
LA MIRADA D’ALTAÏR      

SRI LANKA      

 

Hi ha algú que no conegui el te de Ceilan? Originà l’arribada de portuguesos, holandesos, àrabs i brità-
nics pel comerç d’espècies. Una barreja d’influències gens aliena a la coexistència actual de budisme, 
hinduisme, cristianisme i islam, i les respectives maneres de viure. Desactivat el conflicte entre la pobla-
ció de majoria singalesa i la minoria tàmil que ocupa el nord de l’illa, Sri Lanka viu un període de prospe-
ritat. En un territori que dobla el de Catalunya hi concentra muntanyes, boscos tropicals, plantacions de 
te, cocos, cautxú, un gran patrimoni cultural, un dels ports més actius de l’Índic i una societat viva i 
dinàmica que està transformant el país. 
         

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 Sri Lanka a través de... la Literatura  

  REVISTES 

Revista Altaïr / 06. LA RUTA DE LAS 
ESPECIAS  
2003 / 126 pàg. / 5,25 €  

   

Aquest monogràfic posa èmfasi en 

aquelles rutes que, des de fa 

mil·lennis, comuniquen els territoris 

productors d’espècies amb els mercats 

on es consumeixen i explica com l’illa 

fou objecte de disputa entre diversos 

imperis interessats en tenir el mono-

poli de la canyella.  

 

   

Revista Altaïr / 04. VIAJES LITERARIOS 
2002 / 146 pàg. / 5.25 €  

   

A mode d’homenatge a la literatura viat-

gera, aquest especial d’Altaïr segueix les 

petjades de nou autors, a través de les 

seves obres, per transportar al lector a 

altres paratges. Entre ells, Michael Onda-

atje, nascut a Sri Lanka, és el fil conductor 

d’un article que aborda des de la gastro-

nomia o la religió fins al conflicte bèl·lic 

que acabà l’any 2009 i que va dividir l’illa 

en dos.  

  GUIES 

SRI LANKA 
EYEWITNESS TRAVEL, 2016 

288 pàg. / 26.75 € 
  

Edició en anglès que ofereix una perspec-

tiva global i detallada del país. Descriu les 

regions principals situant-les en el seu 

context històric i cultural, facilitant així la 

comprensió de la multiculturalitat que 

distingeix l’illa. La informació es comple-

menta amb planells, fotografies i 

il·lustracions. 

 

  

 

SRI LANKA  
GEOPLANETA 

LONELY PLANET, 2015 

352 pàg. / 24 €  

 

Guia pensada per als que volen  

conèixer l’illa en profunditat. Més enllà 

de detalls culturals, històrics i turístics, 

aquesta col·lecció destaca per la seva 

practicitat, incloent consells, horaris i 

mapes que permeten al viatger 

moure’s amb llibertat i autonomia.  

 



  MAPES 

EL RELOJ DE ARENA  
TUSQUETS, 2001 

Romesh Guneskera 

261 pàg. / 14 €  

   

Ambientada a la Sri Lanka de 1993, 

la novel·la relata la història de dues 

famílies enfrontades pel post colo-

nialisme. L’autor, d’origen singalès, 

recrea el complex xoc cultural entre 

Orient i Occident teixint trames al 

voltant de temàtiques com la 

memòria, l’exili i l’agitació social. 

 

  
 
   
    
  

EL FANTASMA DE ANIL 
DEBOLSILLO, 2016 

Michael Ondaatje 

375 pàg. / 10,95 € 

   

L’escriptor singalès ens situa a l’època de la 

Guerra Civil, descrivint la situació social i les 

tres forces en conflicte: els Tigres Tamils, 

l’Exèrcit Popular d’Alliberament i els grups 

paramilitars creats a l’ombra del govern du-

rant l’última dècada del segle XX. En aquest 

context, ens posem a la pell d’una antropòlo-

ga forense, nascuda a Sri Lanka i educada a 

Anglaterra, que per ordres de la comissió de 

Drets Humans de l’ONU ha d’investigar els 

crims de guerra que arrasen el país.  

  NARRATIVA 

SRI LANKA 1:500.000  

IGN, 2017 

9 € 

  

Mapa turístic i de carreteres del país 

amb indicadors de distància. Inclou una 

breu descripció dels punts clau d'interès  i  

remarca els  parcs naturals. 

  

 

EL PEZ ESCORPIÓN 
REVISTA ALTAÏR, 2011 

Col·lecció Heterodoxos 

Nicolas Bouvier 

128 pàg. / 15 € 

   

Nicolás Bouvier, escriptor, fotògraf 

i viatger infatigable, relata a El pez 

escorpión la seva estada a Sri Lan-

ka al 1955, marcada per la malal-

tia, les dificultats i la depressió. 

Lluny d’elogiar la natura exuberant, 

els colors de les aus i l’hospitalitat 

de la gent, la seva mirada incideix 

en els aspectes quotidians que 

passen desapercebuts al turista.  

LA PRINCESA DE CRISTAL 
PAGINAS DE ESPUMA, 2006 

Henry Parker 

256 pàg. / 19 € 

   

Antologia de relats que ens apropen a l'ima-

ginari col·lectiu, els mites i les tradicions de 

l'antic Ceilan; contes que el folklorista brità-

nic Henry Parker va recopilar de viva veu a 

principis del s. XX conversant amb els habi-

tants de l'illa i que parlen de princeses de 

cristall, arbres daurats, encantadors d'ele-

fants... i tota una sèrie d'elements carregats 

de màgia que fins aleshores s'havien compar-

tit gràcies a la tradició oral. 

SRI LANKAN WILDLIFE 
BRADT, 2017 

140 pàg. / 24 € 

  

Guia de camp il·lustrada que ens mostra la rica diversitat d’aquesta petita nació insular on el 15% del  

territori està dedicat a la protecció de la natura i la vida salvatge. Sri Lanka acull elefants, lleopards,  

óssos i búfals d'aigua i compta amb una de les densitats més elevades d'espècies d’aus i de mamífers  

marins del món. 

 
 
   

SRI LANKA 1:500.000  

REISE KNOW HOW, 2014 

9,95 € 

  

Lleuger i impermeable, amb coloració d'altitud i 

llocs d'interès destacats: parcs nacionals, àrees 

protegides, serveis turístics, etc. Indica recorre-

guts locals, distàncies de conducció a les rutes 

principals i límits administratius. Els noms dels 

pobles més grans també es donen en l'alfabet 

singalès. 



DHARMADEEPA, SRI LANKA ISLAND OF BALANCE 
2009 

Stephen Champion 

128 pàg. / 37,50 € 
   

L'arquitectura tradicional, la feina a les plantacions, els rituals medicinals... Aquest llibre ens mostra ins-

tantànies en blanc i negre que ens apropen a la vida rural de Sri Lanka. Les fotografies, preses a partir de 

1986 durant dues dècades, retraten la quotidianitat, els oficis i els habitants d'una illa que va ser admirada 

com la terra de l'equilibri, concepte al qual fa referència el títol, Dharmadeepa, "l'illa del Dharma". 

SRI LANKA, A MODERN HISTORY 
HURST & COMPANY, 2006 

Nira Wickramasinghe 

360 pàg. / 57.75 € 
  

Wickramasinghe, originària de Sri Lanka i professora d'història i relacions internacionals a la Universitat 

de Colombo, ofereix una nova perspectiva sobre la història moderna de Sri Lanka amb una obra que ens 

parla sobretot dels habitants de l'illa, més que de l'estat-nació. L'autora analitza les demandes polítiques, 

socials i econòmiques de partits, comunitats i minories, tenint en compte els seus llinatges al període colo-

nial, així com l'estabilitat opressiva instaurada a partir de 1970. 

 

 
 

  FOTOGRAFIA / ART / IL·LUSTRACIÓ 

Més informació a:  www.altair.es   

  ASSAIG 



Per conèixer Sri Lanka 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. 
  
 

Durant el viatge, observarem un enorme contrast de paisatges. A l’interior, de camí a Nuwara Eliya, les plantacions 

de te es combinaran amb arrossars en forma de terrasses com els del poble perdut de Meemure. A l'orfenat d'ele-

fants de Pinnawala coneixerem el paper fonamental que té aquest animal a la vida i la cultura local. Visitarem vesti-

gis de la tecnologia singalesa del segle V a la fortalesa de Sigiriya i també altres recintes de gran valor religiós i patri-

monial com Anuradhapura, la ‘ciutat de les estupes. De camí a la costa sud coneixerem la importància de la pesca a 

tota la regió. 

 

Vajira de Silva   

Va néixer a Colombo, la capital de Sri Lanka, aleshores Ceilan, i de petit va emigrar amb la seva 

família a Anglaterra. Format a la Universitat de Londres, i especialitzat en finances i relacions 

internacionals, ha passat molts anys de la seva vida professional entre Barcelona i les Canàries. 

Fa uns anys va prendre la decisió de tornar al seu país, on un dels seus reptes principals és ob-

tenir recursos per concedir beques a joves sense possibilitats econòmiques.  

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 ACOMPANYAMENT EXPERT. Previsió 2018. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 

• En grup: Sri Lanka. 14 dies, del 18 al 30 d’agost 

 

18 Agost. Barcelona o Madrid—Colombo 

19 Agost. Colombo - Dambulla - Sigiriya 

20 Agost. Sigiriya - parcs nacionals de Minneriya, Kaudulla i Eco-Polonnaruwa - Sigiriya 

21 Agost. Sigiriya - Mihintale - Anuradhapura - Aukana - Sigiriya 

22 Agost. Sigiriya i la vida rural singalesa 

23 Agost. Sigiriya - Dambulla - Matale - Kandy (festival Perahera) 

24 Agost. Kandy - Gabavda Goma - Peradeniya - Kandy (festival Perahera) 

25 Agost. Kandy - Ramboda - Nuwara Eliya 

26 Agost. Nuwara Eliya - Horton Plains - World’s End-Bakers - Ella 

27 Agost. Ella - Rawana - Tissa - Budurangala - parc nacional de Yala 

28 Agost. Yala - Welligama - Galle - Bentota 

29 Agost. Bentota - Maadu Ganga - Colombo - Negombo 

30 Agost. Negombo - Colombo - Barcelona o Madrid 

 

• A mida: per a viatgers independents i grups particulars. Sri Lanka. Mínim 2 persones. Tot l’any.   

Més informació a:  www.altairviatges.com   


