
LA MIRADA D’ALTAÏR      

ANGOLA      

 
Fa uns mesos, Angola es va quedar sense gasolina arreu del país malgrat ser un dels estats africans amb 
més reserves petrolíferes del content. A què es deu aquesta contradicció i quin pes té el petroli en l’eco-
nomia i política angoleses? Preguntes com aquesta tindran resposta en la següent selecció de llibres sobre 
el país, on es desgranen les interioritats d’un país que planteja qüestions interessantíssimes: la modernitat 
de les seves ciutats i infraestructures, la contraposició entre Luanda i les zones rurals, la influència de la 
família dos Santos, el passat colonial portuguès, les seqüeles de la guerra civil que va acabar l’any 2002 o 
la crisi migratòria a la frontera amb el Congo.  

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 Angola través de... la Literatura  

  GUIES 

ANGOLA 
BRADT PUBLICATIONS 
OSCAR SCAFIDI, 2019 
372 pàg. / 28,50 € 

  
Completíssima i actualitzada guia d’Angola en llengua anglesa. Informació pràctica i de contextualització del 
país acompanyada de fins a 38 mapes. La guia parla tant de la capital, Luanda, com de la resta del país, en 
un total de 16 capítols. Escrita per Oscar Scafidi, resident al país durant cinc anys. 

  MAPES 

ANGOLA 1:1.300.000 
ITMB PUBLISHING 
12.36 € 
 
Mapa d’Angola amb informació turística i dels principals reclams naturals del país.  
Hi trobaràs les principals carreteres del país i també un mapa detallat de la capital angolesa, Luanda. 
 
 

ANGOLA 1:1.400.000 
REISE KNOW-HOW 
VV. AA.  
9.95 € 
 
Mapa d’Angola amb informació turística i dels principals reclams naturals del país. 
Fet amb material impermeable i d’una mida de 70 x 100 centímetres. 
 



LA REINA GINGA 
EDHASA, 2019 
José Eduardo Agalusa 
304 pàg. / 18,50 € 
   
Agualusa ens explica aquí la història de 
Ginga, la inoblidable reina angolesa del 
segle XVII que va comandar grans exèr-
cits en la lluita d’Angola contra grans 
potències europees i altres regnes afri-
cans. Ginga, reina del seu propi destí.  

  NARRATIVA  

UN DÍA MÁS CON VIDA 
ANAGRAMA, 2010  
Ryszard Kapuscinski 
184 pàg. / 8,90 € 
   
Per molts lectors, la millor obra del llegen-
dari reporter polonès. Kapuscinski s’instal·la 
a Luanda tres mesos abans de la indepen-
dència d’Angola (1975) i és testimoni de 
l’èxode blanc i de l’esclat de la guerra pel 
poder en el futur estat independent. 
 

EL SUEÑO ETERNO DE KIANDA 
SALTO DE PÁGINA, 2017 
Borja Monreal Gainza 
448 pàg. / 22 € 
  
Kianda, refugiada angolesa a Londres 
des de petita, decideix tornar al seu país 
natal per veure a la seva mare malalta. 
Passat i present s’entrellacen a partir de 
la seva tornada. 

COMISIÓN DE LAS LÁGRIMAS 
RANDOM HOUSE, 2015 
António Lobo Antunes 
314 pàg. / 21,90 € 
  
Lobo Antunes retrata amb cruesa les 
tortures que va patir la comandant d’un 
batalló femení de la MPLA durant la guer-
ra civil d’Angola i les ficciona a través de 
Cristina, la protagonista de la novel·la. 

BUENOS DÍAS, CAMARADAS 
TXALAPARTA, 2010 
Ondjaki 
140 pàg. / 16,50 € 
 
Un treball autobiogràfic on un nen de 10 
anys narra la seva vida quotidiana a una 
Angola immersa en la violència de la guer-
ra civil. Un viatge a la infantesa on l’uni-
vers infantil i la cruesa de la guerra es 
mesclen magistralment.   

EN EL CULO DEL MUNDO 
DEBOLSILLO, 2012 
António Lobo Antunes 
206 pàg. / 10,95 € 
  
Gran retrat de la guerra colonial portu-
guesa i les seves conseqüències psicolò-
giques. El llibre és un diàleg entre un 
home i una dona on l’home explica la 
seva experiència a la guerra d’Angola. 
Narrativament impecable. 
  

MAYOMBE 
EL ALEPH, 2010 
Pepetela 
312 pàg. / 19,95 € 
   
Novel·la escrita des de la selva de Cabin-
da, on l’autor lluitava contra l’exèrcit 
portuguès. Narra les misèries, virtuts, 
valors i contradiccions de la guerrilla. 

EL ÚLTIMO TREN A LA ZONA VERDE 
ALFAGUARA, 2015 
Paul Theroux 
202 pàg. / 16 € 
   
Crònica viatgera que comença a Ciutat del 
Cap per anar després a Namíbia i endinsar-
se finalment a Angola, lluny de les rutes 
turístiques i l’esperança. 
  

LA SOCIETAT DELS SOMIADORS INVOLUNTARIS 
ED. DEL PERISCOPI, 2019 
José Eduardo Agualusa 
304 pàg. / 18,50 € 
 
Una obra sobra l’Angola contemporània 
on a través d’una faula profètica es posa 
en qüestió la realitat històrica i es retrata 
satíricament el país amb un periodista 
angolès que somia les vides de persones 
desconegudes i la llibertat.   

TEORIA GENERAL DE L’OBLIT 
ED. DEL PERISCOPI, 2018 
José Eduardo Agualusa 
250 pàg. / 18 € 
  
La vigília de la independència d’Angola, 
la Ludo construeix un mur i s’aïlla del 
món durant vint-i-vuit anys. Cultiva 
verdures amb l’única companyia d’un 
pastor Alemany albí i, a fora, la història 
d’Angola avança inexorable. 



 ASSAIG 

LOS HIMBA 
ED. AMARU, 1992 
Francisco Giner Abati 
202 pàg. / 16 € 
  
Aquest volum ens acosta als Himba, 
una de les poques cultures que han 
sobreviscut a la colonització i que, en-
cara en l’actualitat, conserva les seves 
tradicions i el seu mode de vida. La 
seva subsistència es basa en la rama-
deria i l’harmonia amb la natura.  

ÁFRICA COMO RETO DEMOGRÁFICO 
LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2017 
Pedro Reques i Afonso Luiekakio 
112 pàg. / 13 € 
 
Estudi sobre l’augment de la població al 
planeta i especialment a l’Àfrica, continent 
on els autors agafen Angola com a cas para-
digmàtic. Retrat dels problemes i oportuni-
tats que això suposa pel país i les polítiques 
demogràfiques que s’estan aplicant al res-
pecte. 
 

HISTORIAS DE LA KIANDA 
ED. MIRAGUANDO, 2013 
F. Pinto Cebrián 
157 pàg. / 14 € 
  
La kianda és una sirena, un ésser fan-
tàstic de la mitologia europea estesa a 
Angola per part dels portuguesos. La 
llegenda va arrelar profundament en 
els pobles bantú de parla kimbundu, a 
la regió de Luanda.  

ANGOLA, RADIOGRAFÍA DE UN 
PAÍS PETROLERO 
LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2013 
VV. AA. 
221 pàg. / 17 € 
 
Angola és el principal exportador de petroli 
de l’Àfrica subsahariana i aquest llibre ens 
explica les seves realitats socioeconòmiques, 
polítiques i mediambientals. Una anàlisi de 
les greus desigualtats al país.  
 

 FOTOGRAFIA 

THE BORDERLANDS 
RM VERLAG, 2015 
Jo Ractliffe 
176 pàg. / 50 € 
  
Ractliffe identifica i fotografia en 
aquest treball una sèrie de llocs ocu-
pats per la SADF durant les mobilitzaci-
ons de la guerra d’Angola, compartint 
històries de violència durant l’apar-
theid com de reconciliació amb l’arriba-
da de la democràcia. 

PORTRAIT OF A NEW ANGOLA 
SKIRA EDITORE, 2012 
Francesca Galliani i Walter Fernandes 
376 pàg. / 84 € 
 
Aquest llibre fotogràfic tracta sobre el futur 
que dia a dia estan construint els angolesos i 
angoleses. Les pàgines del llibre ens revelen 
un país convertint-se en un indret extraordi-
nari, una obra sobre esperança, ambició, 
vitalitat  i optimisme. 
 
 



Per conèixer Angola 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. 

  

 
Angola és un d'aquells racons al món que queden per descobrir. El viatger quedarà fascinat amb la cultura i geografia 
del país: parcs Nacionals emergents, restes de l'passat colonial portuguès i una riquesa ètnica només comparable a la 
Vall de l'Omo a Etiòpia. El país ens ofereix un enorme patrimoni cultural i una bellesa natural que no deixarà indife-
rent al viatger. La seva costa és salvatge, acompanyada d'unes boniques i verges platges de sorra.; l'interior, en canvi, 
és muntanyós amb profunds congostos, salts d'aigua i un sud semidesèrtic habitat per ètnies que preserven la seva 
tradició intacta i que coneixerem. Un viatge per anar més lluny. 

Toni Espadas   

  
Toni Espadas és un experimentat viatger, fotògraf, assessor i guia cultural de viatges a l'Àfrica. 
Comunicatiu, empàtic i professional, en Toni s'ha convertit en tot un referent al nostre país a 
qui solen recórrer periodistes i productores de televisió per assessorar-se en els seus treballs 
projectats a l'Àfrica. Al costat d'ell descobrirem els racons ocults d'aquesta desconeguda zona 
de el continent africà. 

 QUÈ ENS HI ESPERA 

 ENS HI ACOMPANYA 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIATGE AMB EXPERT—Previsió 2020. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 

 

• En grup: Angola. 16 dies, del  al . Grup de 6 persones mínim i màxim 12: 
 
4     Juliol  Barcelona—Luanda 
5     Juliol              Luanda 
6     Juliol  Luanda—Lubango 
7     Juliol  Lubango - Chibia 
8     Juliol              Chibia - Poblat Muhila - Humpate - Namibe 
9     Juliol  Namibe - Tchitundo Hulo (poblat Mucubal) 
10   Juliol              Tchitundo Hulo (poblat Mucubal) 
11   Juliol              Tchitundo Hulo - Virei - Arco - Namibe 
12   Juliol              Namibe - Garganta (poblat Nguenedelengo) 
13   Juliol              Garganta - Lubango - Canhimei (poblat Mudimba) 
14   Juliol              Canhimei - Oncocua 
15   Juliol              Oncocua (poblats Muhimbes i Muhacaones) 
16   Juliol              Oncocua (poblats Muhimbes i Muhacaones) 
17   Juliol              Oncocua - Lubango 
18   Juliol              Lubango—Luanda 
19   Juliol              Luanda—Barcelona 

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


