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SUDAN    

 

A la vora de Khartum, la trobada del Nil Blanc i el Nil Blau forma el gran riu, una artèria de vida fins el me-
diterrani que ha estat l’eix vertebrador de la civilització egípcia i totes les que han vingut després. Alesho-
res el seu poder absorbí la riquesa en or de Núbia i, la dècada dels seixanta, Hassan Fathy incorporà la be-
llesa de les construccions núbies a una arquitectura social revolucionària. Paral·lelament l’antic regne 
Kush, a la junció dels dos Nils, imposà Faraons negres vinguts del sud i, amb l’anàlisi de les seves mòmies, 
el 1974 Cheick Anta Diop capgirà la història d’Àfrica. Seguir el Nil, pensar el Nil, és descobrir un univers. 
         
Des d’Altaïr t’apropem a aquesta regió a través de la literatura, oferint-te una selecció d'obres de diversos 
gèneres, a més d’històries i reportatges periodístics exclusius, i també amb una proposta de viatges conce-
buda per assolir una immersió de 360º en la destinació. 
 
 

Per conèixer el Sudan a través de... la Literatura  

  GUIES 

SUDAN 
BRADT, 2012  
232 pàg. (en anglès) / 25,50 €  
 
Sudan ha estat lent en donar a co-
nèixer les seves abundants atraccions 
al món. Tanmateix, aquells que hi 
vagin apreciaran la seva naturalesa 
fàcil, una història fascinant i la càlida 
benvinguda del poble sudanès. Aques-
ta és la única guia autònoma de la 
post partició del país amb consells 
pràctics per al viatger independent. 
 
 

SOUTH SUDAN 
BRADT, 2013  
194 pàg. (en anglès) / 22,50 €  
 
Oficialment separat del nord al juliol de 
2011, Sudan del Sud s’ha convertit en un 
dels països més ’joves’ del món, tot i les 
seves arrels històriques mil·lenàries. 
Aquesta guia ens ofereix informació 
pràctica per moure’ns pel país, i ens 
introdueix a conceptes bàsics per enten-
dre la cultura i les tradicions. 
 
 

  MAPES 

SUDAN & SOUTH SUDAN 
1:2.500.000 / GIZI MAP, 2012 
9,90 € 
  
Sudan i Sudan Sud com a països sepa-
rats en un mapa indexat  a escala 1: 
2.500.000 amb una presentació detalla-
da de la topografia, divisions adminis-
tratives i plànols de carrers de Khartum i 
Juba. 

SUDAN  
1:2.500.000 / ITMB, 2009 
12,36 € 
  
Mapa a una cara indexat a escala 1: 
2.500.000. Inclou una xarxa detallada 
de carreteres i índex de ciutats i punts 
d'interès. També conté un plànol de-
tallat de la ciutat de Khartum.  
  



EL NILO AZUL   
ALTAIR REVISTA, S.L., 2011 
Javier Gonzalbez 
559 pàg. / 29 € 
   
El Nil Blau discorre per Etiòpia i Sudan 
fins a unir-se amb la capital sudanesa 
de Khartum formant el gran Nil. Aquest 
llibre és el fruit dels viatges que l’autor 
ha fet a les conques del riu amb l’objec-
tiu de donar testimoni de les creences 
dels pobles que hi conviuen, a més de 
la història i la política tot denunciant 
les lacres del nostre món globalitzat. 

  NARRATIVA 

FILLS DEL NIL   
ARA LLIBRES, 2017 
Xavier Aldekoa 
308 pàg. (també en cast.) / 17,90 €  
   
El més gran dels rius africans és el cor 
de centenars de pobles i el testimoni 
infatigable de l’ascens i l’ocàs de les 
dinasties de faraons més poderoses. Des 
del compromís i l’honestedat periodísti-
ca, i a través de testimonis en primera 
persona dels habitants de la riba del riu, 
ens aproparem a un món potser desco-
negut però no tan llunyà. Perquè el Nil 
és part de l’ànima occidental. 

AFRICA NORTE-ESTE, ARABIA 
1:4.000.000 
MICHELIN, 2012 
8 € 
  
Proposta cartogràfica de carreteres del nord-est del continent africà i Aràbia a escala 1:4.000.000 amb una com-
pleta llegenda que s’adapta a cada país o regió per facilitar el viatge.  

SUDD 
ALFAGUARA, 2007 
Gabi Martínez 
337 pàg. / 17,50 € 
   
Després de vint anys, dos milions de 
morts i quatre milions de desplaçats, la 
guerra civil sudanesa arriba a una tre-
va que sembla definitiva i, per simbolit-
zar la pau, una expedició s'embarca en 
una travessa pel Nil Blanc. Però els 
protagonistes - empresaris, polítics i 
representats de les tribus - acaben a la 
deriva en una terra hostil, havent de fer 
front a angoixes i incerteses. Un llibre 
carregat de suspens que ens presenta 
una paràbola sobre la civilització.  

QUÉ ES EL QUÉ 
MONDADORI, 2008 
Dave Eggers / 527 pàg. / 23,90 €  
   
Aquesta novel·la ens apropa al drama 
dels refugiats a través de la mirada d'en 
Valentino, un nen que perd els seus 
pares durant la guerra civil sudanesa i 
que decideix emprendre un periple a 
peu, juntament amb altres infants, per 
arribar als camps de refugiats d'Etiòpia i 
Kenia. Una història basada en fets reals 
que ens parla de lluita i esperança. 
  
 

LOS ÁRABES DEL MAR 
PENINSULA, 2014 
Jordi Esteva 
504 pàg. / 24,90 € 
   
Relat d'un viatge d'anada, al 1977, i de 
tornada, al 2002. 25 anys separen les 
dues parts d'aquest llibre que ens trans-
porta pels pantans del Nil Blanc, al Su-
dan, i a través dels ports del Mar Roig i 
l'Oceà Índic, resseguint algunes de les 
rutes marítimes més antigues del món. 

OCEÀ ÀFRICA 
ARA LLIBRES, 2017 
Xavier Aldekoa 
296 pàg. (també en cast.) / 17,90 €  
   
Àfrica és un oceà. Un lloc inabastable i 
aparentment homogeni si s’observa des 
de la superfície, però divers i extraordi-
nari quan ens submergim en el seu inte-
rior. A través de la crònica periodística, 
ens apropem a les realitats i al dia a dia 
dels seus habitants amb històries com la 
d’en Peter Manyang, un veterà de guer-
ra de Sudan del Sud gràcies al qual en-
tenem una mica millor els canvis succe-
ïts els últims anys al seu país. 
  



Més informació a:  www.altair.es   

NACIONES NEGRAS Y CULTURA 
ED. BELLATERRA, 2012 
Cheikh Anta Diop 
544 pág. / 30 € 
 

Obra emblemàtica de gran transcen-
dència escrita per l’antropòleg Cheikh 
Anta Diop, considerat un dels més grans 
historiadors africans del segle XX. El 
llibre va suposar un punt d’inflexió en 
els camps del pensament i de la ciència 
ja que defensà l’origen negre de la civi-
lització egípcia i de gran part dels assoli-
ments de les cultures mediterrànies.  
 
      

  ASSAIG 

JARTUM 
LA ULTIMA AVENTURA IMPERIAL 
INEDITA EDITORES, 2008 
Michael Asher 
503 pág. / 28 € 
 
Aquest llibre narra els successos que  
van donar lloc al moviment mahdista 
del Sudan per derrocar al govern del 
Jedive egipci. El llibre aborda el relat de 
les campanyes britàniques que van 
tenir lloc al Nil no només des de la pers-
pectiva britànica, sinó també des de la 
visió de les tribus que van combatre 
l’imperi, la seva cultura, la seva religió i 
els seus líders. 
  
 

  IL·LUSTRAT 

ANCIENT NUBIA 
AMERICAN UNIV. CAIRO PRESS 
Marjorie Fisher 
472 pàg. / 59,95 € 
  

Per a la majoria del món modern, 
l'antiga Núbia sembla una terra des-
coneguda i enigmàtica. L'entorn re-
mot enmig d'un desert inhòspit, ac-
cessible per un riu bloquejat per rà-
pids intangibles, no només li ha pro-
porcionat un aire de misteri, sinó que 
també l'ha aïllat de l'exploració. 
Aquest llibre documenta  els descobri-
ments més recents, donant-nos a 
conèixer aquest ric i desconegut lle-
gat africà. 

ARCHITECTURE FOR THE POOR 
UNIV. OF CHICAGO 
Hassan Fathy 
366 pàg. / 42,75 € 
  

Aquesta obra singular descriu el pla de 
Hassan Fathy, arquitecte que va cons-
truir el poble de New Gourna, a prop de 
Luxor: va usar maons de fang mitjan-
çant la tècnica autòctona que va 
aprendre a Núbia i va recuperar els 
dissenys arquitectònics i els materials  
tradicionals. 

ALTAÏR MAGAZINE  -  Cultura viatgera i periodisme per anar més lluny 

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- com els que t’indiquem a continuació, reportatges 
en profunditat -PASOS- i monogràfics temàtics -360º- centrats en una destinació o en una idea vinculada al concepte del viatge.  

LA NIÑA CIEGA DEL NILO / Xavier Aldekoa 

 
Una mirada a les conseqüències de la guerra a través de la his-
tòria de tres dones, una mare octogenària i les seves dues filles, 
que ho han perdut tot. 
  

LA VIDA ES UNA PASTA DE MANÍ / Martín Caparrós 

 
La fam és un problema recurrent en països en conflicte i els su-
plements nutricionals han salvat milions de vides, com la d’en 
Tabán, un infant que viu a la frontera entre Sudan i Sudan del 
Sud. 



Per conèixer Sudan a través de... Altaïr Viatges  
 
 

 
T’oferim una proposta amb contingut, qualitat i singularitat que uneix la part vivencial de qualsevol via-
tge amb la visió humanista d’Altaïr i l’acompanyament d’un col·laborador expert. 

  
 

 
La cinta de verdor que acompanya el curs de l’aigua trenca l’aridesa de paisatges erms, ara sorrencs, ara pedregosos. 
Acampar al bell mig del desert amb vistes a les piràmides de l’antiga Meroe és el primer pas d’un viatge intimista cap 
el nord. Pel camí, pastors nòmades al desert de Núbia, mines de sal, petis nuclis d’agricultors, l’antiga ciutat de Napa-
ta, origen dels Faraons negres, el temple de Soleb…  

David Rull    

  
Doctor en Egiptologia per la UAB, màster en Estudis Orientals–Egiptologia i llicenciat en Filo-
sofia. És professor del Màster en Periodisme de Viatges de la UAB, professor col·laborador 
del Màster Interuniversitari de la Mediterrània Antiga i tutor del Grau en Humanitats de la 
UOC. Coneix a fons tota la vall del Nil i especialment Etiòpia, el Sudan i Egipte, així com molts 
dels països magrebins i àrabs.     

 QUÈ ENS HI ESPERA 

 ENS HI ACOMPANYA 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

Previsió 2018. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 
VIATGE AMB COL·LABORADOR EXPERT 
 

 En grup: Sudan. El país dels nubis. 11 dies. De l’1 a l’11 de desembre. 
1 Desembre. Barcelona o Madrid - Khartum 
2 Desembre. Khartum: tres ciutats a la riba de dos rius 
3 Desembre. Khartum - Gorja de Sabaloka - Meroe 
4 Desembre. Meroe - Naga - Mussawarat - Meroe 
5 Desembre. Meroe - Desert de Bayuda - Cràter d’Atrun - Osh el-Dalan 
6 Desembre. Osh el-Dalan - Nuri - Karima 
7 Desembre. Karima - Djebel Barkal - el-Kurru - Karima 
8 Desembre. Karima - Kerma - Tombos - Uadi Sebu - Soleb 
9 Desembre. Soleb - Karima 
10 Desembre. Karima - Khartum - Barcelona 
11 Desembre. Barcelona 
 

 A mida: per a viatgers independents i grups particulars. Sudan a la carta. Mínim 8 persones. D’octubre a març. 

Més informació a:  www.altairviatges.com   


