
LA MIRADA D’ALTAÏR      
SENEGAL, LA CASAMANCE      

 

A la Casamance, entre Gàmbia i Guinea Bissau, hi conviuen sense problemes cristians, animistes i mu-
sulmans en una societat de majoria Diola. És la part més plujosa i fèrtil del Senegal, rica en paisatges 
verds, bosc, grans arrossars i altres cultius, però la manca d’infraestructures és un greuge que la con-
fronta amb el govern de Dakar, impulsor d’un Nord en ple desenvolupament i cohesionat per l’Islam. A 
la Casamance s’hi sent la força de valors africans tradicionals, el respecte a l’autoritat dels antics llinat-
ges i la continuïtat de les estructures familiars.  
         
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 Senegal a través de... la Literatura  

  REVISTES 

Revista Altaïr / 79. SENEGAL  
2012 / 162 pàg. / 5,95 €  
   
Ofereix una mirada global del país  
mitjançant articles sobre música, art, 
religió, economia i sobre la idiosincrà-
sia de la seva societat. Una invitació 
argumentada per a que Senegal sigui el 
bautisme africà de molts viatgers.  

   

      

Altaïr Magazine / 02. DAKAR. Capital 
de una África diferente   
2016 / 200 pàg. / 18 €  
   
Pren el pols de l’actualitat de la metròpo-
lis senegalesa. Dibuixa amb 19 articles, la 
majoria escrits per dakaresos, el panora-
ma de la cultura, l’economia, la creativi-
tat... 
És la primera vegada que una publicació 
presenta Dakar amb les veus d’escriptors 
i creadors autòctons  

  GUIES 

SENEGAL 
BRADT, 2015 
366 pàg. / 27 € 
  

Una guia pràctica pensada per aquell 
viatger independent que vol conèixer i 
comprendre el país. Detalla aspectos de 
la història, els costums, la religió, el llen-
guatge i el medi ambient de Senegal i 
inclou una secció de consells pràctics i 
mapes detallats. 

  
 
 

SENEGAL, FUERA DE RUTA 
DAKAR, SINE SALOUM,  
SAINT LOUIS Y MAS  
ANAYA, 2014  
96 pàg. / 9,99 €  
 
La guia de publicació més recent en es-
panyol referida al país. Descriu les princi-
pals localitats i llocs d’interès i permet 
organitzar els aspectes més pràctics d’un 
viatge: transports, documentació, esdeve-
niments culturals, clima, gastronomia, 
etc.  
 
 



  MAPA 

EL LIBRO DE LOS SECRETOS  
ALMUZARA, 2015 
Boubacar Boris Diop 
313 pàg. / 17 €  
   
El novel·lista més reconegut del Senegal ens porta en un viatge a través de la rica herència 
cultural del seu país. Aquest llibre, originàriament escrit en wólof i traduït posteriorment al 
francès pel mateix autor, ens parla de les tragèdies i les esperances humanes, tot celebrant 
la memòria i els vincles entre generacions.     

MALI BLUES   
REVISTA ALTAÏR, 2015 
Col·lecció Heterodoxos 
Lieve Joris 
318 pàg. / 19 € 
   
Una crònica periodística que recull histò-
ries i situacions reals de personatges 
únics i singulars de Senegal, Mali i Mau-
ritània. Cada retrat és el fruit d’un co-
neixement íntim que l’autora -una de les 
millors reporteres i escriptores de no fic-
ció de l’actualitat- obté passant llargues 
temporades de convivencia amb els pro-
tagonistes. Un llibre que parla de la capa-
citat de lluita combinada amb la tradició, 
el pensament màgic i la modernitat. 

  NARRATIVA 

SENEGAL & GAMBIA 
1:550.000  
REISE KNOW HOW, 2016 
9,95 € 
  
Cartografia turística i carreteres a escala 
550.000. Editat en paper irrompible i imper-
meable.   

 

LA LECCIÓN DE LOTO. 
CONVERSACIONES  
CON CHEIKH ANTA DIOP 
WANAFRICA, 2017 
Khadim Ndiaye 
168 pàg. / 17 € 
   
Cheikh Anta Diop és considerat el 
gran historiador africà del segle XX. 
Va revolucionar la manera 
d’entendre i escriure la història 
d’Àfrica estudiant els orígens de la 
raça humana i la cultura africana 
precolonial i reivindicant una visió 
diferent de l’Àfrica lluny de 
l’eurocentrisme. Una figura amb un 
pensament complex i ple de mati-
sos.  

 

   



LES AFRIQUES 
36 ARTISTES CONTEMPORAINS 
AUTREMENT, 2017 
AA.VV. 
158 pàg. / 27,50 € 
   
Un viatge a través de 36 treballs artístics inèdits de fotògrafs, pintors i escultors africans i europeus, reco-
neguts o emergents, que ens fan qüestionar els perjudicis que tenim del continent i que ens mostren una 
Àfrica artísticament plural, vital, moderna i també tradicional amb una forta sensibilitat a totes les disci-
plines creatives.  

ÁFRICA MÁS ALLÁ DEL ESPEJO 
OOZEBAP, 2009 
Boubacar Boris Diop 
227 pàg. / 15 € 
  

Boubacar Boris Diop, un dels intel·lec-
tuals més importants d’Àfrica, ens fa 
una invitació sincera i coherent per su-
perar un imaginari del continent africà 
impregnat encara de racisme a través 
d’aquest assaig estructurat en quatre 
parts. Tracta temes com el genocidi de 
Ruanda, l’exili econòmic dels joves, els 
desafiaments culturals de la globalitza-
ció… i ens introdueix dues de les grans 
figures senegaleses del segle XX, Seng-
hor y Cheickh Anta Diop. 

 

SAINT-LOUIS DU SENEGAL 
ALBIN MICHEL, 2004 
Merlin 
22 €   
 
Talent i sensibilitat es donen la mà 
en aquest treball on l’autor juga 
amb fotografies, dibuixos i records 
de la ciutat portuària de Saint Louis, 
per apropar-nos a la quotidianitat 
del dia a dia: els barris, la seva gent, 
les activitats econòmiques o el gran 
patrimoni heretat de l’època colo-
nial. 
  
 

AIXO NO ES AFRICÀ! 
DEL CAIRE A CIUTAT DEL CAP A TRAVÉS 
DELS AMORS PROHIBITS 
RBA / LA MAGRANA, 2013 
Marc Serena 
268 pàg. / 20 € 
 

La llegendària hospitalitat senegalesa, la 
teranga, s’esvaeix quan algú surt de la 
norma. Escrit com un reportatge aquest 
llibre és una invitació a comprendre com 
són perseguits i expulsats els africans 
LGTBI  a través de la història d’en Guirane, 
un senegalès homosexual. El llibre és fruit 
d’un viatge que va fer l’autor durant 7 
mesos pel continent africà. 

      

MAMA CASSET 
LA FABRICA 
60 pàg / 12,50 €  
  
Monografia dedicada al precursor de 
la fotografia senegalesa. Al 1943, 
Mama Casset va obrir el seu estudi al 
centre de Dakar i per la seva càmera 
van passar els més alts represen-
tants de la haute societé senegalesa. 
Aquesta obra ens ofereix un retrat de 
la societat senegalesa abans i 
després de la independència del país 
(1960).  

 

   

    

  

  FOTOGRAFIA / ART / IL·LUSTRACIÓ 

Més informació a:  www.altair.es   

  ASSAIG 



Per conèixer Senegal 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. 

  
 

 
En arribar a la Casamance el paisatge es transforma, apareixen arbres gegantins, castanyers, kapokiers d’enormes 
contraforts a la base, baobabs mil·lenaris…. Caminar pels llocs habitats i gaudir de l’hospitalitat de famílies en dife-
rents llocs és la manera de conèixer poblets i arquitectures tradicionals, l’estructura de les comunitats, les pràctiques 
religioses lligades a la terra, la diferent manera de viure d’agricultors i pescadors… Un món rural molt diferent del 
d’espais urbans com la capital, Ziguinchor, o la zona turística de Cap Skirring.  

   

Joan Ramon Herrera    

  
El Joan Ramon viu al Senegal des de fa més de 20 anys, primer al poble de ThionkEssyl, 
d’ètnia diola, i després al poble pescador de Kafountine. Domina el wòlof, el diola i el mandin-
ga. La seva relació amb els indrets que segueix l’itinerari previst facilitarà trobades i conver-
ses amb interlocutors locals, apropant-nos així al seu univers quotidià.    

 QUÈ ENS HI ESPERA 

 ENS HI ACOMPANYA 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIATGE AMB EXPERT 
 

 En grup: Senegal del sud. La Casamance, una immersió en la societat Diola. 8 dies. Setmana Santa. 
 

24 Març  Barcelona - Banjul - Sanyang 
25 Març  Sanyang - Tionck Essil  
26 Març  Tionck Essil - Dianki - Tionck Essil 
27 Març  Tionck Essil - Nioumoune 
28 Març  Nioumoune - Carabane - Effrane 
29 Març  Effrane - Elinkine - Kagnout - Mlomp - Oussouye 
30 Març  Oussouye - Niambalang - Oussouye  
31 Març  Oussouye - Ziguinchor - Tanji - Sanyang - Banjul - Barcelona 
1 Abril  Barcelona 

 

 A mida: per a viatgers independents i grups particulars. Senegal del sud a la carta. Mínim 2 persones. Tot l’any.

Més informació a:  www.altairviatges.com   


