoni històric, amb el monestir de Thiskay com a 
gran referent, molt similar al Potala; grans parcs naturals com el d'Hemis, entre les serralades del Karakorum i l'Hi-
màlaia; i, evidentment, els habitants del Ladakh, la seva cultura i el seu univers quotidià. Pastors de cabres pashmi-
nes a les estepes de Chang Tang o monjos budistes ancorats en temps medievals -tot i jugar a futbol i anar de bòlit 
per veure els Mundials a la televisió!- seran algunes de les persones amb qui tindrem la sort d'interactuar tot pre-
nent un té de mantega de iac. Una mirada global de 360º per viatjar al Ladakh que hi ha més lluny. 


