
LA MIRADA D’ALTAÏR      

NAMÍBIA      

 

La colonització alemanya a cavall dels segles XIX i XX, seguida de setanta anys de dominació de Sudàfrica, 
van comportar segregació racial i violència contra la gent autòctona, fins que el país va aconseguir la inde-
pendència el 1990 i, des d’aleshores, avança en democràcia cap a la integració social. A Namíbia hi predo-
mina el paisatge àrid del desert i la sabana, amb paratges naturals únics i fauna salvatge com els impo-
nents elefants del desert. La majoria de la població pertany a l’ètnia Ovambo i hi ha grups minoritaris que, 
com els Himba i els Herero al nord o els Boiximans al Kalahari, pugnen per mantenir l’estil de vida dels 
seus avantpassats. Un món intemporal al costat de la modernitat de Windhoek, la capital, i d’una econo-
mia nodrida per l’urani, els diamants, els bancs de pesca i el turisme. 
         
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 Namíbia a través de... la Literatura  

  REVISTA 

Revista Altaïr / 32. NAMIBIA Y BOTSWANA 
2004 
161 pàg. / 5,95 € 

  
Aquest monogràfic ens acosta a Namíbia i Botswana, dos països agermanats pels seus paisatges. Co-
neixerem la riquesa del subsòl i llocs emblemàtics com el desert de Namib i el Parc Nacional Etosha, 
passejarem per Windhoek, la capital namíbia, i ens acostarem a la cultura himba. Una sèrie d’articles 
que venen acompanyats per una cuidada selecció fotogràfica. 

  GUIES 

NAMIBIA 
BRADT, 2015 
540 pàg. / 25,50 € 
  

Namíbia és un país de fascinant varie-
tat paisatgística que va des de les 
càlides sorres vermelloses del Kalahari 
fins a les salvatges onades que colpe-
gen la Costa dels Esquelets. Aquesta  
guia ofereix una àmplia cobertura de 
la vida silvestre, el medi ambient, la 
història i la cultura, a més de valuosos 
consells pràctics i mapes detallats. 

 
 

  
 

BOTSUANA Y NAMIBIA 
LONELY PLANET. GEOPLANETA, 2017 
424 pàg. /  26 € 
 
Guia pensada per recórrer Namíbia i 
Botswana, dos països que tenen com 
a denominadors comuns una gran 
concentració de fauna, paisatges 
superbs i cultures amb arrels molt 
profundes. Conté informació pràctica 
com propostes d’itineraris per endin-
sar-se en territoris com el Parc Nacio-
nal d’Etosha, el delta de l’Okavango i 
els deserts del Namib  
o el Kalahari. 

 
  
 
 



  MAPES 

MOTORSOUL 
RAIG VERD, 2016 
Stalker 
272 pàg. / 18 € 
   
Recull de relats ambientats als ’80 i ‘90 en 
quatre països africans: Namíbia, Congo, 
Senegal i Ruanda. Sota el pseudònim 
d’Stalker, l'autor/a narra la quotidianitat 
d’aquella època, en què l’abús, la violèn-
cia, les malalties, les heroïcitats, la religió, 
l’esperança, la màgia i la superstició 
unien i destruïen comunitats, famílies i 
persones. El relat exposa els conflictes 
evitant qualsevol condescendència i idea-
lisme, amb l’objectiu de reflectir la veu 
dels autòctons que en van ser protagonis-
tes. 

NARRATIVA 

NAMIBIA 1:1.400.000 
FREYTAG & BERNDT, 2014 
9,99 € 
  
Mapa impermeable i molt resistent que a 
més de la cartografia del país inclou un plànol 
del centre de la capital del país Windhoek. El 
mapa disposa d'una completa llegenda i ín-
dex de poblacions així com informació pràcti-
ca en anglès i alemany acompanyada de 
fotografies. 

 
 

EL ÚLTIMO TREN A LA ZONA VERDE 
ALFAGUARA, 2015 
Paul Theroux 
360 pàg. / 19,90 € 
   
L'escriptor nord-americà Paul Theroux, 
autor de nombrosos relats de viatge, 
explica en aquest llibre la seva travessa 
per Àfrica, partint de Ciutat del Cap i 
creuant Sud-àfrica i Namíbia fins arri-
bar al nord d'Angola. Durant el trajec-
te, la bellesa dels paisatges naturals 
contrasta amb la devastació de la guer-
ra i, amb mirada crítica, Theroux carto-
grafia el territori humà, reflexionant 
sobre l'avarícia, l’opressió i l'esperança 
dels moviments post colonials. 
 
 

NAMIBIA 1:1.000.000 
ITMB PUBLISHING LTD., 2016 
12,36 € 
  
Mapa impermeable, molt resistent i amb una 
escala que permet una fàcil planificació del 
viatge. Conté un índex alfabètic de localitats, 
així com mapes detallats de Windhoek i 
Swakopmund. 

 
  

ASSAIG 

LOS HIMBA 
AMARU ED., 2013 
Francisco Giner Abati 
202 pàg. / 16 € 
   
Aquest volum ens acosta als Himba, 
una de les poques cultures que han 
sobreviscut a la colonització i que, 
encara a l’actualitat, conserva les 
seves tradicions i el seu mode de vida. 
La seva subsistència es basa en la 
ramaderia, aconseguint viure en har-
monia amb la natura, i entre les seves 
característiques destaca la comunica-
ció i el respecte envers els avantpas-
sats. 
 
 
   
      

HISTORIES OF NAMIBIA 
MERLIN PRESS, 2004 
Colin Leys 
22,50 € 
   
Aquest llibre ens ofereix un retrat de Na-
míbia al 1990, quan el país va guanyar la 
independència després de 23 anys de 
guerra, i ho fa a través d'onze històries 
personals. Cap dels protagonistes, joves 
que en aquell moment estaven a la tren-
tena, tenia a la fi de la guerra possessions 
ni feina, i havien sobreviscut a la fam, la 
malaltia, la por i les pèrdues familiars, 
però la seva energia i determinació els va 
permetre madurar i progressar, tant a 
nivell personal com professional. Onze 
exemples que reflecteixen el patiment i 
l'esforç de tota una generació que es va 
haver de construir a sí mateixa. 
 
 



NAMIBIA CULTURE SMART!  
KUPERARD, 2008 
Sharri Whiting 
168 pàg. / 10,45 € 
 
Aquest manual—en anglès—exposa aspec-
tes essencials de la cultura i els costums del 
país que cal conèixer per facilitar la inte-
racció amb la població local. Inclou infor-
mació sobre com comportar-se i comunicar
-se, dades rellevats de la història, la religió 
i la política, consideracions relacionades 
amb el menjar i la beguda, i altres aspectes 
als quals cal fer especial atenció. 

 
 
   

      

Més informació a:  www.altair.es   

ETOSHA. NAMIBIA 
ED. RODENO, 2017 
Francisco Hernández 
72 pàg. / 20 € 
 
El biòleg i il·lustrador Francisco Hernández retrata en aquest llibre, amb un estil molt personal, 
la fauna i la flora del Parc Nacional d’Etosha. Esbossos i aquarel·les que mostren la riquesa 
natural d’un territori caracteritzat per la sabana i les depressions salades que a l’època de 
pluges s’inunden, atraient una gran diversitat d’animals salvatges. El llibre compta amb  ano-
tacions i textos en castellà i anglès. 

ART I FOTOGRAFIA 

A PROPÓSITO DE RESISTIR: REPENSAR 
LA INSURGENCIA EN ÁFRICA 
OOZEBAP, 2008 
J. Abbink, M. de Bruijn, Klaas  
van Walraven 
509 pàg. / 22 € 
 
Historiadors, antropòlegs i analistes polítics 
reflexionen en aquesta obra sobre els con-
ceptes de resistència, violència i imaginari 
ideològic, analitzant la història del conti-
nent africà a partir de les insurgències a les 
societats precolonials del segle XIX i fins als 
conflictes més actuals. Amb els seus plan-
tejaments, els autors proposen reconside-
rar els estudis existents sobre la resistència, 
tant a Àfrica com a la resta del món. En el 
cas de Namíbia, el llibre exposa la política 
activa de genocidi que la Alemanya impe-
rial va dur a terme entre 1904 i 1908 a la 
regió, i el moviment polític que va permetre 
passar de la resistència anticolonial al con-
trol de l'estat. 
 

THE DESERT NAMIB: ART, STRUCTURES. COLORS 
TE NEUES, 2017 
Jürgen Wettke  
59,80 € 
 
Amb les seves fotografies, Wettke ens desvetlla una visió del desert inesperada, caracteritzada 
per la varietat de colors i estructures. Formes i tonalitats en mutació permanent i una sensació 
d’immediatesa que, segons ell, són especialment sorprenents al desert de Namib. Una bellesa 
efímera que comparteix en un llibre de gran format. 

EL ELEFANTE AFRICANO 
LISETTE PONS, 2017 
Lisette Pons 
47 € 
 
Una obra que analitza la problemàtica de continuïtat del Gran Elefant Africà. La fotògrafa 
Lisette Pons ha documentat la seva desena de visites a Àfrica amb imatges en blanc i negre 
sobre paper artesà i emulsió de plata. Tot un idil·li amb els bells paquiderms i l'exuberància de 
la natura, en contrast amb la pèrdua de valors del nostre món. 

 
 



Per conèixer Namíbia 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. 

  

Farem nit al desert del Namib, considerat el més antic del món, i pujarem a Brandeg, més coneguda com la muntan-
ya de foc, per l’efecte que produeix contemplar-la a la posta de sol. Visitarem l’àrea de Twyfelfontein, declarada Pa-
trimoni de la Humanitat per la UNESCO, i coneixerem de ben a prop els Ovahimba, una tribu seminòmada que viu 
dispersa per la regió. Sens dubte, però, una de les incursions més espectaculars serà la del Parc Nacional Etosha, una 
de les reserves i santuaris d’animals més importants d’Àfrica, on conviuen fins a 326 espècies. 

Jordi Llompart   

  
Periodista, cineasta i col·laborador d'Altaïr en els viatges a Namíbia. Com a periodista ha tre-
ballat, entre d’altres mitjans, a Televisió de Catalunya, on va dirigir i presentar durant 13 anys 
els Telenotícies i altres programes informatius. Com a cineasta, ha filmat i produït molts films 
documentals, com El misteri del Nil per a cines IMAX; i l’any 2010 va debutar a la ficció amb 
Viatge màgic a Àfrica, rodada a Namibia. Com a col·laborador d'Altaïr, acull i acompanya els 
participants dels nostres viatges a Namíbia. La seva relació amb els indrets que segueix l’iti-
nerari 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 2019. Consulta la informació actualitzada a la web www.altairviatges.com  
 

 En grup: Namíbia. 17 dies, del 4 al 20 de juliol. Grup mínim 12 i màxim 16 persones: 
 

4 Juliol   Barcelona—Doha  
5 Juliol   Doha -  Windhoek - Erindi National Park 
6 Juliol   Erindi National Park 
7 Juliol   Erindi National Park - Etosha National Park  (Namutoni) 
8 Juliol   Erindi National Park  (Okaukuejo) 
9 Juliol   Etosha National Park (Okaukuejo) -  Sesfontein 
10 Juliol  Sesfontein  -  Damaraland 
11 Juliol  Damaraland  -  Swakopmund 
12 Juliol  Swakopmund 
13 Juliol  Swakopmund  -  Solitaire 
14 Juliol  Solitaire  -  Desert del Namib 
15 Juliol  Desert del Namib  -  Luderitz 
16 Juliol  Luderitz  -  Keetmanshoop 
17 Juliol  Keetmanshoop  -  Windhoek 
18 Juliol  Windhoek 
19 Juliol  Windhoek—Doha 
20 Juliol  Doha—Barcelona 

 

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


