
LA MIRADA D’ALTAÏR      

MONGÒLIA     

Prats esteparis infinits que abracen un omnipresent cel blau. Un món salvatge tant hostil com acollidor. 
Com una flor enmig de l’hivern, Mongòlia intenta créixer arrelada al seu passat, preservar les seves ances-
trals tradicions donant l’esquena a una globalització alienant que ja va tastar durant el segle passat. Va ser 
llavors quan aquesta misteriosa nació va quedar subjugada a la tutela de la Xina monàrquica i de l’Estali-
nisme de l’URSS, tiranies que sobreposaren el seu model de vida als costums mongols. 
 
Tot i que, a ulls de la Història, les victòries militars del totpoderós Imperi Mongol i les gestes de Gengis 
Khan queden lluny, per als mongols la vida no difereix tant dels temps pretèrits. Com els seus avantpas-
sats, els habitants de l’estepa segueixen sent nòmades a cavall que subsisteixen gràcies als seus ramats. 
Una vida d’autosuficiència que exemplifica la història de resistència que defineix Mongòlia. 
 
Des d’Altaïr t’apropem a aquest territori a través de la literatura, oferint-te una selecció d'obres de diver-
sos gèneres; del periodisme, amb històries i reportatges exclusius publicats a Altaïr Magazine; i també 
amb una proposta de viatge concebuda per assolir una immersió de 360º en la destinació. 

 

Per conèixer Mongòlia a través de... la Literatura  

  REVISTES 

Revista Altaïr / 29. MONGOLIA 
2004 / 5,25 €  
   
Monogràfic que recorre Mongòlia a 
través dels ulls d’experts. La revista 
detalla la vida de ciutats com Ulan 
Bator, Naadam o Tsaatan, analitza 
tradicions com muntar a cavall, la 
passió per les àguiles o la història 
d’un art fortament arrelat a un glo-
riós passat imperial i a un complex 
present nòmada. 

  GUIES 

MONGOLIA 
BRADT, 2014 
452 pàg. / 26,95 € 
  

Aquesta completa guia en anglès deta-
lla tot allò que pugui interessar al viat-
ger intrèpid. Recomanacions culturals i 
històriques de la capital i les regions 
estepàries; detalls per visitar temples o 
explorar la natura. Informació i context 
per entendre totes les cares d’aquest 
encara misteriós país. 

MONGOLIA 
GEOPLANETA, 2018 
300 pàg. / 22,90 €  
 
Guia amb informació pràctica per des-
cobrir Mongòlia. Planteja itineraris i 
experiències que van des de recorreguts 
arquitectònics a l’exploració de zones 
muntanyoses a cavall. Detalls de l’art, 
cultura, història i tradicions d’una regió 
oblidada, recomanant punts d’interès 
imprescindibles pel viatger. 
 

Revista Altaïr / 67. TREN TRANSI-
BERIANO 
2010 / 5,95 €  
   
En la immensitat siberiana, l’acció 
de l'home segueix sent anecdòtica. 
Aquest monogràfic detalla el recor-
regut de 9.289 quilòmetres que 
separa Moscou de Vladivostok, un 
viatge salvatge que travessa l'este-
pa russa i tot el continent asiàtic, un 
territori majestuós. 



  MAPES 

LA DESCRIPCIÓ DEL MÓN 
PROA, 2009 
Marco Polo 
714 pàg. / 30,45 € 
   
Conegut com ‘El llibre de les Merave-
lles’, aquest document narra els 24 
anys de peripècies que van portar al 
venecià Marco Polo a creuar dos conti-
nents fins a la Xina, atravessant la ruta 
de la seda i viatjant pel territori de 
l’Imperi Mongol de Kublai Khan. Una 
lectura que va fascinar i soprendre als 
seus contemporanis. 

  NARRATIVA 

MONGOLIAN. PHRASEBOOK AND DICTIONARY 
LONELY PLANET, 2014 
212 pàg. / 7,50 € 
  
Vols conèixer més racons de la cultura mongola? Vols arribar més enllà d’on ho fa el turista habitual? 
Aquesta guia-diccionari et permet conèixer ràpidament les paraules clau per poder-te moure per 
Mongòlia i conèixer els seus habitants. Un catàleg gramàtic i lèxic però també d’expressions per facili-
tar-te punts essencials de tot viatge: el trobar transport, lloc on dormir, què menjar i com tractar els 
locals seguint les seves costums i tradicions. 

LAS CINCO TUMBAS DE GENGIS KHAN 
GADIR EDITORIAL., 2011 
Suso Mourelo 
244 pàg. / 14,50 €  
   
Gengis Khan és un dels grans militars de 
la història i la seva tomba, un dels grans 
misteris de l’arqueologia. En aquest llibre
-reportatge l’autor recorre Mongòlia i la 
Xina indagant sobre el possible lloc on va 
ser enterrat el conqueridor mongol. Un 
viatge en el que dibuixa el passat i el 
present històric del país. 

MONGOLIA 
1:1.800.000 
ITMB PUBLISHING LTD. 
12,36 € 
  
A través de mapes desplegables, aquesta 
guia ressegueix la topografia de Mongòlia, 
carreteres, parcs naturals, gasolineres, 
aduanes i àrees de connexió amb altres 
mètodes de transport. Inclou plànols de la 
capital, Ulán Bator, i els seus principals llocs 
d’interès per al viatger.   
  

DOJNAA 

TXALAPARTA, 2006 
Galsan Tschinag 
147 pàg. / 14,96 €  
   
Dojnaa és membre de la tribu nòmada 
dels Tuwa. Orfe i filla d’un caçador, es 
veu obligada a casar-se amb un home 
amb qui comença una tortuosa relació. 
La seva història serveix a l’autor per 
narrar les relacions entre homes i do-
nes, el sexe, la violència i la lluita per la 
supervivència en un poble basat en la 
caça i el xamanisme. 
  

CIELO AZUL 
SIRUELA, 2009 
Galsan Tschinag 
160 pàg. / 14,90 € 
  

La vida d’un adolescent enmig de l’este-
pa mongola pot no ser fácil. En aquest 
breu relat autobiogràfic, l’autor narra la 
seva infantesa, creixent entre els pobles 
nòmades de Mongòlia i mostrant el xoc 
social i cultural entre una tradició rural i 
una globalització que a poc a poc ame-
naça el seu model de vida. 
   

MONGOLIA 
1:1.600.000 
REISE KNOW-HOW, 2015 
9,95 € 
  
Confeccionat amb paper impermeable a 
prova de trencament, aquest mapa detalla 
les rutes de carretera per la zona central 
d’aquest país gegant amb informació turísti-
ca per orientar i informar el viatger amb la 
màxima precisió.   



UN DIA A MONGÒLIA 
FUNDACIÓ LA CAIXA, 2007 
203 pàg. / 20 € 
  

Coincidint amb l’exposició que portà el 
mateix nom, aquest llibre mostra al 
detall la vida dels pobles nòmades de 
Mongòlia, la seva tradició militar, els 
cinc animals en què es basa el seu siste-
ma econòmic, la religió, l’art i la passió 
per jocs com la lluita lliure, el tir amb 
arc o les curses de cavalls. 

EL IMPERIO MONGOL 
SINTESIS, 2017 
Antonio Garcia Espada 
342 pàg. / 24€ 
 

L’Imperi Mongol va ser un dels regnats més 
poderosos de la història i el segon que va 
conquerir més territoris. Aquest assaig 
analitza el període comprès entre 1206 y 
1368: l’estratègia militar de líders com 
Gengis Khan, els seus èxits i errors i la 
posterior influència cultural de l’Imperi.

  ASSAIG 

GUÍA DE MONGOLIA 
MINUSCULA, 2010 
Svetislav Basara 
154 pàg. / 13,50 € 
  

Abans de suïcidar-se, un amic encarrega 
al protagonista de la novel·la, un escrip-
tor serbi deprimit, elaborar una guia de 
Mongòlia. Així que decideix traslladar-se 
a Ulan Bator, on coneixerà a un seguit de 
personatges ben estrafolaris.  

VISIONES DE ASIA 
MINUSCULA, 2010 
Vasili Golovánov 
151 pàg. / 13,50 € 
 

Aquesta col·lecció d’assaigs del reconegut 
periodista rus Vasili Golovánov retrata 
amb un to costumista la seva experiència 
viatjant pel continent, un viatge que el 
porta especialment a conèixer la seva 
cara més mística i sentimental. 

YERULDELGGER, MUERTOS EN LA ESTEPA 
SALAMANDRA, 2016 
Ian Manook 
480 pàg. / 22 € 
  

Enmig de l'estepa mongola, una família nòmada descobreix el cadàver d'una nena de cinc anys. El 
seu cos se suma al de tres altres cadàvers que han aparegut a la capital, Ulan Bator. Tocat per la 
tragèdia, el tortuós comissari Yeruldelgger rebutja ser apartat del cas i decideix investigar pel seu 
costat aquests macabres assassinats. Aquesta reconeguda novel·la negra recorre Mongòlia a través 
d'un cas de corrupció política i policial que es mescla amb la vida criminal del país.  

EL CONQUISTADOR DEL MUNDO 
ACANTILADO, 2015 
René Grousset 
336 pàg. / 29 € 
  

Amb permís d’Alexandre el Magne, 
l’emperador mongol i estratega militar 
Gengis Khan va ser el més gran conque-
ridor que ha conegut la història. Sota el 
seu lideratge, l’Imperi Mongol va arri-
bar a dominar fins a 33 milions de km2 
d’extensió. L’historiador René Grousset 
relata com si fos una novel·la les gestes 
d’un heroi nacional que va arribar a  
subjugar a mig continent asiàtic. 

LA HISTORIA SECRETA DE LOS 
MONGOLES 
MIRAGUANO EDICIONES, 2011 
Laureano Ramirez Bellerin 
402 pàg. / 29 € 
 

Aquest assaig narra els períodes més im-
portants de Mongòlia, des de l’Imperi mili-
tar i l’expansionisme de Gengis Khan a 
l’actual nació de poblats nòmades, la seva 
tradició cultural, social, política, religiosa i 
econòmica. Un recorregut per la història 
per entendre les claus d’aquest curiós i 
desconegut país. 



Més informació a:  www.altair.es   

MONGOLIE… RACINES NOMADES 
CACIMBO, 2006 
Cecile Domens, Richard Fasseur 
199 pàg. / 29,50 € 
  

Un oceà verd que recorre milers de 
quilòmetres. Muntanyes i estepes 
pràcticament verges. Un patrimoni 
natural que conserva una riquesa 
excepcional. Acompanyat de poe-
mes, aquest llibre fotogràfic fa una 
radiografia de Mongòlia, la seva 
geografia, els seus paisatges i les 
tradicions d'un dels últims pobles 
nòmades del planeta. 

  IL·LUSTRATS / ART / FOTOGRAFIA 

  INFANTIL 

EL VIATGE DE L’OD 
TIERRA DE MU, 2019 
Susanna Isern, Ana Sender 
48 pàg. / 16,50 € 
  

El petit Naran està molt malalt. Només una planta medicinal que creix dalt dels alts cims pot salvar-
lo. Per a aconseguir-ho, l'Od, una nena membre dels Dukha, els últims pastors de rens de Mongòlia, 
emprendrà una aventura enmig d'un hivern gelat acompanyada d'una guineu, un ren i una àguila 
d'ales daurades. Una esperançadora història de superació pels més menuts.    

LA DESAPARICIÓN 
CASA ASIA, 2009 
Magdalena Correa 
372 pàg. / 60 € 
  

Un estudi a través de la fotografia. 
Aquest llibre és el resultat d’un pro-
jecte que va portar a la seva autora 
a travessar el desert del Gobi, que 
recorre les estepes de Mongòlia i la 
Xina, i el desert d’Atacama, a Xile. 
Un any d’expedició i investigació que 
compara les seves característiques i 
les deixa impreses en aquest àlbum 
fotogràfic. 



Més informació a:  www.altairmagazine.com   

Per conèixer Mongòlia 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 profundi-
tat - 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 

EL TÉ MONGOL  
Una postal de Mongolia 
Martín Caparrós 
 

«Mongolia es uno de los lugares más raros que conozco: una tierra enorme y vacía, 
inhóspita, brutal, que el hombre no ha marcado. Tres o cuatro ciudades, millón y 
medio de kilómetros para tres millones de habitantes, mayoría de nómadas que viven 
en sus ghers, esas tiendas de campaña redondas que portan de un lugar a otro para 
que sus rebaños de cabras, ovejas, yaks, caballos tengan pasto». 



Per conèixer Mongòlia 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. 

 QUÈ ENS HI ESPERA 

 ENS HI ACOMPANYA 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIATGE AMB COL·LABORADOR EXPERT—Previsió 2020. Consulta la informació actualitzada a www.altairviatges.com 
 
En grup (4 a 12 persones): Mongòlia. 16 dies. Del 7 al 22 d’agost de 2020. 
 
7 Agost   . Barcelona o Madrid—Istanbul—Ulan Bator  
8 Agost   . Ulan Bator 
9 Agost   . Ulan Bator 
10 Agost . Ulan Bator - Amarbaysgalant 
11 Agost . Amarbayasgalant - Erdent - Uran Togoo 
12 Agost . Uran Togoo - Ruina de Baibulag - Selenge 
13 Agost . Selenge - Murun - Llac Khuvsgul 
14 Agost . Llac Khuvsgul 

Més informació a:  www.altairviatges.com   

El viatge a Mongòlia proposat per Altaïr és al mateix temps un curs in situ sobre la història i la cultura del poble 
nòmada mongol. Al llarg del recorregut anirem submergint-nos tant a les eres antigues de l’imperi mongol com a la 
Mongòlia més contemporània, partint sempre dels universos quotidians i les realitats socials de la seva gent per 
comprendre el país.  Visitarem els tres principals ecosistemes de Mongòlia: l'estepa central, la regió de boscos (taigà) 
del nord i la zona desèrtica (Gobi) del sud, i veurem com s'adapta la cultura mongola a cada un d'ells. Durant tot el 
viatge ens trobarem i xerrarem amb grups de pastors nòmades que ens mostraran la seva forma de viure i veure el 
món. També coneixerem les ciutats d'Ulan Bator, Erdenet, Mörön i Tsetserleg, i visitarem els tres grans monestirs 
budistes de Mongòlia: Gandantegchenlin, Amarba-yasgalant i Erdene Zuu. Aquesta és una proposta on no només 
viatjarem a Mongòlia, sinó que Mongòlia també viatjarà a través nostre. 

Miguel Peyró   

  
És Doctor en Filologia i especialista en antropologia lingüística dels pobles mongols, a 
més de professor d’història i cultura de Mongòlia a Casa Àsia de Barcelona i autor de 
diverses publicacions sobre el mongol i les llengües altaiques d'Àsia Central. Ha estat 
membre de l'Observatori del Tibet i Àsia Central de la Universitat de Barcelona i és autor 
dels materials didàctics sobre Mongòlia de la Universitat Oberta de Catalunya. Gran co-
neixedor del país que compta amb una àmplia xarxa d’interlocutors locals, en Miguel és 
l’acompanyant ideal  per submergir-se a Mongòlia. 

15 Agost . Llac Kuvsgul - Zuun Nuur  
16 Agost . Zuun Nuul - Parc Nacional Khorgo 
17 Agost . Parc Nacional Khorgo 
18 Agost . PN Khorgo - Tsetserleg - Termes de Tsenkher 
19 Agost . Tsenkher - Kharkorin - Erdenzuu - Bayan Gobi 
20 Agost . Bayan Gobi - Ulan Bator 
21 Agost . Ulan Bator 
22 Agost . Ulan Bator—Barcelona o Madrid 


