
LA MIRADA D’ALTAÏR      

MÈXIC      

 

L’antropòleg mexicà Guillermo Bonfil dividia la societat del seu immens país en dos grans col·lectius: el 
Mèxic imaginari dels poderosos i el Mèxic negat de les poblacions autòctones, la gent del color de la terra 
que deia el sots comandant Marcos. Aquest Mèxic viu, hereu de les cultures precolombines i orgullós del 
seu patrimoni històric, es reinventa amb força al ritme dels nous temps en una modernitat lligada a les 
xarxes socials, fusionant la tradició amb mostres sorprenents com el rap indígena i la creació de noves al-
ternatives econòmiques de base comunitària.  
         
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 Mèxic a través de... la Literatura  

  REVISTES 

Revista Altaïr /  
10. LA EXPLORACIÓN DEL PASADO 
2005 / 161 pàg. / 5,95 € 

  
Aquest monogràfic ens condueix a 
través dels vestigis de grans cultures 
del passat, entre les quals l’Imperi Ma-
ia, complexa civilització de Mesoamèri-
ca basada en ciutats-estat que lluita-
ven per l’hegemonia. Els articles ens 
permeten conèixer també altres esce-
naris imprescindibles com Angkor, 
Tombuctú, l’Egipte Faraònic o Pèrsia. 

Altaïr Magazine / MÉXICO,  
TORBELLINO DE EXUBERANCIAS 
2014 / 282 pàg. / 3.99 € 
  

El primer monogràfic publicat per 
Altaïr Magazine en versió digital per 
als subscriptors i disponible a la nos-
tra web també en PDF. Ofereix una 
visió global del país a càrrec  
d’escriptors i fotògrafs mexicans com 
Juan Villoro, Alejandro Almazán, 
Lizeth Arauz, Paty Godoy, Edmundo 
Kossio... 

Revista Altaïr /  
30. TIERRAS MAYAS 
2004 / 162 pàg. / 5,25 € 

  
Una finestra a la cultura maia antiga i 
actual, amb articles que aprofundei-
xen en temes com l’arqueologia, la 
riquesa de la diversitat natural o la 
mescla de cultures, sense oblidar els 
conflictes actuals. Una visió crítica i 
completa de la que va ser una de les 
majors civilitzacions d’Amèrica.  

Altaïr Magazine / LOS DESIERTOS DE 
SONORA 
2017 / 211 pàg. / 19 € 
  

Aquest monogràfic traça en 22 capí-
tols un viatge literari pels camins del 
nord-oest de Mèxic i descobreix els 
enigmes d'un territori extrem. I ho fa 
de la mà de ‘Los detectives salvajes’ de 
Roberto Bolaño, l'obra amb la qual 
l'autor retrata aquesta part del món. 
 



  MAPES 

MEXIKO / MEXICO 1:2.250.000 
REISE KNOW-HOW 
9.95 € 
   
Combina cartografia compatible amb 
GPS amb una representació detallada la 
xarxa de carreteres. A més, marca el 
relleu amb diverses tonalitats en funció 
de l’altitud i inclou distàncies, atracci-
ons, informació turística i un índex de 
les ciutats. La llegenda i la informació 
de rutes panoràmiques i parcs nacionals 
està disponible en diversos idiomes. 

  NARRATIVA  

MÉXICO 
LONELY PLANET. GEOPLANETA, 2017 
902 pàg. / 36 € 
  
Mèxic ofereix un inesgotable inventari 
d’atractius, des de les intrincades selves i 
esculls coral·lins a ciutats colonials i un 
patrimoni arqueològic ric en jaciments 
d’antigues civilitzacions. Aquesta guia 
pràctica ofereix tota la informació per 
conèixer el país en profunditat i organit-
zar els itineraris del viatger independent. 

MEXICO 1: 1,000,000  
TRAVEL ATLAS, 2008 
140 pàg. / 19.45 € 
   
Atles de mà que cobreix tot Mèxic, facili-
tant informació per a la mobilitat en 
transport públic o privat. Inclou 28 pàgi-
nes amb un extens índex de llocs d’interès 
i una completa llegenda sobre serveis 
turístics i atraccions: deserts, arquitectura 
colonial, platges, coves, etc. 
 
  
 

MÉXICO 
GUÍA VERDE. AGUILAR MICHELIN, 2018 
598 pàg. / 24.90 € 
  
Guia amb informació pràctica i cultural de 
Ciutat de Mèxic, Chiapas, Yucatán, Oaxaca i 
la costa del Pacífic, les ciutats colonials del 
nord i el Golf de Mèxic. Inclou mapes i pla-
nells, suggeriments d’itineraris i recorreguts 
pels llocs de major interès. 
 
  

PALMERAS DE LA BRISA RÁPIDA 
ALTAÏR, 2016 
Juan Villoro 
192 pàg. / 16 € 
  
Juan Villoro és una de les veus més 
destacades de la literatura llatinoame-
ricana actual. Recorre el Yucatán se-
guint els records de la seva àvia, que 
n’era originària, i converteix el viatge 
en una fulgurant descripció de la seva 
relació amb el país i la gent, tenyida 
del seu humor habitual.  

EL NARANJO 
ALFAGUARA, 2008 
Carlos Fuentes 
261 pàg. / 17.50 € 
  
Recull d’històries amb tots els elements 
claus (història, imaginació, fantasia i el 
rerefons de Mèxic) d’aquest ineludible 
membre del famós Boom llatinoamericà 
dels ’60; una celebració del fet de ser 
mexicà.  

DIARIO DE OAXACA 
ANAGRAMA, 2017 
Oliver Sacks 
176 pàg. / 16.90 € 
 
El neuròleg i escriptor Oliver Sacks, cone-
gut per la seva manera complexa i revela-
dora de retratar la ment humana, era 
també un amant de les falgueres. A Dia-
rio de Oaxaca entrellaça la biologia, la 
història i la cultura per teixir un tapís de 
Mèxic, a través del viatge d’un grup de 
cercadors d’aquestes plantes. 
 

BALAS DE PLATA 
TUSQUETS, 2008 
Élmer Mendoza 
254 pàg. / 17 € 
  
‘El Zurdo’ Mendieta irromp ja format 
com el perfecte heroi imperfecte de la 
novel·la negra clàssica a l’obra que li va 
valer a Mendoza el premi Tusquets 
2007. Una peça clau de la 
‘narcoliteratura’ abraçada sense com-
plexos per l’autor. 
  
 

  GUIES 



PEDRO PÁRAMO 
RM EDITORIAL, 2006 
Juan Rulfo 
132 pàg. / 8.50 € 
 
La novel·la universal de Juan Rulfo, 
ineludible treball de múltiples interpre-
tacions, enfila temes com la mort, la 
paternitat, l’amor i l’espant en un etern 
retorn a Comala. 
 

BALÚN CANÁN 
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
Rosario Castellanos 
10 € 
 
L’escriptora i diplomàtica mexicana, 
fortament compresa amb la societat en 
la qual vivia i especialment amb els 
principis feministes, relata una sèrie de 
successos quotidians en un poblat chia-
panesco, Balún-Canán, en el qual es 
reflexa la lluita dramàtica i ancestral 
entre dominadors i dominats.  

  ASSAIG 

EL LABERINTO DE LA SOLEDAD 
FONDO DE CULTURA ECON., 2007 
Octavio Paz 
309 pàg. / 14 € 
 
Estudi de les arrels del fons anímic de 
la nació mexicana; un assaig fonamen-
tal a la carrera del Premi Nobel sobre 
la identitat del seu poble. 
 
 
 
   
      

LA IRA DE MÉXICO.  
SIETE VOCES CONTRA LA IMPUNIDAD 
DEBATE, 2016 
VV. AA. / 295 pàg. / 18.90 € 
 
Un al·legat fonamental que recull els tre-
balls de set veus del periodisme mexicà 
reunides per explicar al món què succeeix 
al seu país i denunciar una situació devas-
tadora. La veu de la indignació és també la 
veu de la llibertat i en aquest món globalit-
zat la tragèdia que viu Mèxic ens afecta a 
tots.  

CHIAPAS: L’EMERGÈNCIA DE LA  
PAGESIA INDÍGENA  
PUBLICACIONS I ED. UB, 2010 
Antoni Vives 
198 pàg. / 18 € 
 
L’autor, professor de la Universitat de Barcelona, ens explica de manera sintètica i completa l’aixecament 
armat de l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional a l’estat mexicà de Chiapas l’any 1994. Des dels ante-
cedents històrics més llunyans fins al moment actual, en el qual les comunitats indígenes rebels s’han vist 

NADIE ME VERÁ LLORAR 
TUSQUETS, 2003 
Cristina Rivera 
256 pàg. / 15 € 
 
L’obra més premiada de la literatura 
mexicana ens situa a Ciutat de Mèxic a 
l’any 1920, en ple èxode rural. En 
aquest context, l’autora narra el viatge 
de redempció de dues persones derrota-
des.  

CUENTOS POPULARES MEXICANOS 
SIRUELA, 2015 
Fabio Morabito 
600 pàg. / 36 € 
 
El narrador i poeta Fabio Morabito 
reuneix i reescriu 125 contes populars 
mexicans, il·lustrats per artistes del 
país. Una visió de la tradició que ens 
mostra com s’entrellacen les diverses 
cultures que donen lloc a l’ànima dels 
mexicans.  



HISTORIA DE MÉXICO 
AKAL, 2013 
Brian R. Hamnett 
422 pàg. / 23.50 € 
 
L’autor, professor d’història a la Univer-
sitat d’Essex i corresponsal de l’Acadè-
mia Mexicana de la Història, ofereix una 
narració completa i rigorosa de la histò-
ria de Mèxic des de l’era precolombina, 
abordant els principals esdeveniments 
sociopolítics, econòmics i culturals que 
han tingut lloc fins als nostres dies. 
 
 
 

Més informació a:  www.altair.es   

MALAYERBA 
JUST ED., 2017 
Javier Valdez 
198 pàg. / 16 € 
 
El periodista Javier Valdez, profund 
coneixedor de la trama del narcotrà-
fic a Sinaloa, fou assassinat el passat 
mes de maig a la ciutat de Culiacan, 
on dirigia el diari Riodoce. Amb ten-
dresa i rigor, els diferents relats publi-
cats a Malayerba donen veu a la per-
cepció que tenen dels narcos els seus 
conciutadans i són una crònica essen-
cial de la violència que a e ell li va 
costar la vida.   

  ART / FOTOGRAFIA 

L’ART PRÉCOLOMBIEN 
HAZAN, 2003 
VV.AA. 
295 pàg. / 53.90 € 
 
Després de l’arribada dels espanyols a 
Amèrica gran part del patrimoni  
precolombí va ser destruït. Avui en dia 
queden sobretot vestigis d’escultura i 
arquitectura, dues arts que van ocupar 
un lloc privilegiat a l’antic Mèxic. Aquest 
llibre pretén apropar-nos a la diversitat 
de mirades existents a l’art precolombí i 
als seus significats.  

REVELANDO MÉXICO 
LUNWERG, 2011 
John Mark, Susanne Steines 
318 pàg. / 54.50 € 
 
Durant deu anys, Mack i Steines, fotò-
graf i escriptora, van travessar Mèxic 
i van produir aquest reflex de la poèti-
ca del paisatge mexicà estat per es-
tat, així com de figures de la seva 
cultura i societat a través d’una gale-
ria de retrats. 
 

  CUINA 

MÉXICO GASTRONOMÍA 
PHAIDON, 2015 
Marga Carrillo 
704 pàg. / 39.95 € 
 
Un dels llibres més complets de la cuina tradicional mexicana que existeixen a l’actualitat. Conté més 
de 600 receptes per poder realitzar a casa nostra, a més d’una introducció a la història culinària mexi-
cana, els seus ingredients i les tècniques. 
 
 
 
 
 



Per conèixer Mèxic 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. 

  

Una curta visita a la capital, Mèxic DF, permet apropar-se al centre històric a punts d’interès de la ciutat i, de retorn, 
a Teotihuacan. Un cop a Oaxaca, terra de Mixteques i Zapoteques, el passat reflectit a les ruïnes de Mitla i Monte 
Alban donarà pas al contacte amb la vida actual de la regió, lligada a les seves arrels indígenes. San Cristóbal de las 
Casas, al cor de l’Estat de Chiapas, dóna accés a realitats tan dispars com la vida cultural de la ciutat, el sincretisme 
religiós de San Juan Chamula, la selva lacandona i la seva gent, la memòria de la revolució Zapatista, o les ruïnes 
maies de Yxchilan, Bonampak i Palenque.  

  

Gabriel Izard   

  
Professor d’Antropologia Social a la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Antropologia i  
doctorat en Història d’Amèrica. Va ser professor d’antropologia a la Universitat de l’Estat de 
Morelos (UAEM), la terra d’Emiliano Zapata, del 2000 al 2009. Té diverses publicacions sobre 
etnicitat i moviments socials indígenes i afro-americans a Amèrica Llatina. A més, és un viat-
ger infatigable i durant anys va ser guia professional de turisme. 
La seva relació amb els indrets 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 2018. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 

 

 En grup: Mèxic en grup. 17 dies, del 15 al 31 d’agost. Grup mínim 8 i màxim 14 persones: 
 

 15 Agost. Barcelona - Ciutat de Mèxic 
 16 Agost. Ciutat de Mèxic 
 17 Agost. Ciutat de Mèxic - Teotihuacán - Ciutat de Mèxic 
 18 Agost. Ciutat de Mèxic - Puebla - Oaxaca 
 19 Agost. Oaxaca: Mitla i Tlacolula 
 20 Agost. Oaxaca: Monte Albán 
 21 Agost. Oaxaca - Tehuantepec 
 22 Agost. Tehuantepec - San Cristóbal de Las Casas 
 23 Agost. San Cristóbal de Las Casas: San Juan Chamula i Zinacantan 
 24 Agost. San Cristóbal de Las Casas 
 25 Agost. San Cristóbal de Las Casas - Lacanjá Chansayab 
 26 Agost. Lacanjá Chansayab 
 27 Agost. Lacanjá Chansayab - Yaxchilán - Palenque 
 28 Agost. Palenque - Villahermosa 
 29 Agost. Villahermosa Ciutat de Mèxic 
 30 Agost. Ciutat de Mèxic - Barcelona  
 31 Agost. Barcelona 

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


