
LA MIRADA D’ALTAÏR      

GRÈCIA      

         

 
Conèixer Grècia i Creta a través de les semblances i diferències entre la regió conti-
nental del país i la més gran de les seves illes. Aquest és l’objectiu avui de la mirada 
d’Altaïr, un espai del Fòrum on ens endinsem en territoris a través de la coneixença 
de les seves realitats socials, culturals, polítiques, econòmiques, gastronòmiques i 
tot allò que determini la identitat d’un territori. Avui descobrirem perquè hem de 
parlar de Grècies en lloc d’una única Grècia. 
 
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 Grècia a través de... la Literatura  

  REVISTES 

Revista Altaïr / 24. GRECIA 
2003 
146 pàg. / 5,25 € 

  
Aquest monogràfic ens porta en 
una travessa per la història, la 
cultura, la societat i els paisatges 
del país hel·lènic. Una invitació 
argumentada per redescobrir un 
territori que constantment ens 
convida a viatjar en el temps, del 
passat imperial a les tradicions 
més actuals.  

  GUIES 

ISLAS GRIEGAS 
GUIA VERDE  
MICHELIN-AGUILAR, 2017 
588 pàg. / 29,90 € 
  

Guia que aborda totes les illes gregues 
amb informació pràctica i cultural, una 
selecció de llocs classificats amb estre-
lles, itineraris suggerits i nombrosos 
mapes i plànols. 
 

  
 

GRECIA, ATENAS Y LA PENÍNSULA 
GUIAS VISUALES 
PAIS AGUILAR, 2017 
348 pàg. /  32.50 € 
 
Aquesta guia està pensada per als viat-
gers que tenen un itinerari organitzat i 
volen conèixer en profunditat el país a 
través dels aspectes culturals. Va acom-
panyada de fotografies, plànols i infor-
mació pràctica. 

  
 

Revista Altaïr / 50. CRETA, RODAS Y 
KARPATHOS 
2008 
132 pàg. / 5,95 € 

  
Una invitació a conèixer la histo-
ria, la orografía i els habitants 
d’una illa que és tot un món, així 
com el paper protagonista de l’es-
glésia ortodoxa i la presència ve-
neciana i otomana. El monogràfic 
també ens apropa a dues illes 
més: Rodas i Karpathos. 



  CARTOGRAFIA 

MANI 
ACANTILADO, 2010 
Patrick Leigh Fermor 
404 pàg. / 24 € 
   
Mani, separada per la serralada del Tai-
geto i rodejada pels mars Egeu i Jònic, és 
una de les regions més remotes i aïllades 
de Grècia. Amb aquesta obra, publicada 
originàriament al 1958, Patrick Leigh 
Fermor ens guia a través de l’espai i del 
temps per aquestes fascinants muntanyes 
amb l’espe-rit de qui viatja a peu, explo-
rant la història i uns personatges marcats 
per una profunda identitat mediterrània. 
 

ITACA 
NORDICA LIBROS, 2015 
C.P. Cavafis; Federico Delicado 
64 pàg. / 16,50 € 
   
Itaca de Cavafis és una invitació al viatge i 
un dels poemes més bells que s’han escrit 
mai, inspirat en el relat de l’Odissea d’Ho-
mer. L’obra reflecteix la saviesa del poeta 
que, sense necessitat d’abandonar la seva 
ciutat natal, ha estat capaç de realitzar 
tots els viatges. Les il·lustracions de l’inte-
rior capten l’essència d’aquesta travessia 
vital cap a una Ítaca que esdevé el destí 
tant geogràfic com espiritual. 

  NARRATIVA 

GREECE 1:300.000 
MARCO POLO, 2017 
9,99 € 
  
Mapa turístic i de carreteres de Grècia 
amb una excel·lent cartografia, indica-
dors de distància i convertidors d’escala 
per ajudar a planificar la ruta. A més, 
inclou una breu descripció dels punts clau 
d'interès per facilitar la tria dels llocs a 
visitar.  

ODISSEA 
PROA, 2011 
Homer 
441 pàg. / 24 € 
   
L'Odissea és, juntament amb la Ilíada, 
un dels poemes fundacionals del cànon 
literari occidental. L'obra, probablement 
composada al s. VIII aC., relata el viatge 
de tornada de l'heroi grec Odisseu a la 
seva pàtria després de la Guerra de 
Troia. Dividida en tres parts i 24 cants, 
tracta temes universals com l'amor fa-
miliar, l'esperança, la passió, la fidelitat 
o la pugna entre natura i civilització. 

VERANO GRIEGO 
HETERODOXOS, 2009 
Jacques Lacarierre 
376 pàg. / 25 € 
   
Fruit dels successius viatges que Lacarie-
rre va realitzar al país al llarg de la seva 
vida, on va visitar els monestirs del Mont 
Athos, va conèixer monjos i ermitans, 
l’hospitalitat de Creta, va residir en peti-
tes illes i va recórrer el Peloponès on cada 
poble mantenia un univers esfèric i tan-
cat. Totes aquestes memòries i vivències 
van quedar plasmades junt amb la seva 
capacitat de sorpresa davant els gestos, 
la cuina i les paraules dels grecs. 

GRIECHENLAND/GREECE 1:650.000 
REISE KNOW-HOW, 2016 
9,95 € 
  
Mapa de fàcil lectura, impermeable i altament 
resistent. A una banda, la part continental i l’Egeu 
Septentrional, i a l’altra, el Peloponès, Creta, les 
Cíclades i el Dodecanès. Mostra la topografia del 
país amb les diferents altituds, els noms de les 
serralades i els parcs nacionals, les línies de ferro-
carrils i fèrries, jaciments arqueològics, platges.... 
  

EL COLOSO DE MARUSI 
EDHASA, 2014 
Henry Miller 
256 pàg. / 25 € 
  
L'escriptor Henry Miller ens descriu amb 
el seu estil habitual, a mig camí entre 
l'autobiografia i el surrealisme, el viatge 
que va fer a l'illa de Corfú per trobar-se 
amb Lawrence Durrell. Les imatges oníri-
ques i el realisme més cru s'entrecreuen 
en una obra que ens parla de la civilitza-
ció agònica d'occident, de l'amistat i del 
descobriment tan interior com exterior. 

AQUEL VIVIR DEL MAR. EL MAR EN LA 
POESIA GRIEGA. ANTOLOGÍA.  
ACANTILADO, 2015 
Aurora Luque Ortiz 
280 pàg. / 20 € 
 
Els versos de tots els poetes de la Grècia 
antiga estan lligats als ritmes i rumors 
del mar. Aurora Luque reuneix en aques-
ta antologia les múltiples veus que van 
inspirar-se en el mar grec  al llarg de més 
de 1.000 anys; d’Homer i Hesíodo a poe-
tes tardans com Filodemo o Rufino.  



TEFTERI. EL LIBRO DE LAS CUANTAS 
PENDIENTES 
MINÚSCULA, 2014 
Vinicio Capossela 
192 pàg. / 16 € 

 
El cantautor italià Vinicio Capossela va 
recórrer els carrers de Grècia al 2012,  
coincidint amb l’esclat financer. En aquest 
viatge va descobrir com l’estil rebétiko, 
música tradicional que s’escoltava a les 
tavernes dels barris marginals, servia per 
expressar la ràbia d’un poble ferit. A través 
d’aquest retrat viatjarem per la història i 
abordarem com es va viure una crisi 
econòmica que encara perdura. 

MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES  
ALIANZA, 2010 
Gerald Durrell 
409 pàg. / 13,50 € 
 

La primera part de la trilogia de Corfú, 
seguida per ‘Bichos y demás parientes’ i 
‘El Jardín de los dioses’, és fruit de l’es-
tada de l’autor amb la seva família a 
Corfú entre 1935 i 1939. Durrell relata 
en clau de comèdia la seva infància a 
l’illa amb una compilació d’anècdotes a 
través de les quals anem coneixent les 
peculiaritats dels parents i els habitants 
de Corfú i la flora i la fauna que carac-
teritzen l’illa. 

GRÈCIA VIATGE DE TARDOR 
BRAU, 2014 
Xavier Moret 
314 pàg. / 22 € 
  

El periodista i escriptor Xavier Moret ha 
viatjat al país hel·lènic en nombroses 
ocasions i en aquest llibre ens ofereix un 
relat que conté la suma de totes les 
Grècies que ha conegut. Una visió com-
pleta i calidoscòpica d’un país tan proper 
com desconegut del qual hem heretat les 
claus essencials de la nostra manera d’en-
tendre el món.  

LIQUIDACION FINAL 
TUSQUETS, 2012 
Petros Márkaris  
342 pàg. / 19 € 
 

L’escriptor, articulista, dramaturg i activis-
ta Márkaris utilitza el thriller com a vehicle 
per fer evident l’abisme de la societat 
grega. El llibre forma part de la tetrologia 
sobre la crisi econòmica, juntament amb 
‘Con el agua al cuello’, ‘Pan, Educación, 
Libertad’ i ‘Hasta aquí hemos llegado’. 
Aquestes obres han convertit l’autor en un 
dels cronistes de l’enfonsament de Grècia, 
denunciant la corrupció i la burocràcia. 

L’ÚLTIMA HUMILIACIÓ 
TIGRE DE PAPER, 2019 
Rea Galanaki 
240 pàg. / 17 € 
 
Dues dones jubilades castigades per la 
vida, un jove anarquista, un neonazi que 
vol apallissar immigrants, un polític  
corrupte i una assistent social. A través 
d’aquests testimonis l’escriptora Rea 
Galanaki fa una acurada radiografia de 
la crisi econòmica que l’any 2008 va  
enfonsar Grècia en una espiral de misèria 
i decadencia social de la que encara no 
ha sortit.  

EL LABERINTO JUNTO AL MAR 
ACANTILADO, 2018 
Zbigniew Herbert 
288 pàg. / 22 € 
  

Un viatge per Grècia per descobrir  una 
terra de mites i llegendes. El poeta polac 
Zbigniew Herbert reuneix en aquest llibre 
fins a set assaigs de l’any 1973 sobre la 
seva fascinació per un país que va ser 
bressol de la civilització europea. 
 
   
      

AMB L’AIGUA AL COLL 
TUSQUETS, 2011 
Petros Markaris 
328 pàg. / 19 € 
  

Després d’asistir al casament de la seva 
filla, el comissari Kharitos rep l’ordre d’in-
vestigar l’assassinat de l’antic director del 
Banc Central. L’homicidi sembla formar 
part d’una campanya de boicot contra les 
entitats financeres en una Grècia ofegada 
per la crisi econòmica. Un thriller policíac 
enmig de la turbulència social. 



  ASSAIG 

LESBOS A COR OBERT 
COLUMNA, 2016 
Arantza Diez García 
200 pàg. / 15,90 € 
 

L’octubre del 2015 la periodista Arantza 
Diez va viatjar a Lesbos, porta d’entrada a 
Europa per a milers de persones que fugen 
de la guerra de Síria, i es va instal·lar amb 
l’equip de Proactiva Open Arms. D’aquesta 
experiència va sorgir el documental ‘To 
Kyma. Rescat al mar Egeu’, i aquest llibre, 
‘Lesbos a cor obert’; dues obres que denun-
cien la passivitat de les institucions euro-
pees davant l’èxode massiu de refugiats. 

HISTÒRIA DELS GRECS   
ED. LA BUTXACA, 2012 
Indro Montanelli 
372 pàg. / 9.95 € 
 
La contribució de Grècia a la civilització 
occidental és àmplia i fascinant. Indro 
Montanelli, una de les figures més desta-
cades del periodisme del segle XX, ens 
ofereix una visió de la vida política i socio-
cultural de l’antiga Grècia, donant a conèi-
xer fets i circumstàncies que, fins ara, 
havien quedat en un segon pla. 
 

AGON!  
ED. LECTURA PLUS, 2017 
VV.AA. 
216 pàg. / 30 € 
 
Catàleg de l'exposició que la Fundació Obra 
Social La Caixa va fer conjuntament amb el 
British Museum. El llibre explora l'esperit 
competitiu que imperava en la societat 
grega antiga, tant als esports com al tea-
tre, al camp de batalla, a la política o a la 
vida quotidiana, i com tot aquest llegat ha 
quedat representat en ceràmica, escultu-
res, estàtues i santuaris religiosos. 

LOS MITOS GRIEGOS, 1 
ED. ALIANZA, 2011 
Robert Graves  
550 pàg. / 15,50 € 
 
Robert Graves, escriptor, poeta i apassio-
nat del món clàssic, va publicar al 1955 
aquesta recreació narrada dels mites 
grecs, una referència ineludible per iniciar
-se en el fascinant món de l’antiguitat. El 
text ens ofereix un passeig per la mitolo-
gia grega i una immersió en l’univers 
simbòlic que ha marcat l’imaginari d’Oc-
cident al llarg de la història.  
 

HISTORIA MENOR DE GRECIA 
ED. ACANTILADO, 2012 
Pedro Olalla   
384 pàg. / 24 € 
 
Aquest llibre és un recull de decisions, 
testimonis, personatges i fets que 
il·lustren de manera emotiva la conforma-
ció i supervivència de l’esperit humanista 
des de l’Antiguitat fins als nostres dies. 
Un vibrant relat d’episodis menors prota-
gonitzats, no pels grecs ni pels perses, 
sinó per tots els homes. Una lectura que 
ens confronta amb la fragilitat de la cul-
tura i amb la necessitat d’unir-nos per 
poder defensar-la. 

COMPORTARSE COMO ADULTOS. 
Ed: Deusto  
Yanis Varoufakis 
720 pàg./ 22.95 € 
  

Yanis Varoufakis, ministre de finances du-
rant la crisi grega del 2015, va intentar 
canviar la manera d’analitzar la crisi i d’al-
terar les idees econòmiques de l’establish-
ment europeu. En aquesta crònica exposa 
les negociacions que es van mantenir per 
renovar els programes de rescat del país 
entre el govern escollit de Syriza i la Troika.  

EL GRANADO DE LESBOS 
GALAXIA GUTENBERG, 2019 
Maria Iglesias 
306 pàg./ 19.90 € 
  

En 2016 i 2019 la periodista Maria Iglesias 
va viatjar a Lesbos per realitzar un docu-
mental sobre bombers espanyols acusats de 
tràfic de persones per ajudar a rescatar 
persones de la mar. En aquest llibre retrata, 
a través dels ulls de refugiats, la violència 
institucional contra ells, l’estigmatització i 
les contradiccions d'una UE que segueix 
traint els seus valors davant d'una de les 
pitjors crisis humanitàries des de 1945.  

GRECIA EN EL AIRE 
ED. ACANTILADO, 2015 
Pedro Olalla 
192 pàg. / 14 € 
 
Recull de reflexions del gran hel·lenista 
Pedro Olalla que aprofundeixen en el con-
cepte original de la democràcia com “la 
història del pas progressiu del poder en 
mans dels ciutadans”, en contraposició al 
status quo dels sistemes polítics actuals. 
 



MITES. LA MITOLOGIA GREGA COM NINGÚ TE L’HA EXPLICADA 
ARA LLIBRES, 2019 
Stephen Fry 
424 pàg. / 21.90 € 
 
Titans, déus, semidéus, nimfes, muses, centaures o sàtirs són alguns dels molts éssers que apareixen en 
la fascinant mitologia grega, un univers que els grecs van crear a imatge i semblança dels humans, tant 
de la seves glòries com de les seves misèries. El reconegut autor i divulgador Stephen Fry retrata aquí 
els orígens de la nostra civilització d’una manera fresca i didàctica. 
 

Més informació a:  www.altair.es   

  GASTRONOMIA 

GRECIA GASTRONOMIA 
PHAIDON 2017  
Vefa Alexiadou 
480 pàg. / 24,95 € 
 
Amb més de cinc mil anys d'història, la cuina grega destaca per l'ús d'ingredients naturals, pel sabor i 
l'aroma i per uns colors especialment vibrants. Vefa Alexiadou, la màxima autoritat gastronòmica del 
país, comparteix en aquest llibre algunes receptes, informació sobre especialitats regionals, productes 
locals i el sentit religiós i històric que acompanya als plats. 



Per conèixer Grècia 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. 

  
 

Recorrem en profunditat la zona central i nord-occidental que reuneix tota l'essència de Grècia en poc espai, deixant 
Atenes, que ja molts hauran visitat. Mentre que la primera part del recorregut és més coneguda -Delfos i Meteora-, 
la ruta majoritàriament pretén donar a conèixer una Grècia que no apareix gairebé a les guies de viatge a l'ús, abas-
tant un territori molt divers que ofereix al viatger sorpreses contínues des de la plana de Tessàlia fins al litoral del 
golf de Corint i l'illa de Leúcade, tot passant per les agrestes muntanyes del Pindo. Un recorregut del tot heterogeni 
pel que fa a geografia i cultura. 

Antonio Prunés   

  
Llicenciat en Filologia Hispànica. Professor d'espanyol per a estrangers i traductor. Viu a 
Grècia des del 2005. És un apassionat dels viatges en bici i entre els seus interessos desta-
quen les civilitzacions antigues, l'espiritualitat, la geopolítica i les qüestions d'identitat cultu-
ral. Forma equip amb la seva esposa Anci Apostolopulu, nascuda a Eyio (Peloponès), i amb 
Ioulia Kourafa, especialista en viatges que pretén donar a conèixer Grècia des d'una visió més 
personal i vivencial per al viatger inquiet.La seva relació amb els indrets que segueix l’itinerari 
previst facilitarà trobades i converses amb interlocutors locals, apropant-nos així al seu uni-
vers quotidià. 
  

 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: Grècia. Setmana Santa - Grècia Central i Epir 9 dies. Grup mínim 4 persones i màxim 12. Itinerari: 
 
4 Abril Barcelona—Atenes - Arájova 
5 Abril Delfos - Ipati - Kalambaka  
6 Abril Meteora - Metsovo - Ioánina 
7 Abril Dodona - Ioánina 
8 Abril Zagori 
9 Abril Gitana - Aqueronte - Preveza  
10 Abril Leúcade 
11 Abril Lepanto - Egio - Galaxidi 
12 Abril Galaxidi - Atenes—Barcelona 

 
      

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



Per conèixer Creta 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. 

  
 

 
Ens endinsarem a Creta amb l’objectiu de conèixer totes les particularitats que li atorguen una personalitat única. 
Amb aquesta filosofia s'ha dissenyat un viatge pel centre i l’oest de Creta en una època ideal per visitar-la, i que bus-
ca conèixer la història i el mite, la cultura micènica, el seu patrimoni, la seva història, la seva gent, els seus paisatges, 
les tradicions més representatives, la seva cultura, els seus pobles i, per descomptat, la major part dels recintes i 
llocs històrics més destacats. A més, aprofitant les festivitats religioses ortodoxes, aprofundirem en aquest aspecte 
de la cultura grega, on la religió té un pes fonamental per a la seva gent. 

Jordi Alsina   

  
Antropòleg i escriptor del Maresme, enamorat de Grècia i de Creta en particular. Al país 
hel·lènic ha viscut bona part dels darrers 10 anys, set d’ells a Creta. Ha publicat llibres (en 
“(A)ïllat: Històries d’un nàufrag a Creta” recull les seves cròniques des de Creta) i col·labora 
en diferents mitjans de comunicació, on compagina el seu interès entorn de la cultura popu-
lar, les reflexions al voltant de la Grècia més actual i la seva música. La seva companya, la 
Fotiní Trigonaki, és nascuda a Creta, arquitecta i professora de danses tradicionals gregues, 
formada també en dansa contemporània. És una bona coneixedora del patrimoni arquitec-
tònic illenc, amant de la seva terra i dels seus costums. 
. 

 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: Creta. Setmana Santa ortodoxa. 10 dies. Grup mínim 4 persones i màxim 12. Itinerari: 
 
11 Abril Barcelona o Madrid—Heraklion 
12 Abril Heraklion  
13 Abril Heraklion - Pyrgos - Ethià 
14 Abril Heraklion 
15 Abril Chania 
16 Abril Chania  
17 Abril Rethymno - Anogeia 
18 Abril Anogeia 
19 Abril Anogeia - Heraklion 
20 Abril     Heraklion—Barcelona o Madrid 

 

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


