
LA MIRADA D’ALTAÏR      

PEL NIL, DE KHARTUM A RASHID     

 

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 de tot el que ha vingut després. Aleshores 
el seu poder absorbí la riquesa en or de Núbia i, la dècada dels seixanta, Hassan Fathy incorporà la bellesa 
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 bibliogràfics, i també amb una proposta de viatges concebuda per assolir una immersió de 360º 
en la destinació. 
 
 

Per conèixer Sudan i Egipte a través de... la Literatura  

  REVISTES 

Revista Altaïr / 28. EGIPTE  
2004 / 5,25 €  
   
Aquest monogràfic ressegueix el Nil com a eix vertebrador d'una civilització mil·lenària, mostrant un país 
d’alt contrast: del bullici i la modernitat del Caire fins a la calma dels vestigis arqueològics i els extensos 
deserts del sud. Un territori on la dicotomia entre la vida i la mort ha estat la gran preocupació des de l'anti-
guitat faraònica fins a dia d'avui.  

   
      

  GUIES 

EGIPTO 
INSIGHT GUIDES, 2009 
344 pàg. / 21,25 € 
  

La història, la cultura, la política i la socie-
tat del país així com una descripció dels 
indrets indispensables acompanyada 
d'una acurada selecció de cafeteries, 
museus, allotjaments i informació pràcti-
ca per facilitar l'estada. 
  

 
 

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



  MAPES 

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’objectiu de donar testimoni de les 
creences dels pobles que hi conviuen, a 
més de la història i la política tot de-
nunciant les lacres del nostre món glo-
balitzat. 

  NARRATIVA 

EGYPT 
1:1.650.000 
ITMB PUBLISHING LTD., 2008 
11,65 € 
  
Mapa a doble cara: per una banda tot el 
vast país i per l’altra el detall de la vall del 
riu Nil, des de la boca del delta fins a Luxor. 
S'inclouen mapes d'inserció bàsics d'Alexan-
dria i El Caire. 

FILLS DEL NIL   
Ed. 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. 
  

 

SUDAN & SOUTH SUDAN 
1:2.500.000 
GIZI MAP, 2012 
9,90 € 
  
Sudan i Sudan Sud com a països separats en 
un mapa indexat  a escala 1: 2,500,000 amb 
una presentació detallada de la topografia, 
divisions administratives i plànols de carrers 
de Khartum i Juba. 

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.  

DONA PUNT ZERO  

Ed. Angle, 2017 
Nawal El Saadawi 
157 pàg. / 16 €  
   
La reconeguda activista egípcia ens 
explica en aquesta obra, escrita al 1973 
i basada en fets reals, la història d’una 
dona entrevistada a la presó dies abans 
de ser executada per haver mort l’home 
que l’explotava sexualment. L’autora 
denuncia l’opressió que pateixen les 
dones arreu del món -una opressió de 
classe, física, social, vestida de matri-
moni i de prostitució- i ens recorda que 
totes les religions oprimeixen les dones, 
no només l’islam. 
 
  

 
   

TAXI 
Ed: ALMUZARA, 2009 
Khaled Al Khamissi 
215 pàg. / 15 € 
  

Un retrat de la societat àrab vista a 
través d’uns observadors privilegiats: els 
taxistes del Caire. Un recull de 58 histò-
ries de conductors, cadascuna ben dife-
rent de les altres, amb pinzellades 
d’humor i dramatisme que ens acosta-
ran al brogit de la ciutat egípcia. Realis-
me, sensibilitat i simpatia són les claus 
d’un llibre amè i profund al mateix 
temps. 
 

 
 



Més informació a:  www.altair.es   

EGIPTE: LES CLAUS D´UNA REVOLUCIO 
INEVITABLE 
ED. DEL 1984, 2011 
Alaa Al Aswani 
286 pág. / 19 € 
  

Any 2011, primavera àrab. La revolució 
egípcia agafa el món per sorpresa i 
obliga a Occident a repensar les anàlisis 
polítiques sobre Egipte que durant tant 
temps s’havien donat per bones. 
L’autor, un dels intel·lectuals més desta-
cats del país, reuneix en aquesta obra 
els seus textos en contra de la dictadura 
de Hosni Mubàrack. A través d’aquestes 
pàgines ens acostem a les raons que 
han fet esclatar la revolta d’una manera 
tan inesperada i entendrem les contra-
diccions que van portar a 
l’enderrocament del dictador.  

NACIONES NEGRAS Y CULTURA 
BIBLIOTECA DE ESTUDIOS AFRICANOS 
ED. BELLATERRA, 2012 
Cheikh Anta Diop 
544 pág. / 30 € 
 
Obra emblemàtica de gran transcendència 
escrita per l’antropòleg Cheikh Anta Diop,  
considerat un dels més grans historiadors 
africans del segle XX. Aquest llibre va su-
posar un punt d’inflexió en els camps del 
pensament i de la ciència ja que defensà 
l’origen negre de la civilització egípcia i de 
gran part dels assoliments de les cultures 
mediterrànies. L’autor va transmetre 
aquest missatge l’any 1954 a l’Universitat 
de París en una tesi que no va ser ben 
rebuda per l’acadèmia occidental. 
 

  ASSAIG 

NUBIA LOS REINOS DEL NILO  
FUNDACIO LA CAIXA 
AA.VV. 
321 pág. / 24 € 
  

Els antics regnes de Núbia, a l’actual 
Sudan, conserven un patrimoni històric i 
arqueològic tan impressionant com des-
conegut. En contrast amb l’antic Egipte, 
admirat i estudiat amb detall des de fa 
gairebé dos segles, les cultures del Nil 
mitjà han estat llargament oblidades. El 
llibre ens proposa un recorregut des dels 
primers testimonis de l’art rupestre fins a 
les eines de ferro de l’època medieval. 

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 egípci. El llibre aborda el relat de 
les campanyes britàniques que van tenir 
lloc al Nil no només des de la perspecti-
va 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 
Marjorie Fisher 
  

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 
ràpids intangibles, no només li ha 
proporcionat 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 
Hassan Fathy 
  

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

 
 
   
    



Per conèixer Sudan i Egipte 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. 

  
 

 
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… Una aturada a WadiHalfa fa veure els efectes de la presa 
d’Assuan per als nubis i, ja a Egipte, arriba la majestuositat dels temples d’Abu Simbel i Luxor que es sobrevolarà en 
globus per apreciar la ubicació de l’antiga Tebes i la vall dels Reis, abans de continuar cap el Caire, Giza i Alexandria. 

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 i Egipte, de Khartum a Rashid. 16 dies. Setmana Santa. 
 
 

• 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   


