
LA MIRADA D’ALTAÏR      

NOVA YORK      

 

És la metròpoli de referència per al món sencer. Gent vinguda de tot arreu – el 36% ni tan sols ha nascut 
als Estats Units – expressa la seva vitalitat en 170 llengües diferents formant un col·lectiu en transforma-
ció permanent. Un potencial humà heterogeni i generador de creativitat, recerca puntera, avantguardes 
culturals i moviments transgressors; però també de col·lisions socials que demanen resposta. El seu pai-
satge urbà és un paradís per a mitòmans, però la ciutat és viva, canvia cada dia i val la pena travessar a 
l’altra banda de la façana.  
         
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 Nova York a través de... la Literatura  

  REVISTA 

Revista Altaïr / 68. NUEVA YORK 
2010 
162 pàg. / 5,95 € 

  
Aquest monogràfic ens convida a descobrir la cosmopolita ciutat de Nova York. A través dels 
articles que el conformen, ens submergirem en el dinamisme constant que regeix àmbits com 
l’urbanisme, l’arquitectura, les arts plàstiques o la música. Nova York muda a cada instant. 

  GUIES 

NOVA YORK 
EXPLORA—GUIES INSIGHT 
COSSETÀNIA ED., 2017 
156 pàg. / 12.75 € 
  

Edició en català. Proposa una sèrie de 
recorreguts pels edificis i monuments 
més representatius amb diferents 
temàtiques: per als cinèfils, els amants 
dels museus, els entusiastes de l’art, 
per als llaminers... Inclou també un 
diccionari bàsic català – anglès.  
 
 

NUEVA YORK 
GUIA VERDE 
MICHELIN AGUILAR, 2016 
368 pàg. /  21.90 € 
 
A banda d’aprofundir en els recorre-
guts  essencials pels 16 districtes claus 
de Nova York, aquesta guia ofereix 
consells pràctics per preparar l’estada 
a la ciutat,  així com referències sobre 
història, música, literatura, cinema o 
art. 

  
 



  MAPES 

BROOKLYN 
AMSTERDAM LLIBRES, 2017 
Colm Tóibín 
240 pàg. / 18.90 € 
   
L’autor ens situa a mitjans del segle XX, 
quan la ciutat creixia a marxes forçades 
en un dels punts més àlgids d’immi-
gració. Tóibín ens posa en context a 
través del testimoni fictici d’Eilis Lacey, 
una jove irlandesa que, com moltes 
altres, es va establir a la que esdevin-
dria una de les ciutat més cosmopolites 
del món.  

  NARRATIVA  

NEW YORK COMFORT MAP 1:75.000 
EXPRESSMAP, 2012 
9,90 € 
  
A diferència d’altres mapes, que es cen-
tren exclusivament en la zona de Man-
hattan, aquesta edició inclou el Bronx, 
Brooklyn i Queens. De fàcil lectura i  
plastificat. 
 
 

CARRERS SALVATGES 
ANGLE EDITORIAL, 2017  
Àlex Gombau 
653 pàg. / 23.90 € 
   
Una mirada a la Nova York més descone-
guda i allunyada dels paradigmes de 
Hollywood. A través de l’inquieta mirada 
d’una família porto-riquenya recentment 
emigrada, l’autor ens mostra un dels 
districtes més conflictius de la ciutat: el 
Bronx. Un homenatge a les classes desfa-
vorides i a la seva lluita pels drets civils 
fonamentals. 

NEW YORK CITY 1:11.000 
MICHELIN, 2016 
6.75 € 
  
Mapa a gran escala i de fàcil lectura, que 
destaca la xarxa de metro de la zona de Man-
hattan per facilitar la mobilitat. Destaca els 
principals llocs d’interès i inclou una extensa 
guia de carrers. 
 
  

 

ESTO ES NUEVA YORK 
MINÚSCULA, 2014 
E. B. White 
62 pàg. / 10 € 
  
L’autor ens ofereix un retrat social de 
la Nova York de 1948 en format breu. 
Tot un homenatge agut i nostàlgic en 
forma d’assaig. 
    

ALGÚ 
MINÚSCULA, 2015 
Alice McDermott 
336 pàg. / 19.95 € 
  
Una novel·la que aprofundeix en la condi-
ció humana fent-nos partícips de diversos 
instants decisius en la vida de la Marie, 
començant per la seva infantesa, als anys 
vint, en un barri d’immigrants irlandesos 
de Brooklyn. 

LA FABULOSA TABERNA DE MCSORLEY 
JUS EDITORIAL, 2017 
Joseph Mitchell 
472 pàg. / 24 € 
 
Un recull de cròniques de Joseph Mitchell 
on una altra esfera de la societat novaior-
quesa, la dels anomenats marginats, pren 
protagonisme: alcohòlics, captaires, artis-
tas de circ, bohemis o treballadors empe-
dreïts ... Un llibre que avarca des de relats 
curts de caràcter autobiogràfic fins a 
contes ambientats en un comtat fictici.  
 
   

      

VENTANAS DE MANHATTAN 
SEIX BARRAL, 2004 
Antonio Muñoz Molina 
382 pàg. / 19.50 € 
  
Nova York amaga tantes finestres com 
n’exhibeix: la dels decorats musicals 
de Broadway, la dels edificis 
il·luminats, les que van caure amb les 
Torres Bessones o les dels barris del 
Bronx o Harlem. L’autor reuneix les 
impressions i records de la ciutat on 
vivia i treballava intermitentment a 
través del fil conductor de les finestres 
i les passejades. 
  



MANHATTAN 45 
GALLO NERO ED., 2016 
Jan Morris 
272 pàg. / 20 € 
 
Narra la història del Queen Mary, un 
vaixell que al 1945 va atracar a la ciutat 
amb 14.500 soldats que tornaven a 
casa a la fi de la II Guerra Mundial. En 
arribar, van trobar una ciutat gloriosa, 
en ple apogeu econòmic i cultural, que 
contrastava clarament amb la situació 
de les ciutat europees, majoritàriament 
en runes, i les asiàtiques, lluny encara 
del desenvolupament que assolirien 
dècades més tard. 
 

NUEVA YORK 
ROCA EDITORIAL, 2010 
Edwuard Rutherfurd 
938 pàg. / 27 € 
 
A través de les pàgines d'aquest obra 
coneixerem les històries, els escenaris i 
els personatges que han conformat la 
Nova York actual, narrades en forma de 
ficció històrica. L'autor recrea la vida 
d'aquells que han col·laborat en la cons-
trucció de la ciutat, des de persones 
ordinàries - indis locals, colons holan-
desos, comerciants d'Anglaterra, es-
claus africans, treballadors vinguts d'Ir-
landa, Xina o Guatemala... -  a figures 
claus com Stuyvesant, Washington, 

  CULTURA I SOCIETAT 

DICCIONARIO DE NUEVA YORK 
ED. PENÍNSULA, 2017 
Alfonso Armada 
398 pàg. / 19.90 € 
 
Reedició de l’obra del periodista Alfon-
so Armada, corresponsal a Nova York, 
que ens introdueix a la veritable essèn-
cia de la ciutat. A través d’un mar de 
ciment viatgem en la història per 
conèixer escriptors i polítics que defi-
neixen la ciutat des d’una perspectiva 
necessària.  
 

NUEVA YORK 
HISTORIA DE DOS CIUDADES 
NORDICA LIBROS, 2015 
VV. AA. 
402 pàg. / 22.95 € 
 
Una mirada essencial per entendre la diver-
sitat que distingeix Nova York a través de 
les cròniques d’autors com Lydia Davis, 
David Byrne o Patrick Ryan. Gràcies a ells 
entendrem una pluralitat cultural que, 
lluny de dividir, defineix la ciutat com un 
tot. 

BAJOS FONDOS. LA MITOLOGÍA DE NUEVA 
YORK 
LIBROS DEL K.O., 2016 
Luc Sante 
527 pàg. / 23.90 € 
 
Entre 1840 i 1919, als barris marginals, als 
molls o fins i tot a Manhattan, es forjava 
l'actual Nova York en unes condicions que 
sovint s'han invisibilitzat. Aquest llibre ofe-
reix un retrat d'aquella època, des de les 
condicions materials de les vivendes i l'apa-
rença dels carrers, a les formes d'evasió 
predominants o les situacions de pobresa, 
explotació laboral i  marginació.  
 

NEW YORK ART MUSEUMS 
SCALA, 2010 
598 pàg. / 29.95 € 
 
Aquest volum, dedicat a les 
col·leccions d’art i als seus fundadors, 
presenta Nova York com a centre de 
l’art en museus, fent un repàs sintètic 
per les dates més representatives en la 
història de deu museus claus de la 
ciutat i mostrant part de la col·lecció 
amb fotografies de gran qualitat. 
 

VINCLES FEROTGES. LA DONA SINGULAR I LA CIUTAT 
L’ALTRA ED., 2017 
Vivian Gornick 
329 pàg. / 20,90 € 
 
Aquest volum aplega els dos llibres de memòries de l'autora: 'Vincles ferotges' (1987), un inspirador testi-
moni sobre els lligams familiars construït a partir de converses entre Gornick i la seva mare tot passejant 
per la ciutat de Nova York; i 'La dona singular i la ciutat' (2015), reflexions sobre l'amistat, el feminisme i la 
vida urbana teixida en forma de collage narratiu. 



JAZZ. NUEVA YORK EN LOS LOCOS 
AÑOS VEINTE 
TASCHEN, 2013 
Hans-Jürgen Schaal  
144 pàg. / 40 € 
 
A través d’il·lustracions, dades i anècdo-
tes, aquesta obra ret homenatge a una 
era excepcional, teixint el retrat de 24 
músics que a la dècada de 1920 van 
omplir els clubs nocturns i les sales de 
ball de la ciutat. Figures de la talla de 
Louis Armstrong o Duke Ellington, assi-
dus a locals tan emblemàtics com Ken-
tucky Club o el Cotton Club. 
 

Més informació a:  www.altair.es   

NUEVA YORK. LA VIDA EN LA GRAN CIUDAD 
NORMA EDITORIAL 
Will Eisner 
422 pàg. / 30 € 
 
Aquesta tetralogia (Nueva York, El edificio, Apuntes sobre la gente de ciudad i Gente invisible) és tot un ho-
menatge a Nova York en format còmic. Will Eisner, un dels pioners en la indústria del còmic, ens apropa a la 
ciutat a través d'històries breus però realistes, emotives i tendres. 
 

NUEVA YORK DE CINE. GUÍA DE LA 
CIUDAD EN 55 PELÍCULAS 
LUNWERG, 2013 
VV. AA.  
168 pàg. / 19.95 € 
 
Una passejada pels districtes més 
emblemàtics de la cinematografia 
novaiorquesa. Edificis, carrers, cafete-
ries o museus que han servit d’esce-
nari, ja sigui a pel·lícules dels anys 
trenta o a sèries actuals. 
 
 
 
 

  HISTÒRIA GRÀFICA 



Per conèixer Nova York 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. 

  

Podem prendre el pols a la realitat social i cultural de la ciutat a través de les institucions més rellevants i la persona-
litat dels barris representatius. Harlem, refugi de la cultura negra durant dècades, la segueix reivindicant en el gòspel 
de les celebracions dominicals i és un exponent de la la diversitat social de Nova York. El Midtown és la part més em-
blemàtica de la ciutat amb els teatres de Broadway, Times Square, els gratacels històrics, les botigues de la cinquena 
avinguda… i, a Brooklyn, el conservador barri jueu és a pocs carrers de la modernitat hipster del Soho i el Village, 
l’efervescència de Wall Street o l’espai llegendari de Chinatown i Little Italy.  

  

Marc Tió   

  
Periodista. Ha treballat en televisió, premsa i ràdio i actualment és el corresponsal de RAC1 a 
Nova York, on resideix des de 2009. Si d’una banda la seva professió l’obliga a estar sempre al 
dia del què passa a la ciutat, de l’altra l’apassiona transmetre’n el seu coneixement als viat-
gers que la volen conèixer a fons. Com a col·laborador d’Altaïr expert en Nova York, acull i 
acompanya els participants dels viatges d’Altaïr per barris, carrers, llocs icònics i d’altres zones 
molt més desconegudes. 
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: Nova York alternatiu. 8 dies, del 6 al 14 d’octubre. Grup mínim 6 i màxim 12 persones: 
 
DISSABTE  Vol d’anada. Nova York. Tarda lliure 
DIUMENGE Matí, Brooklyn. Tarda, Upper East Side 
DILLUNS  Matí, Lower Manhattan. Tarda lliure 
DIMARTS  Matí, Village i barris adjacents. Tarda, art a Nova York 
DIMECRES  Matí, Harlem. Tarda, Upper West Side 
DIJOUS  Matí, Midtown. Tarda lliure. Nit, música en directe 
DIVENDRES Matí, Queens. Tarda lliure 
DISSABTE  Matí lliure. Vol de tornada 
DIUMENGE Arribada 
 
 

 A mida: per a viatgers independents i grups particulars. Nova York a la carta.  
      Disponibilitat de l’expert: tot l’any, excepte febrer 

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


