
LA MIRADA D’ALTAÏR      

SUD-ÀFRICA      

 

Resulta evident que la història sud-africana està marcada per les dècades d’apartheid i les seves polítiques 
de segregació racial, però cal comprendre que Sud-àfrica és molt més que aquesta època fosca. Ens hem 
de remuntar a zulus i boiximans per comprendre  la influència cultural d’aquests primers pobladors a la 
Sud-àfrica actual; les disputes entre potències  colonials per fer-se amb el territori també juguen un paper 
destacat en la història del país; el poder dels paisatges i la naturalesa prenen formes tan variades com el 
Parc Nacional Kruger, la serralada Drakensberg o el desert del Kalahari; en l’actualitat, el batec de la reali-
tat social es troba als barris perifèrics i empobrits de grans ciutats com Johannesburg o Ciutat del Cap. 
Tots aquests ingredients junts dibuixen la Sud-àfrica d’avui, aquella Sud-àfrica que el viatger coneixerà si 
està disposat a viatjar per anar més lluny. 
 
         
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. 
 
 

  REVISTA 

Revista Altaïr / 47. SUDÁFRICA 
2007 
126 pàg. / 5,95 € 

  
Tota la informació necessària per conèixer Sud-àfrica i la seva cultura a través d’un conjunt 
de reportatges que ens faran recórrer tota la geografia del país. De Ciutat del Cap a la his-
tòria zulú passant pel Parc Nacional Kruger, la serralada Drakensberg, Swazilàndia o el 
desert del Kalahari, aquest número de la revista permet endinsar-se en profunditat a Sud-
àfrica pàgina a pàgina. 

  GUIES 

SOUTH AFRICA, LESOTHO AND  
SWAZILAND 
THE ROUGH GUIDE 
ROUGH GUIDES, 2018 
685 pàg. / 24,75 € 
  

Tres guies en una per preparar 
amb tota garantia el viatge a Sud-
àfrica, Lesotho o Swazilàndia. La 
guia inclou mapes i informació 
detallada per regions, a més de 
propostes d’itineraris i rutes i in-
formació històrica i cultural dels 
diferents països. 
 

  

SUDÁFRICA 
GUÍAS VISUALES 
DORLING KINDERSLEY, 2018 
464 pàg. /  29,95 € 
 

Totalment actualitzada, aquesta 
guia compta amb exclusives 
il·lustracions, plànols en 3D, itinera-
ris a peu, explicacions detallades de 
les principals atraccions turístiques i 
recomanacions dels restaurants, 
hotels, mercats i activitats d'oci més 
de moda. Una guia visual que t'aju-
darà a recórrer els principals punts 
d’interès de Sud-àfrica. 



  MAPES 

FLORESCÈNCIA 
SEMBRA LLIBRES, 2018 
Kopano Matlwa 
148 pàg. / 17 € 
   

Una novel·la commovedora que ex-
plora els conflictes racials, econòmics 
i de gènere de la Sud-àfrica post-
apartheid. Amb aquesta obra Kopano 
Matlwa torna a demostrar la seva 
capacitat d’abordar problemes polí-
tics de gran complexitat. Una història 
de supervivència que captura la con-
fusió d’una generació de joves sud-
africans que van créixer amb el somni 
de Mandela i que es topen amb la 
crua realitat de la corrupció, la xe-
nofòbia, el masclisme i la pobresa 
que impregna les nostres societats. 

NARRATIVA 

SOUTH AFRICA, LESOTHO AND  
SWAZILAND 1:1.400.000 
MICHELIN 
9,50 € 
  

Conté gran diversitat d'informacions 
mitjançant pictogrames de fàcil com-
prensió. El mapa compte també amb 
informacions turístiques ideals per 
descobrir els diversos països. Guarda 
a més altres interessants continguts, 
com ara nivell de viabilitat de les ca-
rreteres, temperatures i pluviometria. 
 

PROHIBIDO NACER 
BLACKIE BOOKS, 2017 
Trevor Noah 
328 pàg. / 19,90 € 
 

De pare blanc i mare negre, Trevor 
Noah va néixer en ple apartheid i, 
en conseqüència, va ser un fill 
prohibit per la llei que en aquells 
moments dominava amb mà de 
ferro Sud-àfrica. Aquest és un llibre 
de memòries de la seva infantesa, 
una vida plena de penúries i rebuig 
abans del viatge als Estats Units 
que convertiria a Noah en un feno-
men de masses i una cara recone-
guda internacionalment. Trevor 
Noah, un nen que va néixer a Sud-
àfrica quan ho tenia prohibit. 
 
   

SOUTH AFRICA TOURING ATLAS 
SUNBIRD, 2016 
12,75 € 
  

Atles de gran detall amb el qual el viat-
ger podrà no només conèixer i recórrer 
tota Sud-àfrica, sinó també Botswana, 
Mozambique, Namíbia i Zimbabwe. El 
company perfecte per viatjar a la zona 
més meridional del continent africà. 
  
 
 

MEJOR HOY QUE MAÑANA 
ACANTILADO, 2013 
Nadine Gordimer 
437 pàg. / 29 € 
  

El llibre narra la vida d'una família 
mixta d'un barri de Johannesburg des 
dels anys noranta fins a finals del 
2009. Acabat l'apartheid, la majoria 
de ciutadans no han vist completes 
les seves esperances d'un món millor. 
No obstant això, l'esperança i la se-
guretat de poder construir aquest 
món s'obren sempre pas entre les 
línies d'aquesta novel·la, obra d'una 
escriptora excepcional. 
  
 

EL FACTOR HUMANO 
BOOKET, 2016 
John Carlin 
344 pàg. / 9,95 € 
  

Un llibre on John Carlin descobreix 
el factor humà que va fer possible 
un miracle: la capacitat innata de 
Mandela per seduir a l'oponent i la 
seva tenaç deliberació d'utilitzar el 
mundial de rugbi de 1995 per can-
viar el curs de la història de Sud-
àfrica i l’apartheid. La final d'aquell 
mundial va culminar amb la vic-
tòria sud-africana i va fondre en 
una abraçada a negres i blancs. 
Una història colossal. 
 



LA EDAD DEL HIERRO 
DEBOLSILLO, 2004 
J. M. Coetzee 
223 pàg. / 9,95 € 
 

Un dels llibres més profunds i emotius 
de la vasta obra de Coetzee, Premi 
Nobel de Literatura. La protagonista 
es tracta duna dona gran malalta de 
càncer a la qual desnonen. El mateix 
dia que el seu metge li dóna la fatal 
notícia, un rodamón alcohòlic apareix 
al carreró de casa seva; entaularan 
una estranya relació tan bella com 
salvatge i estranya. Una joia ideal per 
conèixer, a més, el dia a dia de blancs 
i negres durant l’apartheid. 
 
 
 

CARTES DES DE LA PRESÓ DE NELSON MANDELA 
ANGLE EDITORIAL, 2018 
Nelson Mandela 
655 pàg. / 28,50 € 
 

Detingut l'any 1962 per les seves accions contra l'apartheid i condemnat enmig d'una brutal 
campanya del govern sud-africà contra els seus opositors, Nelson Mandela va passar 27 anys 
en diverses presons. Durant els seus 10.052 dies d'empresonament el futur líder del país va 
escriure incomptables cartes a les autoritats i a polítics, a companys de lluita i, naturalment, a 
la seva esposa Winnie i als seus cinc fills. Aquest llibre cabdal està constituït per 255 cartes -la 
gran majoria inèdites- que aporten una visió excepcional sobre com Mandela, tot i viure aïllat, 
va saber mantenir els seus lligams familiars, les seves profundes conviccions i el seu compromís 
amb la lluita contra l'apartheid. 
 

EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS  
ELEFANTES 
CAPITAN SWING, 2017 
Anthony Lawrence i Graham Spence 
360 pàg. / 20 € 
 

En aquest llibre, Anthony Lawrence ens 
relata com va acollir una manada d'ele-
fants salvatges als quals esperava la 
mort si ningú s'encarregava d'ells. Al 
llarg dels anys es van convertir en la 
seva família, guanyant-se la seva con-
fiança, arribant a estar estretament 
units i fins i tot aprenent com es comu-
nicaven entre ells: amb profunds xiu-
xiuejos. Una gran història d'amor als 
animals que inclou un quadern de foto-
grafies. 

QUE LOS MUERTOS DESCANSEN  
EN PAZ 
SIRUELA,  2012 
Malla Nunn 
354 pàg. / 22,95 € 
  

Emmanuel Cooper, ex soldat i ex 
oficial de la policia judicial, es 
dedica a vigilar en secret el sòrdid 
port de Durban per guanyar-se la 
vida. Però tot canvia quan el bru-
tal assassinat d'un nen l'obliga a 
sortir d'entre les ombres i dur a 
terme la seva pròpia investigació 
extraoficial. Novel·la negra de 
molts quirats ambientada a la 
Sud-àfrica de l'apartheid. 
  
 

VIAJES Y EXPLORACIONES EN EL  
ÁFRICA DEL SUR 
EDICIONES DEL VIENTO, 2016 
David Livingstone 
792 pàg. / 35 € 
 

Abans de l’arxiconegut “El Doctor 
Livingstone, suposo” pronunciat 
per Stanley, Livingstone havia es-
tat un munt d’anys explorant el 
sud del continent africà.  Aquest 
llibre reuneix la narració de disset 
anys de viatge durant la seva èpo-
ca evangelitzadora en les colònies 
i la seva posterior incursió cap al 
nord. 



ESPECÍMENES DE FOLCLORE  
BOSQUÍMANO 
SEXTO PISO, 2009 
W. H. I. Bleek i C. Lucy 
353 pàg. / 19 € 

 
Aquest llibre conté llegendes i relats 
que conformen la mítica cosmogonia 
dels boiximans, explicada de viva veu 
pels seus propis membres. En un estil 
que reflecteix la tradició oral a la qual 
corresponen les seves històries, els 
boiximans narren llegendes relatives a 
la seva deïtat principal -el Mantis- a la 
seva relació amb l'entorn i els animals, 
i a alguns trets de la convivència a l'in-
terior de les seves societats . 
 
   

      

Més informació a:  www.altair.es   

ASSAIG 

HISTORIA DE SUDÁFRICA 
AKAL, 2006 
Robert Ross 
239 pàg. / 18,50 € 
 

Aquest completíssim llibre ofereix 
una acurada síntesi de la història de 
Sud-àfrica: des de la introducció de 
l'agricultura fa més de mil cinc-cents 
anys fins a l'actualitat, inclós el re-
cent govern de Nelson Mandela des-
prés d’anys d’apartheid i segregació 
racial. Posant l'accent en l’economia, 
la societat i la cultura del país, 
aquesta obra és capaç de radiogra-
fiar la història sencera de Sud-àfrica 
i de mostrar els esdeveniments que 
han anat cisellant el caràcter de la 
regió i la seva gent. 
  
 

FOTOGRAFIA 

AFRIQUE DU SUD 
CHENE, 2010 
Pascale Beroujon 
270 pàg. / 38,50 € 
 

Hi ha surfistes a Durban, el sabor picant del bobotie i un antílop creua el silenci de la muntanya. 
Hi ha una festa a la platja de Clifton, el vi de Constança i les balenes creuen a l'Oceà Índic. Hi ha 
camps de canya de sucre diamants i or, cases rurals holandeses i grans finques. Hi ha un cor de 
gòspel que puja per un carrer de Soweto. Hi ha un home que talla un cactus i un equip de futbol 
que somia amb la Copa del Món. És Sud-àfrica, milers de sensacions, impressions i records que 
ressusciten en aquest magnífic àlbum fotogràfic. 

CÒMIC 

MANDELA Y EL GENERAL 
DEBOLSILLO, 2019 
John Carlin i Oriol Malet 
128 pàg. / 15,95 € 
 

 Al llarg de més de vint anys, John Carlin va ser el corresponsal per a The Guardian i El País a Sud-
àfrica, on va fer amistat amb Nelson Mandela. Avui uneix esforç i talent amb l'artista gràfic Oriol 
Malet per traçar un moment crucial de la història del segle XX: la guerra civil que Nelson Mandela 
va evitar quan, en sortir de presó, la ultradreta sud-africana va contactar al militar retirat Cons-
tand Viljoen perquè s'erigís al capdavant de la nova milícia unificada mentre els moviments rebels 
alçaven la veu amb violència. 



Més informació a:  www.altairmagazine.com   

Per conèixer Sud-àfrica a través de … Altaïr Magazine  
 
 
 
A la web d’Altaïr Magazine pots consultar un mapa mundi amb històries que permeten aprofundir encara més en la 
realitat de cada territori, www.altairmagazine.com/mapa. Conté articles en obert - VOCES -, reportatges en profunditat 
- PASOS - i monogràfics temàtics - 360º - centrats en una destinació o en una idea vinculada al concepte del viatge.  

‘VOCES’                                  Llegeix els continguts a: www.altairmagazine.com 

TIGRES  
Historia(s) africana(s) 
Xavier Aldekoa 
 

«Cuando su abuela le colocaba la mochila de Spiderman sobre los hombros, 
Tshepiso no tocaba el suelo. Después del tazón de leche del desayuno ya era 
un superhéroe. Caminaba con los pies a tres centímetros de la tierra, des-
lizándose por la calle hacia su escuela, en un barrio humilde al este de Johan-
nesburgo, con el porte invencible de cualquier niño de seis años que viste de 
hombre araña. Como era Spiderman, Tshepiso estaba listo para enfrentarse 
a todo; menos a que dos tipos blancos le llevaran por primera vez al zoo». 
 
Amb delicadesa i proximitat, Xavier Aldekoa relata en aquest article la prime-
ra visita al zoo d’en Tshepiso, un nen de sis anys que viu amb la seva àvia a 
un barri humil de l’est de Johannesburg. I en Tshepiso té un objectiu molt 
clar: veure tigres. 



Per conèixer Sud-àfrica 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. 

  

Des d’Altaïr viatges us oferim un viatge a Sud-àfrica emmarcat dins de les nostres propostes fotogràfiques amb la 
col·laboració especial d'Olympus. Aquest viatge, acompanyats pel fotògraf Álvaro Sanz, és una proposta amb dues 
dinàmiques ben diferenciades dins el mateix viatge. Es realitza una primera part en autocaravana per tal conèixer les 
sensacions de viure una vida fotográfica sobre rodes. Durant aquest trajecte està pensat recórrer part de la costa 
atlàntica de Sud-àfrica, aprofitant que al setembre és una de les millors èpoques per a l'albirament de balenes. La 
segona part del viatge és un safari amb totes les comoditats al Kruger National Park, on ens allotjarem en un Lodge 
d’una de les millors zones. Es tracta d’un viatge complet que permetrà al viatger conèixer els paisatges de Sud-àfrica, 
la seva gent i la seva cultura. 

Álvaro Sanz    

Fotògraf i realitzador amb més de 20 anys d'experiència. La música i la 
natura sempre van ser les seves passions i és una persona naturalment 
curiosa i impulsiva. Va treballar com a professor universitari en diferents 
facultats de disseny i actualment és professor a la plataforma en línia 
Hello! Creativitat. Des de l’any 2015 Álvaro és ambaixador del programa 
de visionaris d'Olympus. 
 

 QUÈ ENS HI ESPERA 

 ENS HI ACOMPANYA 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIATGE AMB EXPERT 

 

• En grup: Sud-àfrica. 13 dies, del 31 d’agost al 12 de setembre. Grup mínim 6 i màxim 9 persones: 
 
31      Agost. Barcelona o Madrid—Cape Town 
1         Setembre. Cape Town 
2-7     Setembre. Dies de ruta en autocaravana  
8         Setembre. Cape Town—Johannesburg—Kruger National Park 
9         Setembre. Kruger National Park 
10       Setembre. Kruger National Park 
11       Setembre. Kruger National Park—Johannesburg—Barcelona o Madrid  
12       Setembre. Barcelona o Madrid 
 

 
 

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

 COL·LABORA 
El viatge comptarà amb la col·laboració d’Olympus per tal d’oferir una experiència encara 
més extraordinària si cap. S’impartirà un taller de fotografia previ al viatge on es dona-
ran consells per treure el màxim rendiment a la càmera un cop a terres sud-africanes i, a 
més, Olympus cedirà material professional amb un assessorament personalitzat a qui ho 
desitgi per poder-lo utilitzar durant el viatge.  


