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Presentació99

Diuen que tot va començar a l’Àfrica i amb aquesta bibliografia ens hi volem apropar i apro-
par-la. El cercle obert de la portada envolta el terme Cultures, amb què iniciàvem una sèrie 
de bibliografies temàtiques dedicades a les cultures del món. La Subdirecció General 

de Biblioteques vol impulsar, amb aquesta col·lecció, la presència de les cultures d’arreu a les 
biblioteques públiques de Catalunya. 

El segon volum de la sèrie està dedicat a les cultures de l’Àfrica. La selecció de llibres (368 títols) 
es complementa amb una tria de gravacions musicals (127 cds), de pel·lícules cinematogràfiques 
(28 dvds) i una mostra molt representativa de recursos electrònics (53 adreces) a través dels 
quals es vol oferir un ventall ampli de fonts d’informació sobre el continent.  

Els documents seleccionats s’adrecen a un públic general, no especialitzat, amb dos objectius: 
aportar un coneixement de les cultures d’aquesta part del món i donar-ne a conèixer expressions 
originals a través dels serveis bibliotecaris. Com la resta de bibliografies, el repertori s’adreça, 
principalment, als professionals de les biblioteques públiques que s’encarreguen de la gestió de 
la col·lecció, per la qual cosa, la tria es basa en l’oferta disponible en el mercat. 

Tots sabem de la dificultat manifesta per aconseguir obres en les llengües originals, tot i així s’ha 
optat per incloure en la tria alguns títols per significar la importància de la presència d’aquestes 
llengües a les biblioteques. En aquest sentit, l’aposta més decidida per introduir la diversitat cul-
tural als serveis bibliotecaris ha estat l’ampliació de la tria de recursos electrònics, ja que són la 
font més directa i segura per accedir a les expressions originals d’aquestes cultures. 

Com ja sabeu, per aconseguir una tria equilibrada i una eina bibliogràfica més rica, s’incorporen 
perspectives complementàries a l’equip de treball: d’una banda, la visió de bibliotecàries amb 
una llarga experiència amb col·lectius de les cultures tractades i de l’altra, la perspectiva del 
mercat i dels hàbits de consum cultural que aporta una empresa comercial. Amb aquest objectiu, 
la Viqui Domingo, de la Biblioteca pública de Salou, la Belén Santamaria i l’Íngrid Reyné, de la 
Biblioteca pública de Salt, ens han apropat a l’Àfrica subsahariana; i l’Alba Miró i la Chahida Had-
dad Sadellah, del Consorci de Biblioteques de Barcelona, juntament amb la Tanit Taltavull, de la 
Llibreria Baïbars, s’han ocupat de les cultures del Magrib. 
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El cercle obert, que dèiem al principi, es va completant. Esperem poder continuar, ben aviat, amb 
les propostes sobre les cultures americanes i altres. Com sempre us recordem que la vostra 
col·laboració és imprescindible per arrodonir un projecte destinat a enriquir els fons de les bibli-
oteques amb la diversitat cultural que ens envolta. 

Anna Falguera 
Directora General de Cooperació Cultural
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13 Cultures i civilitzacions

u	Cultures i civilitzacions

Àfriques : catàleg de l'exposició : La mirada 
d'occident : Museu d'Arqueologia de Catalunya 
: Barcelona, del 2 de juliol al 9 de novembre de 
2008... / estudis: Josep Fornés i Garcia ... [et al.].  - Mu-
seu d'Arqueologia de Catalunya,  2008. - 152 p.  - ISBN 
978-84-393-7850-1. 15,00 ¤

Catàleg d’exposició que ofereix una imatge calidoscòpica 
del continent africà, presentant-lo des de múltiples perspecti-
ves. El treball és fruit de la participació de diverses persones i 
col·lectius: africans que viuen al seu continent, europeus atra-
pats professionalment o personalment per Àfrica, estudiosos 
de la temàtica, africans que han vingut a viure a casa nostra... 

ALONSO OLLACARIZQUETA, LUCíA. - Pensando en 
África : una excursión a los tópicos del conti-
nente.  - Icaria,  2000. - 102 p. - (Más madera). - ISBN 
978-84-7426-496-8. 7,00 ¤  

Assaig que repassa els tòpics més habituals que, des del 
món occidental, s’associen a l’Àfrica: pobresa, gana, guerres 
i malalties. S’analitza el paper dels mitjans de comunicació i 
com les expressions culturals occidentals reforcen i alimenten 
aquests tòpics. Lucía Alonso, periodista que ha viscut diversos 
anys a Zimbabwe, fa una crònica d’un procés personal, la his-
tòria d’una llarga i secreta relació amb l’Àfrica. L’editorial Icaria 
ha publicat altres obres sobre aspectes socials del continent 
africà.

 

Els amazics avui, la cultura berber / Tassadit Ya-
cine ... [et al.].  - Pagès,  2009. - 235 p. - (Estudis). - 
ISBN 978-84-9779-804-4. 14,00 ¤

Introducció a la cultura amaziga o berber, una de les més 
importants de la regió mediterrània. Diversos especialistes 
tracten aspectes que van des de la història o l’antropologia 
fins la política, passant per la llengua i l’escriptura. L’obra 
recull les contribucions presentades al simposi internacio-
nal organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània l’any 
2006. Uns altres títols recomanables sobre aquesta cultu-
ra: Els amazics: una història silenciada, una llengua viva, 
de Hassan Akioud i Eva Castellanos (Cossetània) i el fulletó 
editat pel CIEMEN, Els amazic, escrit per Carles Castellanos 
i Abdelghani El Molghy Afrass, amb la col·laboració de l’Asso-
ciació Catalana-amaziga.

 
BEN JELLOUN, TAhAR. - No entenc el món àrab.  - 
Empúries,  2008. - 157 p. - (Biblioteca universal Empú-
ries). - ISBN 978-84-9787-295-9. 16,00 ¤

Text a cavall entre l’assaig i la narració en què el prestigiós 
escriptor marroquí intenta explicar les formes de viure i d’en-
tendre la vida en els països àrabs. El llibre es planteja com un 
diàleg entre quatre joves que reflexionen sobre el món àrab 
a partir de les seves vivències i la seva cultura. L’estil és clar 
i senzill, amb un punt crític important sobre temes religiosos, 
polítics i socials.
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CORTÉS LÓPEZ, JOSÉ LUIS. - Diccionario histórico-
etnográfico de los pueblos de África.  - Mundo 
Negro,  2009. - 433 p.  - ISBN 978-84-7295-210-2. 
25,00 ¤

Recull descriptiu de més de 5.500 grups ètnics, dels quals 
s’hi ressenya la situació i modus de vida. A la majoria, però, s’hi 
ha afegit la seva procedència, un petit repàs històric, l’organit-
zació i el subgrup, si en tenen. L’obra és fruit de les vivències 
de l’autor que va començar el seu periple per l’Àfrica el 1970, 
així com de l’experiència d’altres persones que han passat 
gran part de la seva vida al continent. El professor José Luis 
Cortés és un dels estudiosos de referència sobre la cultura 
africana; historiador i africanista, ha publicat diverses obres 
sobre la relació històrica hispano-africana i la història i cultura 
d’Àfrica, a més d’un gran nombre d’articles a revistes de caràc-
ter tècnic i divulgatiu.  

 
CORTÉS LÓPEZ, JOSÉ LUIS. - Pueblos de África.  
- Mundo Negro,  2002-2004. - 2 v.  - ISBN 978-84-
7295-168-6. 24,00 ¤

Introducció senzilla, sintètica i amena a 80 pobles africans 
a través de la qual es mostra la realitat complexa del conti-
nent: un mosaic d’ètnies, cultures i idiomes. Les descripcions i 
els trets distintius de cada cultura s’acompanyen de dibuixos, 
mapes amb la distribució de les ètnies i petites fotografies. El 
segon volum conté a més un mapa del continent amb els 53 
països africans actuals i un altre mapa amb la localització del 
total de les ètnies per països. Continuació i complement del 
llibre Pueblos de África, de Leo Salvador, escrit amb el mateix 
rigor i claredat.

 

ESPOSITO, JOhN L. - Islam: pasado y presente de 
las comunidades musulmanas.  - Paidós,  2006. 
- 342 p. - (Paidós historia contemporánea). - ISBN 978-
84-4931-940-2. 24,00 ¤

Introducció a la fe i la pràctica de l’islam des dels seus 
orígens fins als nostres dies. Nova edició d’un estudi publicat 
el 2005, en què s’inclou un epíleg de l’autor on s’analitza la 
repercussió que l’onze de setembre ha tingut tant en el món 
musulmà com en l’occidental. L’especialista en la matèria John 
L. Esposito examina la relació de l’islam amb la democràcia 
i la modernitat i se centra en l’augment de l’extremisme i el 
terrorisme en nom de l’islam.

 
FERNÁNDEZ ARDÈVOL, MIREIA ; FERRAN BOLEDA, 
JORDI. - Història d’Àfrica : un viatge per la frac-
tura digital : mòbils, SMS, blogs i Internet a 
l’Àfrica.  - Pagès,  2007. - 180 p.  - ISBN 978-84-
9779-563-0. 12,00 ¤

A la manera d’una crònica de viatges, el llibre barreja 
les clàssiques descripcions de paisatges enlluernadors amb 
històries sobre la presència i l’ús de les tecnologies en un 
país de l’Àfrica subsahariana. Els autors, apassionats de les 
tecnologies de la comunicació, reflexionen sobre la fractura 
digital, l’evolució dels aparells i els diferents usos i utilitats de 
la tecnologia comparant les possibilitats del nostre país amb 
les d’un país africà. Premi de Divulgació Científica Humbert 
Torres 2007.

 
FÖLLMI, OLIVIER. - Orígenes : 365 pensamientos 
de maestros africanos.  - Lunwerg,  2005. - 748 
p.  - ISBN 978-84-9785-194-7. 41,00 ¤

Llibre de fotografies que mostra la bellesa dels paisatges, 
les gents i la vida a l’Àfrica. Les imatges s’acompanyen de 
citacions de grans mestres de la literatura africana i proverbis 
de la tradició oral que il·luminen els retrats d’una Àfrica esplen-
dorosa. 365 pessics de saviesa que apropen el lector a la vida 
i al pensament africans.
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GIANSANTI, GIANNI. - África negra / esbozos etno-
gráficos de Paolo Novaresio.  - Blume,  2006. - 503 
p.  - ISBN 978-84-9801-127-2. 39,90 ¤

Un meravellós recorregut per l’Àfrica negra a través d’im-
pressionants fotografies on descobrim com viuen encara mol-
tes tribus del continent. Els autors, un escriptor viatger amb 
un gran coneixement de l’Àfrica i un fotògraf de reconeguda 
experiència, han publicat diversos llibres sobre el tema.

 
hORRIE, ChRIS ; ChIPPINDALE, PETER. - ¿Qué es el 
Islam?. - Nueva ed., rev. - Alianza,  2005. - 436 p. - (El 
libro de bolsillo. Humanidades). - ISBN 978-84-206-
5937-4. 11,00 ¤

Introducció bàsica a la cultura musulmana: religió, història, 
corrents de pensament i geografia humana.

 
INIESTA, FERRAN. - El planeta negro : aproximación 
histórica a las culturas africanas.  - Los libros de 
la Catarata,  2001. - 235 p. - (Los libros de la Catarata). 
- ISBN 978-84-8319-033-3. 12,60 ¤

Ferran Iniesta és professor d’història d’Àfrica a la Universi-
tat de Barcelona des del1989; ha ensenyat a les universitats 
de Dakar i Antananarivo. El llibre és una invitació a repensar 
seriosament altres cultures deixant de banda la perspectiva 
condicionada per les polítiques hegemòniques d’Occident, 
font d’actituds xenòfobes envers tot el que és diferent.

 

MONREAL, LLUíS. - Ummah: imágenes de un Is-
lam plural / introducción: Michael Barry.  - Lunwerg,  
2006. - 124 p.  - ISBN 978-84-9785-265-4. 29,50 ¤

Tots els musulmans es consideren membres de la Ummah, 
una comunitat que comparteix la creença en un sol déu, Al·là. 
Però la Ummah és, en realitat, molt més: és un mosaic cultural, 
ètnic i lingüístic. Les fotografies de Lluís Monreal ofereixen un 
recorregut per l’islam en imatges, imatges en blanc i negre, 
fetes durant els cinc anys que va recórrer el món musulmà. 
L’àlbum acompanyava l’exposició del mateix títol que es va fer 
a l’Institut Amatller d’Art Hispànic l’any 2007.

 
Pensamiento africano : cultura y sociedad / ed.: 
Emmanuel Chukwudi Eze.  - Bellaterra,  2005. - 188 
p. - (Biblioteca de estudios africanos). - ISBN 978-84-
7290-282-4. 16,00 ¤

Emmanuel Chukwudi Eze compila, en aquesta tercera i 
última part de l’antologia Pensamiento africano, els plante-
jaments filosòfics relacionats amb la cultura i la societat de 
l’África negra. Es parla de conceptes lligats a l’art, a la morali-
tat, a la convivència social o a les manifestacions creatives.

 
El Sáhara : tierras, pueblos y culturas / Manuel 
Julivert ... [et al.].  - Universitat de València,  2003. - 412 
p.  - ISBN 978-84-3705-798-9. 60,00 ¤

Llibre de gran format que convida a conèixer els diferents 
paisatges del Sàhara. Els autors retraten la vida social i els 
costums d’aquest territori, mostrant així que el Sàhara no és 
només una gran extensió de sorra sense aigua i amb poca 
vida animal i vegetal. La part més interessant és l’estudi de les 
ètnies, els pobles i la cultura sahrauí, reforçada per nombroses 
fotografies.
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SARDAR, ZIAUDDIN ; DAVIES, MERRyL WyN. - Inshallah : 
comprendre l’islam.  - Intermón Oxfam,  2005. - 163 
p. - (Dossiers per entendre el món). - ISBN 978-84-
8452-300-0. 9,00 ¤

Breu compendi d’informació bàsica sobre la història de 
la cultura islàmica i els seus fonaments religiosos. Exposició 
molt didàctica del contingut, que es complementa amb un 
breu apartat d’informació: glossari, cronologia, etc. També s’ha 
editat en castellà.  

 
SEGURA, ANTONI. - Aproximació al món islàmic : 
des dels orígens fins als nostres dies.  - Pòrtic 
: Universitat Oberta de Catalunya,  2000. - 205 p. - 
(Àgora. Biblioteca oberta). - ISBN 978-84-7306-634-1. 
20,90 ¤

Introducció general a la geografia, la religió, la història i la 
política dels pobles islàmics. Antoni Segura i Mas, catedràtic 
d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, és 
expert en història del món àrab.

 
u Religions

 
L’Alcorà / traducció de l’àrab al català i introducció a la 
lectura per Míkel de Epalza.  - Proa,  2004. - 1277 p. - (A 
tot vent). - ISBN 978-84-8256-958-1. 41,20 ¤

Primera traducció en català del llibre sagrat dels musul-
mans. L’edició ve acompanyada de cinc estudis bibliogràfics 
sobre Aràbia, Mahoma i l’Alcorà i de nombroses referències 
culturals, lingüístiques i religioses. Mikel de Epalza va ser cate-
dràtic d’estudis àrabs i islàmics.

 

ARMSTRONG, KAREN. - Breu història de l’Islam.  - 
Edicions 62,  2007. - 255 p. - (Llibres a l’abast). - ISBN 
978-84-297-5994-5. 21,50 ¤

Introducció bàsica a la història de l’islam. L’especialista 
britànica Karen Armstrong situa les fites històriques i els fets 
centrals en l’evolució de la religió islàmica, des de la divisió 
entre musulmans xiïtes i sunnites als orígens de l’islam revo-
lucionari, passant per l’expansió per la Mediterrània i Àsia o 
l’efecte devastador de les croades. Molt bon material de refe-
rència complementari. Karen Armstrong és considerada una 
de les estudioses d’afers religiosos més prestigiosa del món.

 
CARCENAC PUJOL, CLAUDE-BRIGITTE. - L’islam, un 
veí per conèixer.  - EUMO,  2008. - 171 p. - (Al dia). 
- ISBN 978-84-9766-265-9. 9,50 ¤

Obra de divulgació sobre l’islam que pretén donar resposta 
a qüestions bàsiques que es plantegen des del pensament 
occidental sobre aquesta religió. L’autora, especialista en his-
tòria de les religions, intenta donar elements de reflexió sobre 
els trets culturals de les societats musulmanes. Obra de nivell 
bàsic.

 
El Corán / edición preparada por Julio Cortés ; intro-
ducción: Jacques Jomier. - 9a ed., rev. - Herder,  2005. 
- 779 p.  - ISBN 978-84-2541-594-4. 21,00 ¤

Nova edició revisada de la versió de referència castellana 
de l’Alcorà en què s’associen els coneixements d’un lingüista 
i els d’un reconegut islamista, Jacques Jomier. La introducció 
ens situa en l’espai i en l’època de redacció del text sagrat i 
del profeta Mahoma i ens apropa l’evolució posterior del llibre 
espiritual de la cultura musulmana. Un glossari de termes al-
corànics enriqueix l’edició.
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ELIAS, JAMAL J. - El Islam.  - Akal,  2002. - 137 p. - 
(Religiones del mundo). - ISBN 978-84-460-1304-4. 
11,20 ¤

Títol de la col·lecció “Religiones del mundo” que pretén 
oferir una introducció bàsica (història, doctrina, pràctiques i 
creences) a les principals religions del món modern. El vo-
lum se centra tant en l’evolució històrica de l’islam com en 
les pràctiques i creences religioses musulmanes actuals. In-
clou un glossari. La bibliografia es complementa amb un llistat 
d’adreces de pàgines web sobre el tema.

 
MBITI, JOhN. - Entre Dios y el tiempo : religiones 
tradicionales africanas. - 2a ed. - Mundo Negro,  
1996. - 373 p.  - ISBN 978-84-7295-110-5. 10,00 ¤

John Mbiti està considerat un dels millors teòlegs africans, 
ha publicat gran quantitat de llibres sobre religions tradicionals 
i la seva relació amb la revelació bíblica. Sense perdre rigor 
científic, però amb un llenguatge entenedor i una narrativa 
captivadora, relaciona les religions tradicionals africanes amb 
la vida quotidiana i els esdeveniments familiars dels africans.

 
OhAN, MIChAEL. - Poder negro : la práctica de la 
medicina y del vodú en África.  - Mundo Negro,  
2005. - 144 p.  - ISBN 978-84-7295-189-1. 10,00 ¤

Llibre sobre el vudú africà que enllaça la seva existència 
amb una pràctica mèdica espiritual i misteriosa a base d’her-
bes. La tradició africana li atribueix un poder sobrenatural que 
s’aplica per mirar el futur i ajudar la gent. Un poder pel qual no 
es pot cobrar, sinó rebre algun tipus d’agraïment.

 

Textos fundamentales de la tradición religiosa 
musulmana / coordinació de Montserrat Abumalham.  
- Trotta :  Edicions de la Universitat de Barcelona,  2005. 
- 231 p. - (Pliegos de Oriente). - ISBN 978-84-8164-
749-5. 14,00 ¤

Recull dels textos fonamentals de la religió musulmana: 
l’Alcorà, el Hadit, els textos místics, etc. Cada capítol està de-
dicat a un dels llibres sagrats i se n’estudia l’origen, la forma 
i el significat.

 
VERNET, JOAN. - Mahoma.  - Espasa-Calpe,  2006. - 
188 p.  - ISBN 978-84-6702-123-3. 19,00 ¤

Biografia de Mahoma (Muhammad) escrita per Joan Ver-
net, catedràtic de llengua i literatura àrab de la Universitat de 
Barcelona, i un dels millors especialistes en cultura musulma-
na del nostre país. L’especialista britànica Karen Armstrong ha 
escrit una altra biografia de referència sobre el profeta: Maho-
ma: biografía del profeta (Tusquets).

 
VINCENZO, AhMAD. - El libro bajado del cielo : 
Zayd, el joven que escribió la primera copia 
del Corán / caligrafías de Abd al Haqq Mateo Croce.  
- Siruela,  2006. - 343 p. - (Las tres edades). - ISBN 
978-84-7844-971-2. 19,90 ¤

Història novel·lada de l’Alcorà i de l’islamisme escrit per 
un expert en cultura islàmica. Al protagonista de la història li 
correspondrà una tasca molt especial: transcriure les paraules 
revelades pel Profeta a l’Alcorà.
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WAINES, DAVID. - El Islam. - 2a ed. - Cambridge Uni-
versity Press,  2008. - 388 p. - (Religiones y mitos). - 
ISBN 978-84-8323-301-6. 25,60 ¤

Història de les creences i pràctiques religioses islàmiques. 
En la primera part, s’exposen els orígens d’aquesta religió i 
s'explica com es van anar formant i consolidant els fonaments 
i les tradicions de l’islam. En la segona part, s’aprofundeix en 
la història més recent, fins arribar a la història dels musulmans 
en l’època actual i el que ha representat per a la religió islà-
mica la interacció amb el món occidental. El llibre destaca pel 
fet que se centra en els aspectes religiosos més que en la 
vessant purament històrica.

 
ZABALETA, IGOR. - Sincretismo religioso y los cul-
tos animistas : la santería, el vudú...  - Edimat,  
2005. - 192 p. - (Religiones i cultos). - ISBN 978-84-
9764-685-7. 5,95 ¤

Títol d’una col·lecció especialitzada en l’estudi de les re-
ligions i les creences del món que presenta l’origen, la com-
prensió, el significat i el poder d’aquestes pràctiques espiri-
tuals.
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AyUBI, NAZIh. - El Islam político : teorías, tradi-
ción y rupturas.  - Bellaterra,  1996. - 378 p. - (Biblio-
teca del Islam contemporáneo). - ISBN 978-84-7290-
079-0. 20,00 ¤

Estudi de caràcter acadèmic que descriu i interpreta les 
idees referides a l’islam des d’un punt de vista sociopolític. La 
col·lecció “Biblioteca del Islam contemporáneo” és una de les 
sèries de referència sobre la cultura islàmica i té altres títols 
d’interès com ara: Antropología del mundo islámico o Mino-
rías en el islam.

 
BADJOKO, LUCIEN. - Jo vaig ser un nen soldat.  - La 
Campana,  2006. - 259 p. - (Tocs). - ISBN 978-84-
95616-81-4. 17,00 ¤

Lucien Badjoko és un dels 30.000 nens que va lluitar amb 
l’exèrcit congolès de l’AFDL de Laurent Kabila contra el presi-
dent Mobutu els anys noranta. El nen Lucien va decidir ell ma-
teix convertir-se en un “kadogo” (com s’anomenen al Congo 
els nois que porten armes més grans que ells). La periodista 
francesa Katia Clarens col·labora en aquesta autobiografia a 
reproduir la jornada típica d’un “kadogo”.

 
BAyART, JEAN-FRANçOIS. - El estado en África : la 
política del vientre.  - Bellaterra,  1999. - 418 p. 
- (Biblioteca de estudios africanos). - ISBN 978-84-
7290-118-6. 23,00 ¤

Anàlisi rigorosa i crítica sobre la configuració de l’estat com 
a organització política a l’Àfrica subsahariana. L’obra es va pu-
blicar fa deu anys, però és considerada com un clàssic per les 
seves hipòtesis noves i no superades. Jean-François Bayart 
és especialista en política africana. La col·lecció “Biblioteca de 
estudios africanos” és una de les sèries de referència sobre 
l'Àfrica negra; en la mateixa col·lecció hi podem trobar també: 
Migración hacia el sur i Kuma: historia del África negra.

 

BEAh, IShMAEL. - Un largo camino : memorias de 
un niño soldado.  - RBA,  2008. - 271 p.  - ISBN 978-
84-9867-001-1. 16,00 ¤

La història dels nens soldat ha estat descrita per nom-
brosos periodistes i els narradors s’han esforçat a imaginar la 
seva vida. Però, fins ara, no hi havia cap relat en primera per-
sona d’algú que hagués estat a l’infern de la guerra i hagués 
sobreviscut per explicar-ho. Ishmael Beah explica un relat únic, 
amb autèntica força literària, sincer i molt commovedor.

 
BOSCh, ALFRED. - La via africana : velles identi-
tats, nous estats.  - Tres i quatre,  1997. - 263 p. - (La 
unitat). - ISBN 978-84-7502-517-9. 13,80 ¤

Assaig sobre la identitat i l’evolució política d’alguns estats 
africans. Premi Joan Fuster d’assaig 1996. L'edició en castellà 
és de l’editorial Bellaterra.

 
CARLIN, JOhN. - Heroica tierra cruel : crónicas 
africanas.  - Seix Barral,  2004. - 412 p. - (Los tres 
mundos). - ISBN 978-84-322-0882-9. 19,00 ¤

El periodista John Carlin va viure a Sud-àfrica de 1989 
fins a 1995. El coneixement directe de la realitat africana 
contemporània es fa present en aquesta selecció dels seus 
millors reportatges, que ofereixen una bona panoràmica del 
continent.

 
ChERKAOUI, MOhAMED. - El Sáhara, vínculos socia-
les y retos geoestratégicos.  - The Bardwell Press,  
2008. - 217 p.  - ISBN 978-1-905622-17-7. 23,00 ¤

Assaig sobre el territori saharaui escrit pel sociòleg Moha-
med Chrekaoui, professor a La Sorbona de París. Fa una anà-
lisi de la integració social, política i econòmica dels saharauis 
i els marroquins en la regió. El text es basa sobretot en els 
llaços existents entre ambdues societats, lluny de prejudicis 
i idees preconcebudes. L’autor aporta xifres i dades estadísti-
ques molt actualitzades.
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DIRIE, WARIS ; D’hAEM, JEANNE. - Amanecer en el 
desierto. - 11a ed. - Maeva,  2004. - 221 p.  - ISBN 
978-84-9535-481-5. 19,00 ¤

Waris Dirie va néixer a l’Àfrica, a Somàlia, i com moltes 
nenes del seu país, la seva infància es va veure marcada per 
la mutilació genital. En aquesta autobiografia explica aquesta 
dura experiència i d’altres que va viure al desert somali. El viat-
ge cap a les seves arrels, cap al seu passat omple les pàgines 
d’un llibre que ha tingut molt bona acceptació per la crítica. 
L’editorial ha editat també la primera obra autobiogràfica que 
Dirie va escriure amb un estil senzill, entranyable i directe: Flor 
del desierto.

 
DUMONT, RENÉ. - Democracia para África : la lar-
ga marcha del África negra hacia la libertad.  
- Bellaterra,  2000. - 280 p. - (Biblioteca de estudios 
africanos). - ISBN 978-84-7290-143-8. 20,00 ¤

Assaig crític sobre la situació actual i els canvis estructu-
rals que han d’afrontar els països de l’Àfrica negra per avançar 
cap al desenvolupament d’autèntics règims democràtics: millo-
rar la condició de les dones; reduir les desigualtats; consolidar 
els sistemes educatius; etc.

 
EL KhAyAT-BENNAI, GhITA. - La mujer en el mundo 
árabe.  - CIDOB : Icaria,  2004. - 285 p. - (Enciclopedia 
del Mediterráneo). - ISBN 84-87072-35-6. 9,00 ¤

Breu assaig divulgatiu sobre la relació entre dos elements: 
dona i món àrab. Després d’aprofundir en els aspectes an-
tropològic, històric, social i cultural, l’autora conclou amb una 
visió del present i del futur de la dona en el món àrab. Ghita El 
Khayat-Bennai, que va néixer al Marroc, és psiquiatra, antropò-
loga i periodista.

 

ELLIS, STEPhEN ; hAAR, JAAP TER. - Mundos de poder 
: pensamiento religioso y práctica política en 
África.  - Bellaterra,  2005. - 299 p. - (Biblioteca de es-
tudios africanos). - ISBN 978-84-7290-283-1. 20,00 ¤

Assaig crític sobre la relació entre el pensament religiós i la 
situació política i econòmica del continent africà. Continguts: 
el model de religió a l’Àfrica; el món espiritual; el secretisme en 
política; la moral i l’estat; el concepte de bruixeria; la negocia-
ció amb el món espiritual; la religió i la gestió del canvi.

 
Geopolítica del hambre : hambre: ¿Quién es 
el responsable? : informe 2003-2004.  - Icaria,  
2004. - 279 p.  - ISBN 978-84-7426-735-8. 17,00 ¤

L’ONG Acción contra el Hambre publica aquest estudi di-
vulgatiu sobre la fam al món. Sumari: la responsabilitat; la fam 
en els nombrosos rostres d’Àfrica; crisis alimentàries més enllà 
d’Àfrica; processos vius per eradicar la fam. Cada apartat in-
clou una sèrie d’extensos estudis fets per membres de l’ONG.

 
Imkra : històries dels nens soldat / Marta Catalan 
... [et al.].  - Trenkalos,  2006. - 71 p.  - ISBN 978-84-
932372-8-8. 20,00 ¤

La història de la petita Imkra i la seva fugaç amistat amb 
un nen soldat és el fil conductor d’aquest llibre de fotografies 
en què el realisme màgic de la història queda subratllat per la 
bellesa de les imatges. Al final, s’inclou una breu panoràmica 
de la problemàtica dels nens soldat: la manera com són cap-
tats, l’ús de drogues en la seva formació, els abusos que patei-
xen i la manera en què són manipulats per fer les tasques més 
dures i les matances més cruels. El llibre s’acompanya d’un 
DVD amb el documental Guerra? Sierra Leona, lluitadors per 
la pau, dirigit i realitzat per Pemi Fortuny, amb el qual es pretén 
mostrar la situació actual dels nois de la guerra.
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KhADy. - Mutilada : un testimonio estremecedor 
sobre la mutilación genital femenina.  - Martínez 
Roca,  2007. - 254 p. - (MR ahora). - ISBN 978-84-
270-3324-5. 19,00 ¤

Relat d’una supervivent de la mutilació genital femenina. 
Cent trenta milions de dones han patit aquesta humiliació. 
Khady ho va patir quan només tenia set anys. La senegalesa 
és la presidenta de la Xarxa Europea en la Lluita contra la 
Mutilació Genital Femenina.

 
LACOMBA, JOAN. - Emergencia del islamismo en 
el Magreb : las raíces sociopolíticas de los mo-
vimientos islamistas.  - Los Libros de la Catarata,  
2000. - 212 p. - (Colección mayor). - ISBN 978-84-
8319-097-5. 10,80 ¤

Anàlisi de la realitat sociopolítica dels països del Magrib 
que es troba en l’origen i el desenvolupament dels moviments 
islamistes.

 
LATOUChE, SERGE. - La otra África: autogestión 
y apaño frente al mercado global.  - Oozebap,  
2007. - 270 p. - (Pescando husmeos). - ISBN 978-84-
611-4830-1. 16,00 ¤

Crítica i atac a l’occidentalització de l’Àfrica i a la imposició 
del model de desenvolupament econòmic, polític i social oc-
cidental en un continent que s’organitza sota una altra lògica 
i un altre sistema de vida, de valors socials i culturals. El llibre 
recull sis assaigs que mostren com funcionen l’economia in-
formal i els models alternatius de societat desenvolupats a 
l’Àfrica. Serge Latouche, professor universitari d’economia, 
és un dels principals teòrics francesos del decreixement i un 
especialista en les relacions econòmiques i culturals entre el 
nord i el sud.

 

LOCKWOOD, MATThEW. - El estado de África : po-
breza y política en África y la agenda para la 
actuación internacional.  - Intermón Oxfam,  2007. 
- 211 p. - (Libros de encuentro). - ISBN 978-84-8452-
474-8. 20,00 ¤

Anàlisi política, històrica i comparativa del continent africà. 
L’autor proposa unes vies de solució al problema de la pobre-
sa, partint de les necessitats de cada país. Continguts: situació 
de l’Àfrica l’any 2005; la veritat sobre el comerç; ajuda, reduc-
ció del deute i imposició de condicions; la política a l'Àfrica; 
l’estat actual dels estats africans; una proposta per a l’actuació 
internacional; etc. Matthew Lockwood treballa des de fa anys 
per al desenvolupament global de l’Àfrica, darrerament des del 
sector de les ONGs.

 
MERNISSI, FÁTIMA. - El poder olvidado : las muje-
res ante un Islam en cambio.  - Icaria,  2003. - 203 
p. - (Antrazyt). - ISBN 978-84-7426-259-9. 15,00 ¤

Reflexió sobre el paper de la dona en el món islàmic. Fá-
tima Mernissi fa una anàlisi de la consideració de la dona en 
el món islàmic, sobretot des del punt de vista de les lleis i de 
l’estat, i es lamenta de la manca de canvis sobre la qüestió per 
molt que passin els anys. S’aborden temes com ara la ideolo-
gia en el món musulmà, el paper de la dona en les guerres, el 
patriarcat, la virginitat o l’ús del vel.

 
MUTIN, GEORGES. - Geopolítica del món àrab.  - 
Edicions Ciutat Vella,  2003. - 192 p. - (Móns). - ISBN 
978-84-932556-2-6. 15,00 ¤

Estudi general sobre la realitat geogràfica i la importàn-
cia geoestratègica d’algunes regions del món àrab. Georges 
Mutin és professor emèrit de geografia a l’Institut d’Estudis 
Polítics de Lió.
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Nova Àfrica / director: Antoni Castel.  - Centre d’Estu-
dis Africans,  1995- . - Semestral.  30,00 ¤

Revista d’actualitat sociopolítica i econòmica dels països 
africans. La publicació recull articles d’experts en aquestes 
temàtiques. El Centre d’Estudis Africans és una associació 
sense ànim de lucre, fundada el 1987, que té com a objectius 
elaborar estudis i projectes sobre les realitats africanes. Més 
informació a: <http://www.estudisafricans.org/index2.htm>.

  
  

http://www.estudisafricans.org/index2.htm
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AG ASSARID, MOUSSA. - En el desierto no hay atas-
cos : un tuareg en la ciudad. - 3a ed. - Sirpus,  
2009. - 193 p. - (Travesías). - ISBN 978-84-9648-
340-8. 17,00 ¤

Relat personal molt amè i fàcil de llegir que recull les ex-
periències d’un tuareg acabat d’arribar a França que narra amb 
un toc d’humor les diferències socials i culturals que ha trobat 
entre la vida occidental i els seus costums i la forma de vida 
al desert.

 
BOREL, FRANçOIS ; COSTA, ALBERTO. - Tuaregs : nò-
mades del desert.  - Fundació “La Caixa”,  2001. - 
171 p.  - ISBN 978-84-7664-746-2. 12,00 ¤

La Fundació la Caixa de Girona va acollir l’any 2001 l’ex-
posició “Tuaregs, nòmades del desert”. El recorregut mostrava, 
a través dels objectes utilitzats en la seva vida quotidiana, la 
història, l’economia ramadera, la vida al desert, l’artesania i l’art 
dels tuaregs en la seva època clàssica o de plenitud cultural. 
Les peces que es reprodueixen en aquest catàleg procedien 
totes del Museu d’etnografia de Neuchâtel i del Museu Nacio-
nal de Mali. Una bona proposta per endinsar-nos en la identitat 
d’un poble per a molts lectors fins ara desconegut.

 
MACChIAVELLI, MARIARITA. - Tatuajes pintados con 
henna.  - Susaeta,  2002. - 92 p.  - ISBN 978-84-
3053-198-1. 2,00 ¤

Obra divulgativa sobre un dels hàbits de bellesa de la cultu-
ra àrab: fer-se tatuatges amb henna. Un altre títol de la mateixa 
editorial: Tatuajes con henna: historia, dibujos y motivos, sim-
bología, virtudes medicinales.

 

MALLART I GUIMERÀ, LLUíS. - Sóc fill dels evuzok : 
la vida d’un antropòleg al Camerun. - 4a ed. - La 
Campana,  2007. - 329 p. + 1 CD.  - ISBN 978-84-
86491-72-7. 17,00 ¤

L’antropòleg català Lluís Mallart narra la seva convivència 
durant vuit anys amb la tribu dels evuzoks a la selva del Came-
run. Mallart descriu els ritus col·lectius i les festes populars, els 
problemes d’aquesta tribu i les seves formes socials i mostra 
com, malgrat la llunyania, la condició humana ens fa compartir 
inquietuds universals. Inclou un CD amb les veus, els cants i 
les músiques que apareixen citats al llibre.

 
NERíN, GUSTAU. - L’antropòleg a l’olla.  - La Campa-
na,  2008. - 260 p. - (La Campana). - ISBN 978-84-
96735-11-8. 15,00 ¤

Crònica d’una expedició a la Guinea Equatorial que ens 
apropa a la seva cultura del menjar. El relat competeix, tant en 
coneixement del medi com en sentit de l’humor, amb les obres 
d’altres cronistes anglosaxons gens innocents com Nigel Bar-
ley, Redmond O’Hanlon o fins i tot Marvin Harris. A l’olla del 
títol no hi fa xup-xup un europeu amb salacot, sinó que aquest 
treu el cap per veure què s’hi cou a dins. Una cosa que, en 
general, els europeus residents a l’Àfrica procuren no fer. I els 
ingredients que s’hi couen són costums, ritus, tabús i rols se-
xuals -bàsicament, la dona compra i cuina i l’home menja-. 

 
SIJELMASSI, ABDELhAï. - Receptes de bellesa de 
les dones del Marroc : cosmètica natural.  - Pa-
gès,  2007. - 171 p. - (L’expert). - ISBN 978-84-9779-
496-1. 12,00 ¤

Receptes noves i antigues de fórmules diverses relaciona-
des amb el cos i la bellesa, totes elaborades amb productes 
naturals fàcils d’aconseguir. Cada recepta inclou, a més dels 
ingredients i la forma de preparar-la, comentaris sobre la fisio-
logia del cos, història de la recepta, etc. Inclou un índex alfabè-
tic dels ingredients utilitzats i les seves propietats.
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Viaje por las costumbres, usos y trajes de Áfri-
ca / introducción de Josefina Roma. - 2a ed. - José J. 
de Olañeta,  2004. - 225 p. - (Terra incógnita). - ISBN 
978-84-7651-516-7. 16,00 ¤

Llibre de relats de viatgers i costumistes que reprodueix 
una sèrie d’articles publicats el 1847 que mostren la mentalitat 
i les actituds de l’època amb relació als pobles africans i la 
justificació de la seva colonització. Amb moltes il·lustracions, 
el llibre ofereix un ampli catàleg de tipus humans, vestits, cos-
tums, instruments musicals, aliments i altres elements vistos 
pels primers europeus que arribaren a una Àfrica quasi virgi-
nal, molt pintoresca als ulls dels grans exploradors europeus. 

u	Llegendes i contes populars 

AGBOTON, AGNÈS. - Eté Utú : cuentos de tradición 
oral : de por qué en África las cosas son lo que 
son.  - José J. de Olañeta,  2009. - 157 p. - (Biblioteca 
de cuentos maravillosos). - ISBN 978-84-9716-613-3. 
15,00 ¤

Selecció de narracions feta al llarg de molts anys en els 
poblats de l’actual república de Benín. Traduïdes per l’autora 
del gun o del joruba, algunes són la primera transcripció a 
una llengua de gran difusió. Eté utú (I per què?) ofereix una 
explicació de la vida i la manera d’entendre el món a partir de 
les històries de tradició oral.

 

Cuentos populares del Mediterráneo / edición de 
Ana Cristina Herreros.  - Siruela,  2007. - 232 p. - (Las 
tres edades. Biblioteca de cuentos populares). - ISBN 
978-84-9841-052-5. 19,90 ¤

Antologia de 60 narracions que provenen de la costa 
espanyola (Múrcia, Andalusia, València, Catalunya i Ba-
lears) , a més de contes corsos, italians, turcs, xipriotes, 
grecs, israelians, palestins, marroquins, etc. L’autora, filòlo-
ga i especialista en literatura tradicional, inclou una àmplia 
introducció i notes a cada un dels relats.

 
Cuentos populares del Rif contados por muje-
res cuentacuentos / grabaciones, entrevistas, selec-
ción, traducción y notas: Zoubida Boughaba Maleem. 
- 2a ed. - Miraguano,  2007. - 235 p. - (Libros de los 
malos tiempos). - ISBN 978-84-7813-252-2. 13,00 ¤

Recopilació de narracions orals fruit d’un estudi etnogràfic 
a la regió del Rif, al nord del Marroc. Zoubida Boughaba Ma-
leem i un grup de col·laboradors han entrevistat i gravat els 
contes que tres generacions de dones han explicat, i que ara 
tradueixen directament del tarifit al castellà. L’edició es com-
plementa amb les entrevistes i les biografies d’aquestes dones 
i amb una separata introductòria sobre les tradicions orals del 
Rif i els contes que s’expliquen, el final dels quals sempre aca-
ba dient: “... y después de andar por aquí y por allí, me puse el 
calzado y se me rompió”.

 
Cuentos populares marroquíes / edición: Ma. Do-
lores López Enamorado.  - Alderabán,  2000. - 285 p. 
- (Sileno). - ISBN 978-84-87999-83-3. 10,50 ¤

Recull de catorze contes populars de la tradició oral mar-
roquina. L’autora de la selecció i de l’estudi introductori dedicat 
a la literatura popular marroquina, és doctora en filologia àrab 
i especialista en literatura àrab contemporània.
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FRANCESCh, ALFREDO. - Cuentos y leyendas Ma-
sai.  - Miraguano,  1997. - 109 p. - (Libros de los malos 
tiempos). - ISBN 978-84-7813-156-3. 11,00 ¤

Recull de quinze contes i llegendes de la tradició oral mas-
sai. L’editorial Miraguano publica dins de la col·lecció “Libros 
de los malos tiempos” antologies de narracions tradicionals de 
les cultures d’arreu del món.

 
Mis cuentos africanos / Nelson Mandela ; traduc-
ción del inglés de María Corniero. - 2a ed. - Siruela,  
2007. - 222 p. - (Las tres edades). - ISBN 978-84-
9841-137-9. 30,00 ¤

El Premi Nobel de la Pau i expresident de Sud-àfrica 
apadrina aquest recull il·lustrat de trenta-dos contes populars 
africans recopilats per dinou artistes i literats. Els escriptors i  
il·lustradors de l’obra provenen de múltiples zones del conti-
nent africà, com també els contes, encara que la majoria són 
del sud del continent. Les il·lustracions són de tons vius i van 
des de l’art tradicional africà fins a l’avantguarda. Al final del 
llibre s’inclou un glossari que explica alguns dels termes lo-
cals, així com la localització geogràfica de la procedència dels 
textos i dades biogràfiques dels artistes i escriptors.

 
PETRIE, W. M. FLINDERS. - Cuentos egipcios / ilus-
traciones de Tristam Ellis.  - José J. de Olañeta,  2002. 
- 152 p. - (Biblioteca de cuentos maravillosos). - ISBN 
978-84-9716-038-4. 10,00 ¤

Recull de deu contes egipcis elaborat pel prestigiós egip-
tòleg britànic W.M. Flinders Petrie (1853-1942) a partir dels 
textos antics. Els relats tracten de diferents aspectes de la vida 
quotidiana de l’antic Egipte. Cada narració s’acompanya d’un 
comentari sobre el seu significat històric.

 

PINTO CEBRIÁN, FERNANDO ; JIMÉNEZ TRIGUEROS, 
ANTONIO J. - Bajo la jaima : cuentos populares 
del Sáhara : “Trab El-Bidán”. - 5a ed. - Miraguano,  
2006. - 190 p. - (Libros de malos tiempos). - ISBN 978-
84-7813-150-1. 12,00 ¤

Petit llibret d’edició senzilla que recull diferents contes po-
pulars de la zona del Sàhara que s’han conservat gràcies a la 
tradició oral. L’autor ha publicat també a la mateixa editorial 
Juegos saharauis para jugar en la arena i Proverbios saha-
rauis.

 
POTTIER, JEANNE RENÉ. - Leyendas tuareg.  - José 
J. de Olañeta,  2000. - 180 p. - (Biblioteca de cuentos 
maravillosos). - ISBN 978-84-7651-901-1. 13,00 ¤

Recreació poètica d’algunes llegendes de la cultura tua-
reg. Jeanne R. Poittier va conviure uns anys amb aquest poble 
de les regions saharianes i de la seva veu va escoltar nombro-
sos relats sobre el món màgic i suggerent del desert que va 
voler recrear en aquesta obra.

 
TOPPER, UWE. - Cuentos populares de los bere-
beres. - 3a ed. - Miraguano,  2003. - 231 p. - (Libros de 
los malos tiempos). - ISBN 978-84-7813-110-5. 13,00 ¤

Recull de cinquanta-cinc relats, la majoria de tradició oral, 
recopilats per l’autor directament dels pobles berbers del Ma-
greb. Les històries estan classificades per temàtiques, com ara 
el poder de les dones, faules d’animals, contes sobre esperits, 
etc. L’edició és senzilla però molt correcta.
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TRAUTMANN, RENÉ. - Los cuentos pasan... : leyen-
das e imágenes de la Costa de los Esclavos 
/ traducción de Manuel Serrat Crespo.  - José J. de 
Olañeta,  2007. - 192 p. - (Biblioteca de cuentos mara-
villosos). - ISBN 978-84-9716-452-8. 14,00 ¤

Recopilació il·lustrada de quaranta contes populars proce-
dents del golf de Guinea, zona coneguda en l’època colonial 
com la Costa dels Esclaus, l’actual Benín. El contes de tradició 
oral foren recollits i transcrits per l’autor i estan agrupats per 
les virtuts o defectes propis de la condició humana. Els prota-
gonistes són animals, humans, poblats i paisatges de la zona. 
Les il·lustracions corresponen a relleus escultòrics del palau 
reial d’Abomei, tal com es trobaven en l’època colonial. René 
Trautmann fou un metge de les tropes colonials franceses.

 
¿Verdad que esto ocurrió...? : cuentos orales 
africanos / ed.: Céline Clémence Magnéché Ndé.  - 
Páginas de Espuma,  2004. - 208 p. - (Voces). - ISBN 
978-84-95642-39-4. 14,00 ¤

Recull de contes que posa de relleu el valor espiritual i 
estètic de la cultura tradicional bansoa (Camerun). Céline 
Clémence Magnéché Ndé ha traduït i seleccionat unes nar-
racions de caràcter oral que tenien la finalitat d’entretenir les 
vetllades nocturnes i instruir els petits amb allò que “tal vegada 
va passar a l’Àfrica”.

  
u Cuines

 
AGBOTON, AGNÈS. - Àfrica des dels fogons.  - Co-
lumna,  2001. - 221 p. - (La bona cuina). - ISBN 978-
84-6640-042-8. 15,00 ¤

100 receptes de plats quotidians de la cuina africana que 
inclouen begudes i plats, salses i aperitius. Amb una introduc-
ció a la cultura i a la cuina del país.

 

hAL, FATÉMA. - El gran libro de la cocina marro-
quí.  - RBA,  2008. - 542 p.  - ISBN 978-84-9867-116-
2. 38,00 ¤

Receptari il·lustrat de gran format amb fotografies molt vis-
toses que conté prop de 500 receptes de cuina marroquina, 
tant tradicional com moderna, classificades per tipus de plats 
(sopes, carns, amanides). A més, inclou textos descriptius so-
bre les espècies més típiques i sobre els utensilis utilitzats per 
elaborar les receptes (origen, materials, usos). L’autora va obrir 
un restaurant a París fa 20 anys i ha publicat diversos llibres 
sobre cuina del Marroc.

 
JAMAL, SALAh. - Aroma àrab : receptes i relats. 
- 2a ed. - Zendrera Zariquiey,  2003. - 215 p.  - ISBN 
978-84-8418-069-2. 14,50 ¤

Receptari de cuina àrab que combina la descripció dels 
plats típics amb la narració d’històries que s’hi relacionen. 
L’obra ha rebut diversos premis al millor llibre de cuina estran-
gera. També s’ha editat en castellà.

 
JAOUhARI, ALAIN. - Marruecos : la cocina de mi 
madre.  - Intermón Oxfam,  2005. - 191 p.  - ISBN 978-
84-8452-353-6. 22,00 ¤

Receptari il·lustrat de cuina marroquina. Inclou una breu 
introducció a la cultura i a les especialitats culinàries del món 
àrab, així com informació detallada sobre els ingredients i la 
manera de preparar els plats: pollastre farcit de fideus, cuscús 
de verdures, amanida de remolatxa ratllada amb llimona, tagín 
de corder amb figues, broquetes de vedella amb comí, etc. Una 
edició acurada que inclou nombroses fotografies.
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MAZOUZ, MOURAD. - Un viaje gastronómico por el 
norte de África. - 2a ed. - Intermón Oxfam,  2005. - 
224 p.  - ISBN 978-84-8452-094-8. 21,00 ¤

Itinerari gastronòmic il·lustrat pels productes i els plats tí-
pics i representatius de la cuina del països riberencs. La pre-
paració de les receptes és detallada i entenedora. Les foto-
grafies de qualitat i els comentaris converteixen l’obra en una 
invitació per compartir taula.

 
MOUhOUB, hADJIRA ; RABAA, CLAUDINE. - Las aven-
turas del cuscús.  - Ediciones del Oriente y del Me-
diterráneo,  2004. - 141 p. - (Sabores del Oriente y del 
Mediterráneo). - ISBN 978-84-9632-707-8. 25,00 ¤

Col·lecció de llibres de cuina mediterrània i oriental que 
mereix ser destacada perquè combina receptes amb informa-
ció sobre l’origen i l’evolució dels ingredients, les múltiples for-
mes de preparar-los, els ritus o les tradicions agràries. Aquest 
volum està dedicat al cuscús i a la cuina del Magrib en gene-
ral. Edició acurada amb nombroses il·lustracions.

 
N'DOUR, yOUSSOU. - Senegal : la cocina de mi ma-
dre.  - Intermón Oxfam,  2004. - 187 p.  - ISBN 978-84-
8452-282-9. 21,00 ¤

El cantant internacional senegalès Youssou N’Dour fa un 
homenatge a la cuina de la seva mare i per extensió de totes 
les dones senegaleses. El llibre, ben il·lustrat, detalla les recep-
tes de tots els plats típics de la cuina senegalesa. En el pròleg, 
de més de vint pàgines, el cantant explica anècdotes de la 
seva infantesa, dades de la seva vida i els seus plats. 

 

OUSSEDIK, OURDIA SyLVIA. - Cocina y cultura ama-
ziga.  - Icaria,  2008. - 124 p.  - ISBN 978-84-7426-
954-3. 16,00 ¤

L’autora parteix de la base que una bona part de la cultura 
d’una societat es troba en la seva cuina. L’obra recull receptes 
dels millors plats amazigs, acompanyades amb molta informa-
ció sobre els orígens de les tradicions i els costums d’aquesta 
cultura mil·lenària del desert. Sylvia Oussedik és historiadora, 
escriptora i directora de la col·lecció “Sabores de Oriente y 
del Mediterráneo” de l’editorial especialitzada en cultura àrab 
Ediciones de Oriente y del Mediterráneo. 
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100% África: la colección de arte contemporá-
neo de Jean Pigozzi / Museo Guggenheim Bilbao.  
- TF Editores,  2006. - 182 p.  - ISBN 978-84-9620-
968-8. 48,00 ¤

Catàleg de l’exposició central que es va fer al Museu Gug-
genheim de Bilbao el març de 2007. A través de l’obra de vint-i-
cinc artistes africans d’estils diversos s’ofereix una visió de l’art 
africà contemporani. La mostra recull una panoràmica de les 
tendències artístiques del continent a partir d’una de les millors 
col·leccions que existeixen al món: la Contemporary African Art 
Collection (CAAC), que Jean Pigozi va crear el 1989.

 
Àfrica : la figura imaginada / autors dels textos: 
Anne-Marie Bouttiaux ... [et al.].  - Fundació “La Caixa”,  
2004. - 186 p.  - ISBN 978-84-7664-850-6. 22,00 ¤

Catàleg d’exposició que presenta 166 obres amb repre-
sentacions del cos humà de distintes ètnies subsaharianes. 
Les obres estan relacionades amb els rituals de les societats 
secretes i el culte als avantpassats i representen el cos amb 
unes proporcions anatòmiques alienes als principis estètics 
occidentals. El catàleg inclou, a més d’escultures i estàtues, 
arques, portadors, màscares, ceptres, bastons, tamborets, re-
posacaps i altres objectes quotidians i rituals.

 
Amazics : joies berebers : sala d’exposicions 
del Museu Diocesà de Barcelona 9 de juny-31 
de juliol de 2005 / textos: Yolanda Aixelà Cabré ... [et 
al.].  - Institut Europeu de la Mediterrània,  2005. - 158 
p.  - ISBN 978-84-393-6816-X. 24,00 ¤

Catàleg il·lustrat d’una exposició de referència sobre els 
joiers i les joies dels berebers, també anomenats amazics. L’àl-
bum il·lustra els trets culturals, antropològics, històrics i socials 
dels berebers a través de les seves joies, una de les expres-
sions artístiques més representatives de la cultura d’aquest 
poble mil·lenari del nord d’Àfrica. El text és en català i inclou 
un resum en castellà, francès i amazig.

 

Bamako : VII Trobada africana de fotografia : A 
la ciutat i més enllà / director: Pep Subirós.  - Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona : Diputació de 
Barcelona,  2009. - 197 p.  - ISBN 978-84-9803-326-
7. 15,00 ¤

Catàleg de l’exposició fotogràfica organitzada al CCCB la 
primavera de 2009. El Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona presenta la setena edició de la biennal de Bamako, 
una mostra fotogràfica que aplega els principals creadors afri-
cans. Bamako és un mirall on es reflecteixen les imatges, les 
llums i les ombres de l’Àfrica contemporània.

 
CORTÉS LÓPEZ, JOSÉ LUIS. - Arte negroafricano. - 
2a ed., rev. - Mundo Negro,  2000. - 327 p.  - ISBN 978-
84-7295-122-8. 18,75 ¤

Primer estudi en castellà de les manifestacions plàstiques 
desenvolupades pels pobles que habiten les àmplies zones de 
selva, sabana i estepa de les ribes dels rius Senegal i Níger, 
costa del golf de Guinea i les zones d’interior de la regió selvà-
tica del riu Congo i afluents. El llibre conté més de cent làmi-
nes en color i és una bona eina per iniciar-se en l’art africà.

 
EDWARDS, I. E. S. - Las pirámides de Egipto.  - 
Crítica,  2003. - 317 p.  - ISBN 978-84-8432-454-6. 
23,00 ¤

Edició revisada de l’obra original publicada el 1947 sobre 
les principals característiques d’algunes piràmides egípcies. 
Sumari: les mastabes i els costums funeraris antics; les pirà-
mides escalonades; la transició a la piràmide perfecta; el grup 
de Guiza; les piràmides de les dinasties V i VI; les piràmides 
del Regne Mitjà; les últimes piràmides; construcció i finalitat. 
I.E.S. Edwards (1909-1996) va ser responsable de la secció 
d’antiguitats del British Museum i va participar en diverses ex-
cavacions arqueològiques a Egipte i Sudan.
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Guía de las músicas del Magreb / edición y coor-
dinación: Rubén Caravaca, Yolanda Agudo.  - Asociación 
Cultural Fabricantes de Ideas,  2006. - 270 p.  - ISBN 
978-84-611-5126-4. 21,00 ¤

Guia bàsica per navegar per la música d’una regió medi-
terrània molt diversa. Les diferències culturals, socials i políti-
ques d’aquesta àrea geogràfica també es traslladen a l’àmbit 
musical: de la tradició nuba al rai, adoptant el hip hop, el rap 
i el llenguatge del jazz, amb impregnacions de música sufí. 
Inclou un exhaustiu índex d’artistes, festivals, discogràfiques 
i webs d’interès.

 
MCDERMOTT, BRIDGET. - Decodificar y descifrar 
los jeroglíficos egipcios : cómo leer el idioma 
sagrado de los faraones.  - Blume,  2006. - 171 p.  
- ISBN 978-84-9801-107-4. 19,90 ¤

Guia pràctica il·lustrada per desxifrar els jeroglífics dels 
antics egipcis. Encara que no es tinguin coneixements previs 
ens permet llegir les inscripcions més representatives. Molt  
il·lustrat.

 
MEyER, LAURE. - África negra : máscaras, escul-
turas, joyas.  - Lisma,  2001. - 224 p.  - ISBN 978-84-
95677-13-6. 12,00 ¤

La historiadora i periodista Laure Meyer és una apassio-
nada de l’art africà, tema sobre el qual ha publicat nombrosos 
articles a revistes especialitzades. Aquí presenta un estudi 
temàtic molt il·lustrat escrit d’una manera clara i accessible, 
sobre totes les arts de l’Àfrica negra, des d’una perspectiva 
estètica i etnològica.

 

MIChON, JEAN-LOUIS. - Luces del Islam : institucio-
nes, arte y espiritualidad en la ciudad musul-
mana.  - José J. de Olañeta,  2000. - 178 p. - (Shopia 
perennis). - ISBN 978-84-7651-775-8. 14,00 ¤

Assaig cultural sobre la influència de les formes de la ciu-
tat islàmica, des de les institucions socials fins a l’arquitectu-
ra i l’urbanisme, en la consecució de l’ideal espiritual islàmic. 
Jean-Louis Michon ha viscut en diversos països islàmics i ha 
participat com a expert de la Unesco en programes de con-
servació del patrimoni cultural.

 
O’KANE, BERNARD. - Tesoros del Islam : maravillas 
artísticas del mundo musulmán.  - Blume,  2008. 
- 224 p.  - ISBN 978-84-8076-767-5. 20,00 ¤

Àlbum de gran format amb moltes il·lustracions sobre l’art 
i els monuments més significatius i espectaculars de l’islam. 
Permet tenir una visió general de l’art islàmic al llarg de la 
història en els diferents països i cultures del món, així com 
de la seva influència i l’herència que ha deixat en cadascuna 
d’aquestes. Abraça obres d’art en un sentit ampli: pintures, es-
cultures, joies, gravats, etc.

 
STIERLIN, hENRI. - Arte islámico del Mediterráneo.  
- Lunwerg,  2005. - 285 p.  - ISBN 978-84-9785-183-
1. 42,00 ¤

Àlbum il·lustrat que recull el llegat de l’art islàmic, centrant-
se en les obres del període que va des del segle VI al XVI, el 
període de màxima expansió de l’islam. Es recullen creacions 
dels diferents pobles dels països mediterranis, des d’Egipte a 
Espanya, passant per Síria o Turquia.
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VANNINI, SANDRO ; EINAUDI, SILVIA. - Egipto.  - Electa,  
2005. - 323 p.  - ISBN 978-84-8156-396-2. 49,90 ¤

Àlbum de gran format amb fotografies a color i explica-
cions breus de les obres d’art més importants de la civilització 
egípcia en arquitectura, pintura, estatuària i orfebreria. Edició 
de luxe, per fullejar i gaudir d’unes imatges espectaculars. Molt 
bon material d’acompanyament: cronologia, glossari, etc. San-
dro Vannini és fotògraf i col·labora en publicacions de viatges, 
turisme i geografia; Silvia Einaudi és subdirectora de la missió 
arqueològica italiana a Luxor i autora de vàries publicacions 
sobre l’antic Egipte.

 
VON SChAEWEN, DEIDI. - African interiors.  - Taschen,  
2008. - 719 p.  - ISBN 978-3-8365-0870-4. 40,00 ¤

Fotografies en color i textos que inventarien diferents ti-
pus d’habitatges de racons ben diferents, des de la selva i els 
deserts fins a pobles i ciutats. Hi trobem cabanes de fang, es-
tudis d’artistes, cases minimalistes, construccions tradicionals, 
etc. Fa esment especialment de detalls i decoració d’aquestes. 
Hi trobem representacions de Benin, Botswana, Burkina Faso, 
el Camerun, Egipte, Ghana, Costa d’Ivori, Kenya, Mali, Maurità-
nia, el Marroc, Níger, Nigèria, el Senegal, les Illes Seychelles, 
Sud-àfrica, Tanzània, Togo i Tunísia. Text en anglès, alemany i 
francès.

 

VON SChAEWEN, DEIDI. - Inside Africa / text by Fré-
déric Couderc & Laurence Dougier.  - Taschen,  2004. 
- 2 v.  - ISBN 978-3-8228-5771-7. 100,00 ¤

Llibre de gran format. Més de 900 pàgines de fotografi-
es d’interiors d’evocació africana, recollides en dos volums. El 
llibre captura la bellesa i la diversitat de la vida interior africa-
na. Des de cases modernes fins a barraques de fang passant 
per cases minimalistes i cases tradicionals. Destaca un palau 
a Marràqueix, una casa de camp a Tanzània sostinguda per 
arbres, una casa ultramoderna a Johanesburg, habitatges de 
nivells múltiples a Tunis, però també mosaics, patis i salons, 
banys i dutxes a l’aire lliure, terrasses per contemplar la fauna 
i altres meravelles que evoquen una Àfrica de somni. Per a 
l’elaboració del llibre, l’autora va fer quinze viatges durant qua-
tre anys i va visitar més de vint països africans. Text en anglès, 
alemany i francès.

 
WILKINSON, RIChARD h. - Los templos del antiguo 
Egipto.  - Destino,  2002. - 255 p.  - ISBN 978-84-
2333-417-9. 40,00 ¤

Guia il·lustrada de l’arquitectura templària egípcia. L’obra 
fa un recorregut pel Nil que ens permet visitar els principals 
centres religiosos de l’antic Egipte a través de mapes, plànols, 
dibuixos, perspectives i fotografies. De cada temple s’explica 
el per què de la seva ubicació, els mètodes de construcció, la 
decoració de les estructures, els tipus de relleu, la funció i el 
significat de cada zona, el paper del faraó i dels sacerdots en 
els ritus religiosos i en les festes, etc. L’egiptòleg Richard H. 
Wilkinson és el director de l’Egyptian Expedition de la Univer-
sitat d’Arizona i autor d’altres llibres sobre aquest tema. Bon 
material de referència complementari.
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u	Llengües

BALAÑÀ I ABADIA, PERE. - Lèxic usual català-àrab, 
àrab-català / correcció i revisió Dr. Khaled Abdel-Aziz 
Osman. - 2a ed. - Generalitat de Catalunya, Departa-
ment de Presidència,  2005. - 94 p.  - ISBN 84-393-
6801-1. 7,00 ¤

Edició revisada i corregida del lèxic editat per primera ve-
gada el 1994. Una eina que facilita als immigrants de llen-
gua àrab l’accés al coneixement del vocabulari i la fraseolo-
gia bàsics del català. Alhora, és una aportació pràctica per a 
l’aprenentatge, des del català, dels mots i les expressions més 
habituals en àrab.

 
BOLEKIA BOLEKA, JUSTO. - Lenguas y poder en 
África.  - Mundo Negro,  2001. - 173 p.  - ISBN 978-
84-7295-169-3. 10,00 ¤

Llibre que desgrana els efectes que ha tingut sobre les es-
tructures mentals dels africans l’ús i l’oficialització de les llen-
gües colonials en detriment de les llengües nadiues, en situar 
la llengua del colonitzador en els contextos més destacats de 
la societat. L’autor és de la Guinea Equatorial, filòleg i especia-
lista en llengua i literatura bubi, assagista i poeta afrohispà.

 
CASTELLS, MARGARIDA ; CINCA, DOLORS. - Diccionari 
àrab-català : àrab estàndard modern.  - Enciclo-
pèdia Catalana,  2007. - 1632 p. - (Diccionaris d’Enciclo-
pèdia Catalana). - ISBN 978-84-412-1546-7. 88,00 ¤

Primer gran diccionari entre l’àrab i el català. Ha estat ela-
borat per dues expertes traductores després d’una tasca de 
més de deu anys que ha desembocat en un lèxic que recull 
més de 40.000 paraules, 67.000 accepcions i 23.000 exem-
ples en un únic volum. La voluntat de les autores és que sigui 
útil a investigadors i estudiants, i alhora, que serveixi com a 
pont lingüístic i cultural entre el món àrab i els Països Catalans, 
posant en evidència i documentant les arrels àrabs de moltes 
paraules vives de la llengua catalana.

 

CORRIENTE CÓRDOBA, FEDERICO ; FERRANDO, IGNA-
CIO. - Diccionario avanzado árabe. - 2a ed., rev. y 
act. - Herder,  2005. - 1.326 p.  - ISBN 978-84-2542-
287-4. 85,00 ¤

Diccionari terminològic d’àrab avançat. Totes les entrades 
apareixen en grafia àrab sense vocalitzar, seguides de la cor-
responent transcripció en caràcters llatins. L’odre utilitzat és el 
d’arrels, d’acord amb el principi usual de la lexicografia àrab.

 
CORRIENTE CÓRDOBA, FEDERICO. - Diccionario es-
pañol-árabe. - 7a reimpr. - Herder,  2008. - 1213 p.  
- ISBN 978-84-254-2018-4. 69,80 ¤

Diccionari general d’àrab modern, útil tant en els camps 
tècnics com per a persones que fan estudis literaris. El volum 
es completa amb una segona part àrab-castellà. L’obra recull 
el coneixement de més de 30 anys d’experiència de Federico 
Corriente com a catedràtic d’estudis àrabs i islàmics de la Uni-
versitat de Saragossa. Actualment s’està treballant en la seva 
revisió i actualització per tal d’adaptar els dos volums a l’ús 
més actual d’ambdues llengües.

 
CORTÉS, JULIO. - Diccionario de árabe culto mo-
derno : árabe-español.  - Gredos,  2008. - 1300 p. 
- (Biblioteca románica hispánica. Diccionarios). - ISBN 
978-84-249-3573-3. 105,00 ¤

Conjuntament amb el diccionari de Federico Corriente, és 
un dels diccionaris de referència dedicats a la llengua àrab. El 
lèxic està enfocat tant als estudiants com als especialistes que 
busquen l’ús modern de la llengua àrab. Cal tenir en compte 
que l’àrab es parla a més de vint països i que el diccionari in-
tenta recollir les moltíssimes variants dialectals que hi ha.
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COWAN, DAVID. - Gramática de la lengua árabe 
moderna. - 4a ed. - Cátedra,  2005. - 278 p. - (Lingüís-
tica). - ISBN 978-84-376-1688-9. 18,08 ¤

Introducció bàsica a l’estructura gramatical de l’àrab lite-
ral modern. Exposició clara i sistemàtica, amb un complement 
d’exercicis pràctics, adient per a tots aquells que vulguin inici-
ar-se en l’estudi i l’aprenentatge d’aquesta llengua.

 
GRÀCIA I SOLÉ, LLUïSA ; CONTRERAS, JOAN MIQUEL. - 
El soninké i el mandinga : estudi comparatiu 
entre les gramàtiques del soninké i el mandin-
ga i la del català. - 2a ed. - Generalitat de Catalunya, 
Departament de Benestar i Família,  2005. - 163 p. - 
(Llengua, immigració i ensenyament del català). - ISBN 
978-84-393-6955-4. 21,00 ¤

Eina per a mestres i professors de català destinada a do-
nar a conèixer els aspectes lingüístics que poden afavorir o 
dificultar l’aprenentatge del català per part dels parlants de 
cadascuna de les llengües estudiades. El llibre consta de cinc 
parts, que contenen la situació sociolingüística i variants di-
alectals, una descripció gramatical de la llengua i un apartat 
dels errors i dels problemes lingüístics més freqüents, a més 
d’estudis comparatius entre el sistema gramatical català i els 
sistemes gramaticals de cadascuna de les llengües estudi-
ades. Altres títols de la mateixa col·lecció: El fula i el wòlof: 
estudi comparatiu entre les gramàtiques del fula i el wòlof i 
la del català ; El berber: estudi comparatiu entre la gramàtica 
del català i la del berber o amazic.

 

hAyWOOD, NAhMAD. - Nueva gramática árabe. - 
Reimpr. - Coloquio,  2000. - 638 p.  - ISBN 978-84-
7861-032-7. 27,65 ¤

Gramàtica àrab per a estudiants que s’inicien en l’apre-
nentatge de la llengua àrab. L’estructura clara i senzilla i la 
transcripció dels textos a caràcters llatins la converteixen en 
un material molt útil, bé sigui com a llibre de text o com a 
material per a l’autoaprenentatge. Inclou el llibret amb la clau 
dels exercicis. Es complementa amb un glossari àrab-castellà 
molt pràctic per a la lectura dels textos proposats i un índex 
temàtic.

 
SChMIDT, JEAN-JACQUES. - El árabe sin esfuerzo : 
tomo I, adaptado para el uso de los hispánofos 
/ con una introducción a la lengua por Fortunato Rilo-
ba.  - Assimil,  2006. - 212 p. + 3 CD. - (Sin esfuerzo). 
- ISBN 978-84-9648-104-6. 87,00 ¤

Mètode d’autoaprenentatge de l’àrab per a castellanopar-
lants. Una breu introducció a la gramàtica i la llengua àrabs 
dóna pas a un seguit d’exercicis pràctics, amb la possibilitat 
d’escoltar-los en els CD que acompanyen el llibre.

 
WEBER, NICOLÁS. - La escritura árabe es fácil. - 3a 
ed. - Sirpus,  2007. - 79 p.  - ISBN 978-84-89902-74-
9.12,00 ¤

Manual breu, senzill i pràctic per aprendre l’alfabet àrab 
sense tenir-ne cap coneixement previ. Es basa en exercicis 
senzills de cal·ligrafia amb exemples fàcils, que reprodueixen 
refranys populars o fan referència a la vida quotidiana. Es po-
den escoltar els exemples citats al llibre a través de la web de 
l’editorial. Continguts: pronúncia de l’alfabet; l’alfabet lletra a 
lletra; les vocals; els números; exercicis d’escriptura i exercicis 
de lectura.
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Diccionario de literatura del África subsaharia-
na / redactat per Thomas Brückner, Eckhard Breitinger 
i l’Associació Cultural Translit.  - Virus,  2001. - 155 p.  - 
ISBN 978-84-88455-95-6. 8,40 ¤

Repertori alfabètic amb les dades biobibliogràfiques de 
cent cinquanta-tres autors procedents d’una trentena de pa-
ïsos de l’Àfrica subsahariana, amb el comentari crític d’algu-
nes de les seves obres més representatives. Inclou directori 
d’adreces web sobre el tema. Obra elaborada per un equip 
d’especialistes en literatura africana, amb la col·laboració de 
Translit, un col·lectiu de persones interessades a difondre 
aquesta literatura en el nostre entorn cultural.  

 
Malika Mokeddem, Algèria amb ulls de dona / 
ed.: Ramon Usall i Elena Garsaball.  - Pagès,  2008. - 262 
p. - (El fil d’Ariadna). - ISBN 978-84-9779-713-9. 18,00 ¤

Aproximació a la figura de Malika Mokeddem que traslla-
da, des dels ulls de dona de l’autora, una mirada a la situació 
d’Algèria, un país alhora molt proper i molt llunyà. La primera 
part fa referència a l’entorn de l’escriptora: l’economia, la his-
tòria, el dret i la llegenda. La segona part fa una anàlisi de la 
seva l’obra literària i la traducció. L’estudi es completa amb una 
llarga entrevista a Malika Mokeddem que permet sentir la veu 
de l’escriptora.

 
Otras mujeres, otras literaturas / edición y pre-
sentación de Inmaculada Díaz Narbona y Asunción Ara-
gón Varo.  - Zanzíbar,  2005. - 189 p.  - ISBN 978-84-
932898-9-8. 11,90 ¤

Aproximació a la literatura africana escrita per dones, des 
de la narrativa subsahariana en llengua anglesa i francesa fins 
a la narrativa magribina. La bibliografia inclou referències lite-
ràries i crítiques. L’Editorial Zanzíbar, especialitzada en litera-
tura africana, amplia el seu catàleg d’obres de ficció amb un 
estudi crític.

 

SALINAS PORTUGAL, FRANCISCO. - Literaturas afri-
canas en lengua portuguesa.  - Síntesis,  2006. 
- 269 p. - (Historia de la literatura universal). - ISBN 
978-84-9756-411-3. 17,25 ¤

Visió conjunta de les cinc literatures africanes en llengua 
portuguesa: l’angolenya, la caboverdiana, la guineana, la mo-
çambiquenya i la santotomense. A més dels aspectes especí-
fics de cadascuna d’elles, els dos capítols inicials expliquen les 
característiques generals de caràcter historicosocial i cultural 
que es consideren importants per a la comprensió d’aquestes 
literatures. Bon material de referència complementari. Francisco 
Salinas és professor titular de filologia gallega i portuguesa.

 
SOBh, MAhMUD. - Historia de la literatura árabe 
clásica.  - Cátedra,  2002. - 1354 p. - (Crítica y estudi-
os literarios). - ISBN 978-84-376-1988-0. 59,80 ¤

Recorregut detallat, exemplificat i extens per la literatu-
ra àrab clàssica al llarg de deu segles (des del V fins al XV). 
Aquest extensíssim manual s’endinsa, alhora, en el context so-
ciocultural de cada moment, exposant fets històrics, de pensa-
ment, de religió o de jurisprudència, per tal de situar el lector o 
l’estudiant en el complex procés evolutiu de la literatura àrab.

 
VERNET, JOAN. - Literatura árabe.  - El Acantilado,  
2002. - 350 p. - (El acantilado). - ISBN 978-84-9535-
981-0. 18,00 ¤

Introducció a la història de la literatura àrab, des de la poe-
sia preislàmica fins als autors més rellevants del segle XX. Es 
complementa amb una selecció de textos en llengua àrab. El 
professor Joan Vernet, autoritat internacional en el camp de la 
ciència àrab, ha publicat diversos llibres sobre l’Islam.
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Las africanas cuentan : antología de relatos / 
selección e introducción: Inmaculada Díaz Narbona.  - 
Universidad de Cádiz,  2007. - 218 p. - (Textos y estudios 
de mujeres). - ISBN 978-84-7786-714-2. 12,00 ¤

Antologia de relats de vuit escriptores francòfones con-
temporànies de diversos països de l’Àfrica. Nou relats curts 
que permeten conèixer la literatura actual escrita i vista amb 
els ulls de la dona africana contemporània. Els relats parlen 
de la tradició, de la societat canviant, de les creences, de la 
transgressió, de la marginació, de la soledat, dels sentiments i 
de la vida íntima. Cada relat va precedit per una breu biografia 
de l’escriptora. L’edició inclou una introducció general a la lite-
ratura africana escrita per dones.

 
La concubina del rei : els millors contes de 
“Les mil i una nits” / traducció de Dolors Cinca i 
Margarida Castells.  - Proa,  1999. - 373 p. - (Proa beta). 
- ISBN 978-84-8256-700-6. 14,40 ¤

Tria de les dinou millors històries de Les mil i una nits, 
obra mítica que ens ha permès conèixer la cultura oriental a 
través dels seus relats.

 
Escritoras árabes / relatos de Alifa Rifaat ... [et al.] ; 
edición a cargo de Cristina Goikoetxea. - 2a ed. - Icaria,  
2005. - 133 p. - (Compañía de letras). - ISBN 978-84-
7426-422-7. 10,00 ¤

Títol que forma part d’una col·lecció d’antologies literàries 
dedicada a cultures i autores poc conegudes i menys difoses. 

 

KhAFAJA, IBN. - Jardí ebri : tria del divan / ver sions 
directes de l’àrab de Josep Piera i de Josep Ramon 
Gregori.  - Edicions 62,  2007. - 89 p. - (Poesia). - ISBN 
978-84-297-6065-1. 15,00 ¤

Ibn Khafaja és un poeta hispanoàrab nascut el 1058 a 
Xúquer. Ja en aquella època va ser molt aclamat i actualment 
se’l considera un dels poetes clàssics en llengua àrab més 
rellevants. La seva poesia destaca pel tema dels jardins i la 
descripció de paisatges. Val la pena fer esment de la traducció, 
feta directament de l’àrab, amb unes versions molt delicades i 
molt fidels a la frescor dels versos originals.

 
Les mil i una nits / traducció per Dolors Cinca i Mar-
garita Castells ; revisada per Jaume Creus. - 5a reimpr. 
- Proa,  2004. - 3 v. - (A tot vent). - ISBN 978-84-8256-
180-6. 87,40 ¤

Excel·lent traducció al català del gran títol clàssic de la 
literatura àrab. La versió catalana segueix l’edició impresa a 
Egipte el 1835 que inclou tant textos primigenis com aquells 
que la tradició més recent ha incorporat al text. Una de les 
millors versions per introduir-se i conèixer el món de Les mil 
i una nits.

 
Las mil y una noches / ed.: René R. Khawam ; 
traducción de Gregorio Cantera.  - EDHASA,  2007. - 
1.054 p. - (Edhasa literaria). - ISBN 978-84-350-0992-
8. 56,50 ¤

Traducció al castellà d’una de les edicions més conegudes 
de Les mil i una nits, a la qual el siri René R. Khawam, un dels 
més grans arabistes dels últims temps, va dedicar més de vint 
anys de la seva carrera. Excel·lent selecció de textos, que fuig 
dels mites orientals romàntics europeus que l’obra arrossega, 
ja sia en contingut com en llenguatge, i s’endinsa en la bellesa 
de les narracions primitives.
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La poesía árabe clásica : antología / presentada, 
seleccionada y traducida por Josefina Veglison Elías de 
Molins. - 2a ed. - Hiperión,  2002. - 286 p. - (Poesía 
Hiperión). - ISBN 978-84-7517-529-4. 10,00 ¤

Antologia de poesia àrab dels segles VI al XIII, ordenada 
per autors, amb informació sobre cadascun, i citant el perquè 
de la seva importància dins de la literatura àrab i el seu paper 
en l’època corresponent. En general, no es recullen poemes 
sencers, sinó els millors fragments o els més representatius. 
Es tracta d’una eina força útil per introduir-se en la poesia àrab 
i per conèixer-ne els autors més representatius.

 
Poesía negra : antología de poesía africana 
francófona contemporánea / estudio preliminar 
y traducción: Francisco Torres Monreal.  - José López 
Albadalejo Editor,  2007. - 293 p. - (Lancelot). - ISBN 
978-84-89882-32-4. 15,00 ¤

Mostra antològica de poesia negreafricana d’expressió 
francesa de la mà del professor i investigador Francisco Torres 
Monreal. La majoria dels escriptors reunits han rebut estudis 
a Europa, tenen algun doctorat i són professors en les uni-
versitats dels seus respectius països. Es tracta, doncs, d’un 
recull de poetes amb influències occidentals però a la vegada 
amb l’imaginari mític africà de fons. La negritud o l’exaltació 
del món negre, les tradicions ancestrals, la violència interracial, 
l’alliberament colonial i la constitució d’una cultura autòctona 
i diferent a l’occidental són temes presents al llarg de tot el 
recull. 

 

Profetes, califes i princeses : antologia de tex-
tos arabigomusulmans / a cura de Gemma Artasu.  
- Proa,  2004. - 253 p. - (Les eines). - ISBN 978-84-
8437-635-4. 13,90 ¤

Recull de textos de la literatura àrab, des del segle VI fins 
al segle XX, ordenats per ordre cronològic. Cada text va acom-
panyat d’una introducció i una proposta didàctica per treballar 
i aprofundir en l’autor i l’època a la qual pertany. Una bona 
oportunitat per poder fer un repàs a la riquesa i la diversitat de 
la literatura àrab.

 
SENGhOR, LÉOPOLD SÉDAR. - Etiòpiques / traducció: 
Josep M. Fulquet.  - Límits,  2008. - 100 p.  - ISBN 978-
99920-53-31-7. 15,00 ¤

Recull de poemes molt ancorats en l’Àfrica de la infantesa 
de l’autor, els seus amors i el seu combat polític i ideològic. 
La poesia de Senghor no s’adreça a la raó sinó a l’emoció, i 
no a l’emoció negra, sinó a l’emoció universal. Léopold Sédar 
Senghor (1906-2001), poeta i primer president del Senegal, 
està considerat com un dels màxims exponents intel·lectuals 
africans. 

 
Voces africanas : poesía de expresión francesa 
: 1959-2000 / poema preliminar de Emilio Sola ; selec-
ción y prólogo de Landry-Wilfrid Miampika.  - Verbum,  
2001. - 315 p.  - ISBN 978-84-7962-208-4. 15,50 ¤

Les veus recollides en aquesta antologia invoquen, evo-
quen i transfiguren l’Àfrica d’ahir, d’avui i de demà com una 
eterna terra de poesia, és a dir, d’humanitat. Edició bilingüe 
francès i castellà.
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ZENIA, SALEM. - Sol cec : poemes d’amor i de llui-
ta / traducció de l’amazic: Carles Castellanos.  - Accent,  
2008. - 87 p. - (Accent). - ISBN 978-84-936095-4-2. 
13,00 ¤

Salem Zenia és poeta, novel·lista i periodista en llengua 
amaziga. Va néixer el 1962 a la regió algeriana de la Cabília. 
Defensor dels drets del poble amazic i víctima de la persecu-
ció lingüística i integrista religiosa, viu a Barcelona des del 
maig del 2007, acollit pel PEN Català. Zenia és entre nosaltres 
gràcies al programa Escriptor Refugiat, que té com a finalitat 
acollir durant un període màxim de dos anys un escriptor/a 
amenaçat, perseguit o amb risc d’ésser empresonat pels seus 
escrits. Aquest recull de 26 poemes, és un llibre de contrastos, 
on conviuen l’amor i la lluita, l’enyor i la revolta, la malenconia i 
l’erotisme. Edició bilingüe amazic i català.
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ADIChIE, ChIMAMANDA NGOZI. - Medio sol amarillo / 
traducción de Laura Rins Calahorra.  - Grijalbo,  2007. - 
527 p.  - ISBN 978-84-397-2069-0. 22,90 ¤

L’escriptor nigerià Chimamanda Ngozi Adichie (1977-    ) 
situa l’acció de la història durant la guerra civil que va sacsejar 
Nigèria entre el 1967 i el 1970, per l’intent de secessió de la 
regió de Biafra. La internacionalització del conflicte a causa 
dels interessos de diferents potències i les matances de po-
blació de l’ètnia ibo són qüestionades en un relat que pren 
el títol de la bandera de la república de Biafra. Amb aquest 
conflicte com a rerefons, els protagonistes, l’Ugwu, l’Olanna i 
en Richard hauran de refermar les seves creences i lleialtats. 
L’escriptor viu actualment als Estats Units.

 
AGUALUSA, JOSÉ EDUARDO. - El año en que Zumbí 
tomó Río de Janeiro / traducción de Pere Come-
llas Casanovas y Rosa María Martínez Alfaro.  - El Co-
bre,  2004. - 307 p. - (La diversidad). - ISBN 978-84-
96095-67-0. 21,00 ¤

L’escriptor angolès José Eduardo Agualusa (1960-    ) re-
lata l’hipotètic esclat del malestar real que es gesta dins les 
faveles carioques, i les conseqüències que produiria aquest 
esclat en una societat, la brasilera, que l’autor coneix de pri-
mera mà perquè viu a Rio de Janeiro des del 1999. El conflicte 
es desenvolupa sota la mirada externa d’un periodista angolès 
com el mateix Agualusa, i pren com a referència el mite de 
Zumbí, l’esclau elevat a la categoria d’heroi nacional que al se-
gle XV va liderar la resistència contra els colons portuguesos.

 

AKPAN, UWEM. - Tú di que eres uno de ellos / tra-
ducido por María Alonso del Yerro.  - El Tercer Nombre,  
2009. - 374 p.  - ISBN 978-84-96693-53-1. 20,00 ¤

Primer llibre d’aquest autor nigerià, sacerdot jesuïta i actu-
alment professor a Zimbabwe. Uwem Akpan (1970-    ) escriu 
cinc relats curts protagonitzats per nens que passen per dra-
mes de gran duresa. Els relats estan ambientats a Rwanda, 
Kenya, Nigèria, Benín i Etiòpia, en zones pobres i devastades 
per la guerra i mostren la curta infància dels nens atrapats 
en la dura realitat dels carrers de l’Àfrica. L’autor dóna veu als 
nens sense pretendre obtenir conclusions.

 
ALMEIDA, GERMANO. - La isla fantástica / traducción 
de Pere Comellas Casanovas.  - El Cobre,  2003. - 288 
p. - (La diversidad). - ISBN 978-84-96095-33-5. 17,00 ¤

Germano Almeida és, sens dubte, l’escriptor capverdià amb 
més difusió internacional a l’actualitat. Com a grans aporta-
cions de l’autor cal destacar una sintaxi complexa que ha fet 
que el comparessin amb altres autors com Gabriel García Már-
quez i un gran domini en l’ús de l’humor i la ironia, trets gairebé 
inèdits anteriorment en la literatura del seu país. La novel·la 
és una esplèndida història d’històries, una recreació d’un món 
que ens pot arribar a ser familiar, potser perquè conté tot el 
que ens és essencial com a éssers humans: tendresa, amor, 
fantasia, valor, misèria, dolor, ira, covardia...

 
BÂ, AMADOU hAMPÂTÉ. - Njeddo Dewal : madre de 
la calamidad / traducción de Mireia Porta i Arnau.  - 
Zanzíbar,  2004. - 237 p. - (Otras narrativas). - ISBN 
978-84-9328-985-0. 17,00 ¤

A l’Àfrica, quan un vell mor, una biblioteca es crema. Potser 
és la frase més recordada de l’etnòleg malià Amadou Hampâté 
Bâ (1901-1991). La seva narració és un conte mític, un mirall 
en el qual cadascú pot descobrir la seva imatge, de vegades 
real, de vegades deformada; la lluita entre el bé i el mal que ens 
assetja, una lluita que ensenya el pitjor i millor de l’ésser humà.
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BA, MARIAMA. - Una carta molt llarga / traducció de 
Laia Galdón.  - Takusan,  2005. - 163 p. - (Narrativa 
actual). - ISBN 978-84-934296-3-8. 15,00 ¤

Una de les novel·les més conegudes de la literatura afri-
cana. L’escriptora senegalesa Mariama Ba (1929-1981) és la 
primera autora africana que escriu sobre la condició social de 
la dona africana. La carta d’una jove senegalesa a la seva 
amiga, durant la reclusió tradicional després d’enviduar, sub-
mergeix el lector en el món estudiantil impacient per canviar el 
món, l’esperança que suscita la independència de molt països 
africans, la problemàtica dels matrimonis pactats, l’absència 
dels drets de la dona i la poligàmia. L’edició en castellà és de 
l’editorial Zanzíbar.

 
BEyALA, CALIxThE. - Mujer desnuda, mujer negra 
/ traducción de Juan Manuel Salmerón.  - Tusquets,  
2004. - 172 p. - (La sonrisa vertical). - ISBN 978-84-
8310-987-8. 12,50 ¤

Calixthe Beyala (Camerun, 1961-    ) és una de les es-
criptores francòfones més reconegudes actualment. Les seves 
novel·les solen tractar els problemes d’adaptació de dones que 
es troben entre dues cultures a causa de la immigració, tot i 
que aquesta vegada fa una incursió en la novel·la eròtica. La 
narració és un viatge a l’erotisme actual africà, un món en el 
qual el sexe aflora de manera quotidiana amb naturalitat. Ca-
lixthe Beyala ha rebut el Gran premi de l’Académie Française, 
un dels guardons més prestigiosos a França.

 

BUGUL, KEN. - El baobab que enloqueció / traduc-
ción de Sonia Martín Pérez.  - Zanzíbar,  2002. - 191 p. - 
(Otras narrativas). - ISBN 978-84-932898-0-5. 13,60 ¤

Novel·la de caire autobiogràfic en què l’escriptora del Se-
negal Ken Bugul (1947-    ), pseudònim de Mariétou Biléoma 
Mbaye, presenta la lluita entre els valors tradicionals i la mo-
dernitat a través de l’experiència d’una jove senegalesa que 
viatja a Bèlgica per ampliar els seus estudis. Els sentiments 
oposats i la recerca de la pròpia identitat fan que se senti es-
trangera tant a Europa com a l’Àfrica.

 
BUGUL, KEN. - Riwan, o, El camino de arena / tra-
ducción de Nuria Viver Barri.  - Zanzíbar,  2005. - 253 p. 
- (Otras narrativas). - ISBN 978-84-934192-1-9. 18,90 ¤

Narració amb un rerefons autobiogràfic que barreja l’expe-
riència personal en el si d’una família poligàmica del Senegal 
amb una trama plena d’erotisme. La jove Rama és lliurada pel 
pare a un home perquè formi part del seu harem. Ella, però, no 
accepta la decisió i es rebel·la.

 
ChIZIANE, PAULINA. - Niketche : una historia de 
poligamia / traducción de Pere Comellas Casanova.  
- El Cobre,  2004. - 334 p. - (La diversidad). - ISBN 
978-84-96095-44-1. 19,00 ¤

Rami descobreix que el seu marit manté diverses amants 
amb qui ha tingut fills. Què pot fer: enfrontar-se amb elles, 
ignorar-les o convertir-les en aliades? Segona novel·la de Pau-
lina Chiziane (1955-    ) sobre la condició social de la dona a 
Moçambic. L’escriptora compon el retrat admirable d’un creixe-
ment personal, l’eix del qual és la solidaritat femenina; són les 
dones les que a poc a poc, sense adonar-se’n, canvien el món, 
mentre que els homes es limiten a destruir-lo. Un altre títol 
recomanable de l’autora: El séptimo juramento (Takusan).
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COETZE, J. M. - L’edat de ferro / traducció de Dolors 
Udina.  - Edicions 62,  2007. - 222 p. - (Labutxaca). - 
ISBN 978-84-96863-15-6. 15,00 ¤

Una dona gran rep el diagnòstic que pateix un càncer en 
fase terminal. La senyora Curran viu sola en un barri de blancs 
de Ciutat del Cap. Una solitud que, a partir d’aquell moment, 
tindrà com a companyes l’angoixa i el dolor. Una solitud que 
tractarà de compartir amb la seva filla (que viu lluny, als Estats 
Units, sense voler saber res del seu país d’origen) a través d’un 
dietari sense dates on descriu fil per randa un present sense 
futur... Premi Llibreter 2003. Una de les obres més destacades 
de l’escriptor sud-africà guardonat amb el Premi Nobel 2003.

 
COETZEE, J. M. - Desgracia / traducción de Miguel 
Martínez-Lage.  - Mondadori,  2009. - 257 p. - (Litera-
tura). - ISBN 978-84-397-2234-2. 18,00 ¤

Un madur professor universitari és expulsat de la docència 
per mantenir relacions sexuals amb una alumna. El professor 
decideix aleshores fer un viatge a través del qual es va retratant 
la Sud-Àfrica actual. Novel·la guardonada amb el Premi Booker 
de l’any 2000. L'edició en català és de l’editorial Columna.

 
COUTO, MIA. - Un riu que es diu temps, una casa 
que es diu terra / traducció de Núria Espar.  - Edici-
ons 62,  2009. - 276 p. - (Les millors obres de la lite-
ratura universal segle XX). - ISBN 978-84-297-6315-7. 
21,00 ¤

Mariano, un jove estudiant universitari, arriba a Luar-do-
Chao, una població rural moçambiquesa per assistir a l’enter-
rament del seu avi. Mentre espera l’inici de la cerimònia se li 
apareixen unes presències misterioses d’un altre món dominat 
per una espiritualitat lligada a les arrels del seu origen. Aquest 
altre univers el portarà a descobrir alguns secrets familiars so-
bre la seva pròpia vida. L’escriptor de Moçambic Mia Couto 
(1955-    ) va rebre el Premi Vergílio Ferreira 1999 pel conjunt 
de la seva obra.

 

DANGOR, AChMAT. - Fruta amarga / traducción de 
Maria Via.  - El Cobre,  2004. - 364 p. - (La diversidad). 
- ISBN 978-84-96095-62-5. 20,00 ¤

Escriptor sud-africà nascut el 1948, Achmat Dangor és 
considerat com una de les veus més sòlides del continent. En 
aquest llibre, la història és tan intensa que gairebé no hi passa 
res. A partir de la inacció dels personatges, Dangor comuni-
ca, en un llenguatge poètic, el veritable drama de la societat 
africana. La seva visió, basada en la pròpia experiència, des-
cobreix que no tot és d’un sol color i que el mestissatge és en-
cara més complex i confús per als africans, desproveïts d’una 
cultura, d’una tradició i d’un passat determinat. Ediciones El 
Cobre és un segell especialitzat en literatures del món, amb 
una oferta molt àmplia de títols de les cultures africanes.

 
DARKO, AMMA. - Más allá del horizonte / traducción 
de Maya García-Vinuesa.  - El Cobre,  2003. - 194 p. - 
(La diversidad). - ISBN 978-84-96095-16-8. 14,00 ¤

L’escriptora ghanesa Amma Darko (1956-    ) narra la his-
tòria d’una anada sense retorn i el preu elevat del somni migra-
tori quan els individus esdevenen éssers de segona categoria, 
desprotegits de la llei i condemnats de per vida a un futur in-
sospitat. La prostitució, l’explotació i la violència són els temes 
d’una història en què la protagonista perd la seva identitat i 
trenca definitivament els vincles amb el seu món d’origen.

 
DIOMÉ, FATOU. - El ventre de l’Atlàntic / traducció 
d’Amàlia Prat.  - Pagès,  2004. - 238 p. - (Lo marraco). 
- ISBN 978-84-9779-181-6. 14,50 ¤

Madické vol anar a França a trobar la seva germana Salie 
perquè creu esperançat que és la terra promesa, on triomfen els 
futbolistes senegalesos. I també perquè els que han aconseguit 
emigrar, en retornar al seu país amaguen la duresa de la reali-
tat. La senegalesa Fatou Diomé (1968-    ) reflecteix la relació 
entre l’Europa dels somnis i l’Àfrica que descobreix com aquests 
somnis, tot sovint són buits de contingut. L’edició en castellà l’ha 
publicat l’editorial Lumen amb el títol En un lugar del Atlántico.
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DIOP, BIRAGO. - Contes de la sabana africana d’Ama-
dou Koumba / traducció: Valentí Garriga.  - Kora,  2003. 
- 104 p.  - ISBN 978-2-7087-0167-0. 7,00 ¤

Birago Diop (1906-1989) és un autor senegalès que lluità 
contra la colonització cultural francesa i reivindicà la literatura 
africana tradicional, tal com es demostra en les seves recopi-
lacions de contes de transmissió oral recollits del griot Ama-
dou Koumba. La majoria dels personatges són animals que 
viuen, senten, pensen i parlen com homes, que critiquen els 
costums i satiritzen el món real des de la seva màscara animal. 
A l’Àfrica negra, tot conte és l’expressió d’un principi de moral 
pràctica, un coneixement del món i una lliçó de vida social. 
L’editorial Takusan ha publicat la versió castellana amb el títol: 
Cuentos del Sahel. 

 
DONGALA, EMMANUEL. - Els infants també neixen 
de les estrelles / traducció de Xavier Pàmies.  - Pa-
gès,  2004. - 311 p. - (Lo marraco). - ISBN 978-84-
9779-127-4. 14,80 ¤

A través de la visió d’un adolescent anomenat Matapari, 
l’autor retrata la història d’un país africà des de la colonització 
fins als nostres dies. L’any 2003, Emmanuel Dongala va obte-
nir un premi per la seva creativitat literària i la seva aportació 
a la lluita pels drets humans. L’editorial El Cobre ha publicat la 
versió en castellà: También los niños nacen de las estrellas. 
Altres títols de l’escriptor congolès: El fuego de los orígenes i 
Johnny Gos Rabiós.  

 
EFOUI, KOSSI. - La polka / traducción de Núria Viver 
Barri.  - El Cobre,  2004. - 142 p. - (La diversidad). - 
ISBN 978-84-96095-57-1. 14,00 ¤

Amb la publicació a França el 1988 de la seva primera 
novel·la, Kossi Efoui (Togo, 1962-    ) aconsegueix el reconei-
xement internacional. La història de la Polka, una noia amb 
trenes, serveix per descriure els esdeveniments violents i les 
seves conseqüències a la ciutat africana de St. Dallas.

 

EMEChETA, BUChI. - Las delicias de la materni-
dad / traducción, prólogo y notas de Maya G. Vinuesa.  
- Zanzíbar,  2004. - 333 p. - (Otras narrativas). - ISBN 
978-84-9328-986-7. 17,50 ¤

L’escriptora nigeriana Buchi Emecheta (1944-    ) narra la 
vida de Nnu Ego una dona africana que ha d’afrontar un greu 
dilema: o bé segueix la tradició de tenir una família nombro-
sa per garantir la continuació del llinatge o bé tira endavant 
els fills en una societat urbana com la de la ciutat de Lagos. 
Emecheta es va traslladar a Londres l’any 1962 i va treballar 
durant un breu període de temps a la biblioteca del British 
Museum. El 2005 fou guardonada amb l’Ordre de l’Imperi Bri-
tànic. El títol forma part del catàleg d’Ediciones Zanzíbar un se-
gell de referència creat l’any 2003 amb l’objectiu de fomentar 
la literatura africana i caribenya.

 
EMEChETA, BUChI. - Kehinde / traducción de Damián 
Alou.  - La otra orilla,  2008. - 181 p. - (La otra orilla). - 
ISBN 978-84-92451-16-6. 19,00 ¤

La història de la protagonista, la Kehinde, recorda la pròpia 
vida de l’autora. El relat, amb un rerefons autobiogràfic, narra el 
retorn de la Kehinde a Nigèria des de Londres, darrere del seu 
marit nigerià que també abandona el país. La narració mostra 
el xoc de les dues cultures; el triomf de l’europea en la persona 
de la protagonista, i de l’africana en el cas del marit que marxa 
per no tornar. La novel·la, però, tracta altres temes com ara la 
marginació de la dona a l’Àfrica en contra de la situació de la 
dona occidental, la llibertat de la dona, l’avortament, les creen-
ces religioses o el divorci.
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GORDIMER, NADINE. - Atrapa la vida / traducció de 
Concepció Iribarren.  - Edicions 62,  2006. - 207 p. - 
(Les millors obres de la literatura universal segle XX). 
- ISBN 978-84-2975-811-5. 17,50 ¤

Paul Bannerman s’està tractant d’un càncer de tiroides; 
durant el tractament, l’ús d’una substància química el conver-
teix en una persona radioactiva. Decideix marxar de casa seva 
per no contagiar la dona i els fills i va a casa dels seus pares. 
En aquesta casa es refugia i comença a percebre les sen-
sacions de soledat i d’aïllament i alhora es fan més presents 
les seves contradiccions: és un ecologista contrari a l’energia 
nuclear, casat amb una publicista que treballa per a algunes 
empreses a les quals ell s’oposa. L’edició en castellà és de 
l’Editorial Bruguera. L’escriptora sud-africana Nadine Gordimer 
va rebre el premi Nobel de literatura l’any 1991.

 
GORDIMER, NADINE. - Seducció / traducció d’Albert 
Giralt.  - Proa,  2004. - 317 p. - (A tot vent). - ISBN 978-
84-8437-527-2. 19,50 ¤

Història de la vida de Julie, una relacions públiques bo-
hèmia, i l’Abdú, un immigrant sense papers, que inicien una 
relació que es va fent més i més estreta fins al moment en què 
Abdú rep una ordre d’extradició i ella decideix acompanyar-lo 
al seu país d’origen. El xoc cultural, l’adaptació d’una noia de 
casa bona a la vida familiar i enclaustrada, i la lluita per la inde-
pendència de les dones, centrarà aquesta història de la fusió 
de cultures i de la manera com s’interrelacionen a través del 
contacte humà. 

 

hEAD, BESSIE. - La coleccionista de tesoros y 
otros cuentos de los pueblos de Botsuana / 
traducción de Mercè Diago y Abel Debritto.  - El Cobre,  
2003. - 179 p. - (La diversidad). - ISBN 978-84-9609-
512-0. 14,00 ¤

Recull de relats ambientats a Botswana després de la 
seva independència l’any 1966. Tots evoquen una època de 
transició entre les tradicions ancestrals i la modernitat. L’es-
criptora sud-africana Bessie Head (1937-1986) deixa sentir 
en aquests contes la veu de diferents dones que intenten fer-
se un lloc en un món dominat encara per les necessitats i els 
desitjos dels homes.

 
KANE, hAMIDOU. - La aventura ambigua / traducción 
de Patricia de Gispert Segura.  - Elipsis,  2006. - 212 
p.  - ISBN 978-84-935280-3-4. 17,00 ¤

Novel·la per comprendre l’impacte del món occidental sobre 
la realitat africana. El protagonista, Samba Diallo està atrapat 
entre dues tradicions. Des dels set anys rep l’ensenyament de 
l’islam per part del gran mestre Thierno, per tal que es convertei-
xi en el líder espiritual dels Diallobé. Però llavors Àfrica comen-
ça a ser colonitzada, i els mateixos occidentals els proposen 
aprendre unes tècniques per millorar les seves cases i cultius 
i sortir de la pobresa. En aquest punt, és quan Samba ha de 
prendre una decisió, o seguir amb l’educació tradicional que no 
els permet competir amb el món occidental, o apuntar-se a les 
noves idees tecnològiques que venen de fora. Narració amb un 
rerefons autobiogràfic de l’escriptor senegalès Hamidou Kane 
(1928-    ).
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KOUROUMA, AhMADOU. - Esperant el vot de les feres 
/ traducció de Mireia Porta.  - Edicions 62,  2002. - 346 
p. - (El balancí). - ISBN 978-84-297-5200-7. 19,50 ¤

Títol bàsic, guardonat amb diversos premis africans, de la 
producció literària d’aquest escriptor originari de Costa d’Ivo-
ri. Ahmadou Kourouma (1927-2003) ha rebut entre d’altres el 
Premi Renaudot i el Premi Goncourt dels Estudiants 2000 per 
la novel·la Al·là no té cap obligació. Una novel·la irònica i des-
pietada que amb noms imaginaris relata la història de Togo i el 
seu dictador Eyadema, qui se sotmet a un ritual de purificació.

 
KOUROUMA, AhMADOU. - Los soles de las indepen-
dencias / traducción de Mireia Porta i Arnau.  - Alpha 
Decay,  2005. - 189 p. - (Alfaneque). - ISBN 978-84-
9342-782-5. 19,00 ¤

Novel·la publicada originalment l’any 1970, que reflecteix 
l’esfondrament d’una societat completament desestabilitzada 
que ha perdut les seves referències, primer sota la dominació 
colonial i després amb els poders corruptes dels dirigents de 
les independències.

 
LAyE, CAMARA. - El nen negre / traducció de Xavier 
Pàmies.  - Pagès,  1997. - 181 p. - (Lo marraco). - ISBN 
978-84-7935-395-7. 9,00 ¤

Títol bàsic de la producció de l’escriptor de Guinea-Cona-
kry Camara Laye (1928-1980). Obra de caire autobiogràfic 
que relata la història d’un jove escriptor de 25 anys que deci-
deix narrar la seva infantesa a Guinea. La vida quotidiana i les 
tradicions es tenyeixen de la mitologia, la fantasia i la manera 
pròpia de viure la vida de les ètnies manding o malinke.

 

LOPES, BALTASAR. - Chiquinho / traducció de Pere Co-
mellas.  - La Campana,  2003. - 337 p. - (Toc de ficció). 
- ISBN 978-84-9609-515-1. 16,00 ¤

El jove Chiquinho marxa de l’illa de Sao Nicolau cap a la ca-
pital Mindelo, per estudiar. Amb els nous companys comparteix 
la preocupació per la situació del país, per la misèria, pels pro-
blemes de la crisi dels proveïdors de vaixells, per la sequera... 
L’autor portuguès Baltasar Lopes fa en aquesta novel·la, escrita 
al 1947, una radiografia profunda de les illes de Cap Verd i de 
la seva gent, un retrat d’un moment decisiu del país marcat per 
l’emigració de la població rural cap a les grans ciutats.

 
LOPES, hENRI. - Caso cerrado / traducción de Ma-
nuel Serrat Crespo.  - El Cobre,  2003. - 248 p. - (La 
diversidad). - ISBN 978-84-9609-509-0. 16,00 ¤

Henri Lopes va néixer al Congo belga l’any 1937. Va arribar 
a ser primer ministre després de la independència i ha estat am-
baixador a Espanya, França, Portugal, Anglaterra i el Vaticà. Aquí 
narra la història d’un periodista que treballa per a una revista 
americana i que rep l’encàrrec de tornar al país d’on va fugir al 
sis anys després de l’assassinat del seu pare en estranyes cir-
cumstàncies i un cop proclamada la independència. És, per tant, 
la narració apassionant i apassionada d’un home que retroba 
el seu passat i que tanca antigues ferides difícils de cicatrit-
zar tot i el pas inexorable del temps. Un altre títol recomanable 
d’aquest escriptor d’expressió francesa: El buscador de Áfricas 
(El Cobre).
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MABANCKOU, ALAIN. - Vaso roto / traducción de Mi-
reia Porta i Arnau.  - Alpha Decay,  2007. - 169 p. - (Al-
faneque). - ISBN 978-84-934868-5-3. 20,00 ¤

Retrat d’una Àfrica estranya i inesperada a través de la mi-
rada d’un client assidu d’un llardós bar congolès, el “Crédito se 
fue de viaje”. El seu propietari, Caracol Tozudo, li proposa d’es-
criure les històries dels clients del bar, una colla de mutilats 
amb vides pintoresques. Novel·la finalista del Premi Renaudot 
2005. L’escriptor Alain Mabanckou (Congo, 1966-    ) és pro-
fessor de literatura a Califòrnia.

 
MhLONGO, NIChOLAS. - Perro come perro / traduc-
ción de Juanjo Estrella.  - El Cobre,  2006. - 285 p. - (La 
diversidad). - ISBN 978-84-96501-12-6. 21,00 ¤

Novel·la, en part autobiogràfica, que relata amb bon humor 
les experiències d’un jove estudiant sud-africà de la generació 
posterior a l’apartheid. El personatge central, Dingz, es troba 
atrapat entre dos mons, el de la universitat i el del seu barri 
de barraques. Fa el que pot per obrir-se camí i ho explica amb 
un àcid sentit de l’humor. La veu de l’escriptor sud-africà Nic 
Mhlongo (1973-    ) capta l’experiència de ser jove i negre, en 
un barri en l’era de la nova democràcia, i ho fa amb un estil 
narratiu fresc, vibrant i divertit.

 
NDIONE, ABASSE. - Ramata / traducción: Dolors Ga-
llart.  - Roca,  2008. - 346 p. - (Criminal). - ISBN 978-
84-92429-50-9. 20,00 ¤

L’autor senegalès Abasse Ndione (1946-    ) és un escrip-
tor de renom al seu país i ha estat traduït a diverses llengües. 
El llibre posa sobre la taula la denúncia del tema de l’ablació, 
així com el de la corrupció i la violència. Ndione ha fet d’infer-
mer en un hospital a més de dedicar-se a l’escriptura.

 

NDONGO-BIDyOGO, DONATO. - El metro.  - El Cobre,  
2007. - 458 p. - (La diversidad). - ISBN 978-84-96501-
22-5. 22,00 ¤

El novel·lista guineà Donato Ndongo (1950-    ) planteja 
l’ànsia de superar les contradiccions vitals i culturals d’un afri-
cà que, en la recerca del seu destí, va més enllà de la terra que 
el va veure néixer. Per la qualitat literària i l’excel·lència de la 
seva prosa, la narració no deixa lloc a la indiferència.

 
NDONGO-BIDyOGO, DONATO. - Las tinieblas de tu 
memoria negra.  - El Cobre,  2009. - 174 p. - (La 
diversidad). - ISBN 978-84-96501-66-9. 20,00 ¤

La veu angoixada d’un nen descriu la dura realitat de Gui-
nea, en el trànsit del colonialisme a la independència. L’obra 
de l’escriptor guineà amplia l’oferta d’edicions El Cobre, un se-
gell especialitzat en les literatures de l’Àfrica i de l’Orient.

 
NGUGI WA ThIONG’O. - Un grano de trigo / traduc-
ción y prólogo de Marta Sofía López.  - Zanzíbar,  2006. 
- 350 p. - (Otras narrativas). - ISBN 978-84-934192-
2-6. 22,90 ¤

La novel·la més elogiada de l’autor kenyà Ngugi Wa Thi-
ong’o (1938-    ) ha estat valorada com un dels dotze millors 
títols africans del segle XX per un comitè d’acadèmics i crítics 
literaris de l’Àfrica. L’obra tracta la rebel·lió dels guerrillers Mau 
Mau que lluitaven per la independència de Kenya contra el 
colonialisme anglès i els col·laboracionistes africans. No és 
només una novel·la política, sinó també una novel·la de gran 
capacitat per transmetre els estats de l’ànima humana davant 
l’amor, la traïció o l’amistat.
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NIRSIMLOO-ANENDEN, ANANDA. - Suspiro / traduc-
ción y notas de Isabel Olid.  - El Cobre,  2004. - 207 p. 
- (La diversidad). - ISBN 84-96095-45-2. 15,00 ¤

En una illa prop de Maurici, amenaçada pels ciclons i per 
l’allau de turistes, transcorre la novel·la d’Ananda Devi. Un en-
tramat de personatges estrafolaris busca refugi a les munta-
nyes de l’illa mentre es dedica al cultiu del cànnabis. La crítica 
ha elogiat l’obra i ha ressaltat l’escriptura refinada i molt pen-
sada d’aquesta escriptora i antropòloga africana.

 
OKRI, BEN. - El camino hambriento / traducción de 
Ana Gómez de Cárdenas.  - La otra orilla,  2008. - 568 
p. - (La otra orilla). - ISBN 978-84-96694-83-5. 26,00 ¤

Novel·la que té com a protagonista un nen “abiku”, creença 
africana segons la qual alguns nens romanen, un cop morts, 
en un territori entre la vida i la mort. El nen escull la vida, però 
connecta amb el món dels esperits i percep altres realitats. El 
llibre juga amb la realitat i el somni, dos mons oposats en el 
pensament occidental però no en l’africà. “No es un libro sobre 
África, es un libro africano con una mirada propia”. Ben Okri 
(1959-    ) és un autor nigerià resident actualment a Londres, 
on va arribar als anys setanta i on ha publicat més de deu 
llibres i ha guanyat nombrosos premis. 

 
OKRI, BEN. - El mago de las estrellas : un cuento 
mágico de amor y regeneración / traducción de 
Ramón González Férriz.  - La otra orilla,  2007. - 494 p.  
- ISBN 978-84-96694-65-1. 23,00 ¤

Escriptor nigerià en llengua anglesa de reconegut prestigi, 
Ben Okri relata la història d’un regne i el seu príncep, d’una 
tribu d’artesans i la seva donzella, enamorats l’un de l’altre sen-
se poder trobar-se en cap altre lloc que no sigui en un somni. 
El text és com un gran tapís ple d’imatges, cossos i costums 
africans remots per a tots nosaltres. Narrat amb un llenguatge 
molt ric intenta plasmar l’estil de les narracions orals. Un altre 
títol recomanable de l’autor: Riquezas infinitas (El Cobre).

 

OyEyEMI, hELEN. - La niña Ícaro / traducción de Ana 
Mata Buil.  - El Aleph,  2005. - 333 p. - (Modernos y 
clásicos). - ISBN 978-84-7669-697-2. 18,00 ¤

Primera novel·la d’una jove nigeriana que tracta el tema 
de l’existència real o espiritual de “dobles”. La protagonista és 
Jessamy, una nena de vuit anys que creix entre dues cultures i 
dos colors. Durant la primera visita al poblat de la família de la 
seva mare a Nigèria, coneixerà dos personatges interessants: 
TillyTilly, una nena indigent que és en realitat una amiga invisi-
ble, i el seu avi nigerià que menysprea la cultura anglesa.

 
PESTANA, ARTUR. - Mayombe / traducción: Carlos Sil-
va, Arantza Arrizabalaga.  - Txalaparta,  2002. - 257 p. 
- (Gebara). - ISBN 978-84-86597-37-5. 9,00 ¤

L’escriptor d’Angola Artur Pestana (1941-    ) narra les misè-
ries i les proeses de la guerrilla, els valors i les contra diccions 
de la lluita contra el colonialisme portuguès. El relat posa de 
manifest el racisme i el tribalisme que dificulta la unitat de 
l’Àfrica. Mayombe és una de les novel·les més reconegudes 
d’aquest escriptor d’expressió portuguesa, conegut amb el 
pseudònim de Pepetela, autor de referència de les lletres con-
temporànies d’Angola. Altres obres seves: El deseo de Kianda 
(Alianza) i Parábola de la vieja tortuga (Alianza).

 
SARO-WIWA, KEN. - Historia de Lemona / traduc-
ción de José Manuel Esquinas.  - Zanzíbar,  2004. - 198 
p. - (Otras narrativas). - ISBN 978-84-932898-3-6. 
14,00 ¤

Escriptor, productor de televisió i activista nigerià, Ken Sa-
ro-Wiwa (1941-1995) va ser condemnat a mort i executat des-
prés de les seves protestes contra el desastre ecològic causat 
per la companyia petroliera Shell. El seu coratge, la força moral, 
la integritat i el seu bon humor han sobreviscut a través dels 
seus escrits. En aquesta història, la Lemona és el símbol de la 
dona africana, bella, traïda, desitjada i corrupta, sotmesa per la 
seva condició, abandonada a la seva sort a mans d’un destí del 
qual ella no porta les regnes.
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SECK, ThIONE. - Amina / traducción de Laura-Remei 
Martínez-Buitrago.  - Takusan,  2006. - 180 p. - (Narra-
tiva actual). - ISBN 978-84-934296-7-6. 18,00 ¤

Història de l’Amina, una jove senegalesa de família benes-
tant que emprèn un viatge en el qual s’haurà d’enfrontar al de-
samor, a la soledat i a la revisió dels seus propis valors i ideals. 
Els primers capítols apropen el lector a la realitat de Senegal 
i en la segona part, el lector és testimoni del desconcert, la 
confusió i el desarrelament del qual és víctima la protagonis-
ta, com altres joves africans que viuen comprimits entre dues 
cultures diferents, la pròpia i l’occidental. Novel·la de l’escriptor 
i poeta senegalès Thione Seck (1955-    ) que viu actualment 
a Barcelona i és el director de Takusan Edicions, segell espe-
cialitzat en narrativa africana.

 
SIALE DJANGANy, JOSÉ FERNANDO. - Autorretrato 
con un infiel.  - El Cobre,  2007. - 224 p. - (La diversi-
dad). - ISBN 978-84-96501-23-2. 20,00 ¤

Escriptor en llengua castellana de la Guinea Equatorial. La 
novel·la conté elements mítics i del realisme màgic africà i d’al-
tres temes recurrents en la literatura africana com la corrupció 
o la tirania dels dictadors, la incompetència o la submissió de 
la dona. José F. Siale (1961-    ) dóna una visió humorística del 
món postcolonial.

 
SOyINKA, WOLE. - Els intèrprets / traducció de Víctor 
Compta.  - Edicions 62,  1999. - 326 p. - (Les millors 
obres de la literatura universal segle XX). - ISBN 978-
84-2974-574-0. 15,00 ¤

Novel·la ambientada en la Nigèria postcolonial dels anys 60 
que narra les vivències d’un grup de joves nigerians que tornen 
al seu país després d’haver estudiat a l’estranger i s’hi troben 
una societat corrupta. El nigerià Wole Soyinka (1934-    ), poeta, 
crític, dramaturg i novel·lista, va rebre el premi Nobel de Litera-
tura 1986.

 

TUTUOLA, AMOS. - El bevedor de vi de palma i el 
seu difunt sagnador de vi de palma a la ciutat 
dels morts / pròleg i traducció: Emili Olcina.  - Laer-
tes,  2009. - 127 p. - (L’arcà). - ISBN 978-84-7584-
642-2. 13,00 ¤

Novel·la fantàstica que narra, talment una odissea africana, 
el viatge del protagonista, un gran bevedor de vi de palma, al 
món dels morts, en el cor d’una selva africana, plena de perills 
i éssers fantàstics. El periple serveix per presentar la mitologia 
ioruba, les tradicions i l’animisme propis del món africà. Pri-
mera novel·la de l’escriptor nigerià Amos Tutuola (1920-1997) 
apareguda el 1952 i traduïda al català per primera vegada. 
L’obra fou rebutjada per la primera generació d’intel·lectuals 
del país perquè utilitza un llenguatge col·loquial a l’anglesa. 
En canvi, és molt ben valorada i lloada pels grans noms de la 
literatura africana contemporània.

 
ZWEIG, STEFANIE. - Corazón Kikuyu / traducido por 
Maria Dolores Ábalos.  - Edelvives,  2008. - 216 p. - 
(Alandar). - ISBN 978-84-263-5186-9. 8,90 ¤

Records d’infància d’una nena jueva alemanya, òrfena de 
mare, que es trasllada amb el seu pare a una granja de Kenya 
tot fugint dels nazis. Uns anys marcats per unes terres i una 
gent, els kikuyu, que es convertiran en la seva família africana. 
Narració autobiogràfica on es reviu la infància de l’escriptora 
alemanya Stefanie Zweig, coneguda per la biografia: En un 
lugar de África. 
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u	Narratives del món àrab 

ALKhARRAT, EDUARD. - Les pedres de Bobel·lo / 
traducció de l’àrab de Marta Serra.  - Proa,  2000. - 188 
p. - (Beta). - ISBN 978-84-8256-702-0. 14,00 ¤

Al turó de Bobel·lo conviuen un cementiri copte i les ruïnes 
d’un antic temple grec. A la vora, separat pel Nil, s’hi troba el 
poble de Tarrana, on el narrador situa les històries de la seva 
joventut.

 
ASWANI, ALAA. - L’edifici Iaqubian / traducció de 
l’àrab de Pius Alibek.  - Edicions de 1984,  2007. - 236 
p. - (Mirmanda). - ISBN 978-84-96061-80-4. 17,00 ¤

Una bona mostra de la literatura actual en àrab que triom-
fa a Egipte. Es tracta d’una novel·la amb molts personatges 
que entrecreuen les seves vides en un vell edifici del cen-
tre del Caire, l’edifici Iaqubian. Les històries, les actituds i els 
sentiments volen ser un mirall del conjunt del país, de la seva 
societat i la seva diversitat.

 
BAKR, SALWA. - Las artimañas de los hombres y 
otras historias / traducción del inglés por Gerardo Di 
Masso.  - Txalaparta,  1998. - 174 p. - (Gebara). - ISBN 
978-84-8136-090-5. 12,00 ¤

Salwa Bakr (1949-    ) està considerada com una de les 
veus més representatives de la ficció literària a Egipte. Va co-
mençar publicant llibres de contes als anys vuitanta pagant-
se’n ella l’edició, però ara ja té llibres traduïts a les llengües 
principals. Les seves obres generalment estan protagonitza-
des per dones en situacions difícils. Les narracions contenen 
sempre una forta càrrega crítica i expressen sovint els conflic-
tes entre les diferents classes socials i els abusos de poder 
d’una societat encara molt dividida i amb moltes injustícies.

 

BEN JELLOUN, TAhAR. - L’últim amic / traducció de 
Mia Tarradas.  - Empúries,  2005. - 142 p. - (Narrativa). 
- ISBN 978-84-9787-090-0. 15,00 ¤

L’escriptor marroquí Tahar Ben Jelloun narra en aquesta 
novel·la l’amistat entre dos homes mentre repassa la història 
més recent del Marroc, des dels anys seixanta. També s’ha 
editat en castellà.

 
BENARROCh, MOIS. - En las puertas de Tánger.  
- Destino,  2008. - 211 p. - (Áncora y delfín). - ISBN 
978-84-233-4014-9. 19,00 ¤

Mois Benarroch va néixer a Tetuan (1956-    ) i actualment 
viu a Jerusalem. Va començar escrivint en anglès, i més enda-
vant va passar-se a l’hebreu i el castellà. Autor d’una extensa 
obra literària, l’any 2008 va rebre un reconeixement públic en 
ser guardonat per aquesta narració.  La novel·la recull el tema 
de la identitat i la memòria dels jueus marroquins, així com la 
nostàlgia per l’abandonament de la ciutat en què han nascut 
els protagonistes.

 
BOUMAÂZA, NICOLE. - Al otro lado del Estrecho / 
traducido por María Lerma. - 2a ed., 5a reimpr. - Edelvi-
ves,  2007. - 189 p. - (Alandar). - ISBN 978-84-2634-
973-6. 9,20 ¤

Narració adreçada a joves a partir de 14 anys on es barre-
gen els temes familiars i sentimentals amb qüestions lligades 
al fet migratori i les seves conseqüències. La història fa refe-
rència a una família on el pare, vingut del Marroc fa temps, es 
troba actualment sense feina. No vol tornar al seu país, però 
tampoc es troba gaire còmode amb els costums europeus. 
D’altra banda, els seus fills, nascuts a França, no volen tornar a 
viure en un país que no coneixen i on se senten estrangers.

 



54

DJEBAR, ASSIA. - El amor, la fantasía / traducción de 
Inmaculada Jiménez Morell.  - Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo,  1990. - 307 p. - (Letras del Oriente y del 
Mediterráneo). - ISBN 978-84-8719-805-2. 16,00 ¤

L’escriptora algeriana és una de les veus més poètiques 
i innovadores de la narrativa francesa contemporània. Assia 
Djebar és la primera escriptora algeriana francòfona a entrar a 
l’Acadèmia Francesa. Va rebre el Premi de la Pau a la Fira de 
Frankfurt l’any 2000. El jurat valorà la seva aposta pel diàleg 
entre cultures i el seu suport a la defensa dels drets de les 
dones del món àrab. El amor, la fantasía és un calidoscopi que 
ens porta a l’època en què Algèria va ser conquerida pels fran-
cesos (principis del segle XIX), tot barrejant-ho amb elements 
de la pròpia història personal. Ediciones del Oriente y del Me-
diterráneo té un bon catàleg on hi podem trobar representades 
altres escriptores àrabs: Fátima Mernissi, Latifa Zayyat, Radwa 
Ashur, etc.

 
DJEBAR, ASSIA. - Sin habitación propia / traducción 
de Susana Andrés Font.  - Lumen,  2009. - 403 p.  - 
ISBN 978-84-264-1703-9. 21,90 ¤

Assia Djebar és una de les autores contemporànies amb 
més prestigi del món àrab. Va néixer a Algèria el 1936 i, grà-
cies al seu pare, va continuar els estudis més enllà del que era 
habitual per a una dona en el seu país, cosa que li va permetre 
adquirir un gran bagatge cultural i una experiència personal 
que recollirà en les seves novel·les. Les seves obres són un 
exemple de la lluita per la democràcia i la llibertat de la dona 
musulmana, així com un recorregut per la difícil història del 
seu país.  

 

FÉRAUD, MARIE. - Anne aquí, Sélima allí / traduc-
ción de Elena del Amo.  - Alfaguara,  1999. - 118 p. - 
(Serie roja). - ISBN 978-84-2044-886-2. 8,50 ¤

Narració juvenil sobre una noia que pertany a la segona 
generació dels immigrants algerians a França, és a dir, aquells 
que ja han nascut a França però els pares dels quals conser-
ven les tradicions i les arrels musulmanes. La història descriu 
el conflicte intern de la protagonista en els temes d’identitat i 
nacionalitat. Selima, la protagonista, decideix canviar de nom 
i anomenar-se Anne quan comença l’institut, per estalviar-se 
problemes de discriminació. Tot i així, veurà com aquest gest 
també li porta problemes...

 
hAKIM, TAWFIQ. - Diario de un fiscal rural / traduc-
ción y prólogo: Emilio García Gómez.  - Ediciones del 
Viento,  2004. - 160 p. - (Viento simún). - ISBN 978-
84-9330-013-5. 16,00 ¤

Situada a Egipte a la primera meitat del segle XX, aquesta 
obra, meitat novel·la meitat autobiografia, recull les experièn-
cies d’un fiscal destinat a petits pobles del camp egipci. L’obra, 
publicada originàriament en àrab, s’ha traduït a diversos idio-
mes i el seu punt d’humor i la senzillesa en la narració li han 
valgut una molt bona acollida arreu. L’autor, nascut el 1898, va 
deixar finalment els temes de dret per dedicar-se a escriure 
novel·les i obres de teatre.
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hUSAyN, TAhA. - Los días : memorias de infancia 
y juventud / traducción castellana de Emilio García 
Gómez.  - Ediciones del Viento,  2004. - 271 p. - (Viento 
simún). - ISBN 978-84-9330-017-3. 20,00 ¤

Relat autobiogràfic d’un nen cec de família modesta que 
va créixer en un poblet perdut d’Egipte a principis del segle 
XX i que va arribar a ser doctor a la Universitat del Caire i a 
la Sorbona, a més de ministre d’Educació. L’obra mostra les 
tradicions i les peculiaritats culturals del seu entorn quan era 
jove. Taha Husayn (1889-1974) és un dels escriptors moderns 
més brillants en llengua àrab. Ediciones del Viento és un segell 
especialitzat en cròniques i literatura de viatges que ja compta 
amb un bon nombre de títols dedicats al continent africà.

 
KhADRA, yASMINA. - El escritor / versión española de 
Santiago Martín Bermúdez.  - Alianza,  2001. - 262 p. - 
(Alianza literaria). - ISBN 978-84-206-4473-8. 18,27 ¤

Yasmina Khadra és el pseudònim de Mohamed Moules-
sehoul (1955-    ), exmilitar algerià convertit en escriptor. La 
novel·la reconstrueix les interioritats de la societat algeriana i 
del sistema polític pseudo-dictatorial a través d’un relat amb 
molts components autobiogràfics. Un militar fastiguejat per les 
accions del govern del seu país abandona la seva carrera i de-
cideix fer-se escriptor per fer públiques les seves experiències. 
Altres títols de l’autor: Lo que sueñan los lobos (Alianza) i Los 
corderos del Señor (Alianza).

 
KhAMISSI, KhALED AL. - Taxi / traducción de Alberto 
Cano y Khaled Musa Sánchez.  - Almuzara,  2009. - 215 
p. - (Narrativa). - ISBN 978-84-92573-29-5. 15,00 ¤

Històries curtes que reprenen converses i fets esdevin-
guts en un taxi de la ciutat del Caire. L’escriptor egipci Khaled 
Al Khamissi (1962-    ) dóna veu a testimonis de diferents 
nivells socials que expressen inquietuds diverses sobre temes 
com l’economia, la corrupció política o els vestits. La primera 
novel·la d’aquest periodista i escriptor nascut al Caire ha estat 
tot un èxit al seu país.

 

MAhFUZ, NAJIB. - El carreró dels miracles / tra-
ducció: Isaïes Minetto, Josep Franco.  - Bromera,  2007. 
- 314 p. - (L’eclèctica). - ISBN 978-84-9824-210-2. 
18,20 ¤

Najib Mahfuz (1911-2006) és un dels autors àrabs con-
temporanis més reconeguts internacionalment, gràcies al Pre-
mi Nobel de Literatura concedit l’any 1988. Mahfuz va ser el 
primer escriptor en llengua àrab que va rebre aquest premi. La 
novel·la, publicada l’any 1947, és la més representativa de la 
seva etapa literària dedicada a retratar la realitat que l’envolta, 
en què situa les seves obres en barris i carrers del Caire. En 
concret, El carreró dels miracles fa referència al carrer Midaq, 
abans un dels carrers més importants de la ciutat i ara un barri 
petit ple de misèria, d’on la protagonista vol fugir, mentre es 
debat entre diversos pretendents. La versió castellana és de 
l’editorial Martínez Roca.

 
MAhFUZ, NAJIB. - La taberna del gato negro / 
traducción del árabe, notas y glosario de María Luisa 
Prieto.  - Martínez Roca,  2003. - 294 p.  - ISBN 978-
84-2702-923-1. 18,00 ¤

Recull de relats breus ambientats en el món àrab que plas-
men, a través d’una prosa on abunden els diàlegs, les angoixes 
i els sentiments dels seus personatges: la solitud, la incomu-
nicació, la intolerància religiosa, etc. El títol del llibre correspon 
a un dels contes que el nobel egipci Najib Mahfuz va escriure 
als anys 70.
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MERNISSI, FÁTIMA. - Somnis de l’harem / traducció 
de Dolors Udina. - 4a ed. - Columna,  2009. - 220 p. - 
(Clàssica). - ISBN 978-84-8300-513-2. 14,18 ¤

L’escriptora marroquina reviu els records d’infantesa, ínti-
mament units als somnis i les fantasies de les dones que la 
van veure créixer entre les quatre parets d’un harem. El relat de 
Fátima Mernissi (1940-    ) està escrit en un estil ple d’humor 
i de nostàlgia, i amb un to també reivindicatiu. La versió caste-
llana és a l’editorial El Aleph. L’escriptora marroquina va rebre 
el Premi Príncep d’Astúries de les Lletres 2003.

 
MOKEDDEM, MALIKA. - L’angoixa dels rebels / tra-
ducció de Ramon Usall i Salvia.  - Pagès,  2004. - 239 
p. - (Lo marraco blau). - ISBN 978-84-9779-149-6. 
12,00 ¤

L’adjectiu que ve al cap en sentir el nom de Malika Moked-
dem és rebel. Va néixer l’any 1949 en un petit poble enmig del 
desert d’Algèria, en una família analfabeta i nòmada. Des dels 
anys setanta viu a França i a partir del 1985 es dedica a la lite-
ratura. En les seves obres s’entreveu sempre l’inconformisme 
i la necessitat de denúncia d’una societat encara massa in-
justa, especialment amb les dones. La novel·la, marcadament 
autobiogràfica, descriu la seva lluita per la dignitat i la inde-
pendència en una família i una societat amb unes tradicions 
marcadament masclistes. L’edició en castellà és a la col·lecció 
“La diversidad”, d’Ediciones del Cobre.

 

MOKEDDEM, MALIKA. - El siglo de las langostas / 
traducción de Pilar Jimeno Barrera.  - Txalaparta,  2002. - 
279 p. - (Gebara). - ISBN 978-84-8136-224-4. 16,00 ¤

Títol bàsic de l’obra de Malika Mokeddem. Amb una pro-
sa molt poètica, amb unes grans descripcions, retrata la vida 
al desert d’Algèria durant les dècades més dures de la seva 
història recent. Narra la vida d’una dona al desert, en lluita 
constant amb la natura i els homes, intentant sortir del camí 
establert, rebel·lant-se contra el dolor i la persecució, buscant 
la dignitat. Premi Afrique Méditerranée Maghreb de l’Associa-
ció d’Escriptors en Llengua Francesa.

 
NEDJMA. - L’ametlla : memòries eròtiques d’una 
dona musulmana / traducció de Joan Casas.  - Proa,  
2005. - 196 p. - (Perfils). - ISBN 978-84-8437-697-2. 
17,00 ¤

Badra, la protagonista i narradora d’aquesta història, és 
una jove magribina que ha estat obligada a casar-se als 17 
anys amb un home que la maltracta físicament i psicològi-
cament. Finalment fuig a Tànger, a casa de la seva tieta, on 
coneix un jove amb el qual descobrirà l’alliberament del seu 
cos i el plaer sexual. Narració autobiogràfica d’una autora, que 
s’amaga sota pseudònim, i que amb aquest llibre vol homenat-
jar l’antiga civilització dels àrabs on obtenir i donar plaer era un 
deure del creient. 
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SADAWI, NAWAL. - La hija de Isis / traducción de Pa-
tricia Nunes.  - Ediciones del Bronce,  2003. - 341 p. - 
(Reflexiones). - ISBN 978-84-8453-140-1. 22,00 ¤

Amb una mica més de seixanta anys, Nawal Sadawi escriu 
la pròpia història des de l’exili als Estats Units. La metgessa, 
política i escriptora nascuda a Egipte l’any 1931, ha estudiat 
la situació de la dona en el món àrab i les diverses formes 
d’opressió i discriminació fonamentades en les diferències de 
classe, gènere, nacionalitat, raça o religió. Els anys d’infància i 
adolescència centren la primera part de la seva autobiografia, 
que continua amb Prueba de fuego. La concessió del XV Pre-
mi Internacional Catalunya 2003 li ha reconegut la seva lluita 
envers la llibertat de les dones i la justícia social.

 
SADAWI, NAWAL. - Prueba de fuego / traducción de 
Patricia Nunes.  - Ediciones del Bronce,  2002. - 287 
p. - (Textos del Bronce). - ISBN 978-84-8453-125-8. 
18,00 ¤

Segona part de l’autobiografia de l’escriptora egípcia Na-
wal Sadawi. L’autora compromesa amb la democràcia a l’is-
lam, els drets humans i especialment amb les dones del món 
àrab, ha esdevingut un referent a tot el món per aquells que 
defensen la llibertat i rebutgen la violació dels drets humans 
i socials. Per aquestes idees i la seva implicació en accions 
reivindicatives, ha estat processada en més d’una ocasió i 
condemnada a mort l’any 1993 per grups fonamentalistes. Al-
tres títols de l’autora: La dona que buscava (Proa) i La cançó 
circular (Proa).

 

SOUEIF, ADhAF. - El mapa del amor / traducción: Ana 
Maria de la Fuente. - 2a ed. - Salamandra,  2005. - 461 
p. - (Narrativa). - ISBN 978-84-7888-930-3. 18,50 ¤

Sota el rerefons d’una història d’amor la novel·la enllaça la 
història d’una família amb la història recent d’Egipte. Per mitjà 
de les històries personals dels protagonistes ens apropa la 
visió del colonialisme europeu vist des del punt de vista dels 
colonitzats. En aquest cas, uns ciutadans egipcis de classe 
benestant i cultes que formen part de la classe dirigent del 
país. Els seus pensaments, dubtes, sentiments i actituds ens 
fan viure, barrejats amb les intrigues polítiques, la situació de 
la dona o la repressió política, la realitat social del país. Realitat 
que ens ajuda a comprendre millor la complexitat actual de les 
relacions entre orient i occident.

 
TAhER, BAhA. - La tieta Safeia i el monestir / tra-
duït de l’àrab per Dolors Cinca.  - Límits,  1998. - 112 
p.  - ISBN 99920-56-11-8. 10,00 ¤

Baha Taher (1935-    ) és un novel·lista egipci amb una 
obra no gaire extensa, però que ha rebut alguns premis de 
caràcter internacional. Amb un estil que barreja un to tràgic, les 
narracions orals i la saviesa de les paràboles, l’escriptor explica 
una història d’amor i venjança. La narració se situa en un petit 
poble d’Egipte on l’harmonia en què viuen els musulmans i 
els monjos coptes del monestir es veu trencada de sobte per 
l’assassinat del marit de la Safeia.

 
ZAOUI, AMIN. - La sumisión / traducción de Núria Vi-
ver Barri.  - El Cobre,  2003. - 105 p. - (La diversidad). 
- ISBN 978-84-9609-508-3. 12,00 ¤

Des de la perspectiva d’un nen rodejat de cinc germanes, 
la narració mostra la vida d’una família del Magrib i la violència 
de la submissió de les dones als seus marits i dels fills als 
seus pares. Novel·la publicada per primera vegada en francès 
l’any 1998 per Amin Zaoui, que va haver d’abandonar Algèria 
durant uns anys per rebel·lar-se contra els costums familiars i 
socials del seu país.
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u	Cròniques de viatge 

ANGLARILL, ELISABETh. - El Cairo en los zapatos : 
retrato de una sociedad en el país del Nilo.  - 
Flor del Viento,  2003. - 311 p.  - ISBN 978-84-89644-
89-2. 18,00 ¤

Elisabeth Anglarill, periodista i reportera especialitzada en 
països àrabs, recorre Egipte i la seva capital. Però aquest no 
és el típic llibre de viatges perquè combina, encertadament, les 
entrevistes a periodistes, a líders religiosos o a gent del carrer 
amb les observacions personals de la ciutat i els apunts sobre 
els llocs que ha visitat l’autora. Molt bones crítiques. 

 
BADIA I LEBLICh, DOMÈNEC. - Viatges d’Alí Bei : edi-
ció completa amb tots els viatges, làmines i ma-
pes realitzats pel mateix autor.  - Llibres de l’Índex,  
2004. - 557 p.  - ISBN 978-84-9531-779-7. 28,00 ¤

Edició completa de la crònica dels viatges de Domènec 
Badia pel món àrab al llarg del segle XIX. Les conspiracions 
de la monarquia de Carles IV contra el sultanat del Marroc, 
conduiran Domènec Badia a convertir-se en el príncep àrab 
Alí Bei i a emprendre un llarg viatge que el durà al Marroc, 
Egipte, Aràbia, Síria o Turquia. L’edició està il·lustrada amb ma-
pes i gravats del mateix Alí Bei, el primer europeu que va entrar 
a la Meca. La primera edició en català del text és de 1926 i 
l’edició actual la complementa i actualitza amb un estudi in-
troductori molt ben documentat de Francesc Espinet, en un 
exercici de reconeixement històric del personatge.

 

BARRIL, JOAN ; VILLATORO, VICENç. - L’espai immens 
: quaderns de Namíbia.  - Ara Llibres,  2008. - 173 
p. - (Amsterdam llibres). - ISBN 978-84-936603-1-4. 
19,50 ¤

Pensaments sobre el món de Namíbia a través de textos 
i poemes que podrien evocar també altres països africans. A 
manera d’un quadern de viatges que recull reflexions senti-
mentals i el gust per la vida, Barril i Villatoro exposen la seva 
fascinació per l’Àfrica. Els textos, en vers i en prosa i relativa-
ment curts, estan ordenats en quatre blocs generals: l’entorn 
físic, les persones, els animals i les idees.

 
BLOOM, STEVE. - África : con 236 fotografías.  - 
Lunwerg,  2008. - 335 p.  - ISBN 978-84-9785-498-6. 
49,50 ¤

Àlbum de fotografies que ens du de viatge per l’Àfrica. A 
través de 236 fotografies l’autor mostra la seva visió del conti-
nent, des de paisatges i animals del desert i de la selva, fins a 
les formes de vida i tradicions de les persones en remots po-
blats tribals i bullicioses metròpolis. En el text que acompanya 
les fotografies, l’autor combina la seva experiència personal 
amb una exposició dels reptes que hauran d’assumir la gent i 
els països africans en el segle XXI. Tant les paraules com les 
fotografies deixen constància de l’afecte i estimació que l’au-
tor sent pel continent africà. Steve Bloom, fotògraf reconegut i 
valorat a escala internacional, va créixer a Sud-àfrica i hi torna 
regularment.
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BURTON, RIChARD FRANCIS. - Las montañas de la 
Luna : en busca de las fuentes del Nilo. - 5a ed. - 
Valdemar,  2003. - 186 p. - (El Club Diógenes). - ISBN 
978-84-7702-121-6. 7,00 ¤

L’any 1875, els militars i geògrafs britànics Richard Francis 
Burton i John H. Speke van emprendre una expedició a la 
recerca de les fonts del Nil, que la llegenda situava al massís 
del Ruwenzori, una formació muntanyosa perduda al cor de la 
zona dels Grans Llacs, coneguda també com les Muntanyes 
de la Lluna. El viatge, promogut per la Reial Societat Geogrà-
fica britànica, desembocà en una disputa entre els dos explo-
radors per l’origen d’un dels rius més llargs del món. Burton va 
descobrir el llac Tanganyka i Speke el llac Victòria, però caldria 
esperar fins a les posteriors expedicions de Stanley per deter-
minar l’autèntic origen del Nil. Aquest llibre és un extracte dels 
diaris personals de Burton, on descriu, amb el seu caràcter 
profundament humanista, les peripècies de la ruta i els cos-
tums dels pobles que es va trobant al llarg del camí. 

 
DE VILLIERS, MARQ ; hIRTLE, ShEILA. - Tombuctú : 
via je a la ciudad del oro.  - Península,  2008. - 412 
p. - (Atalaya). - ISBN 978-84-8307-830-3. 23,50 ¤

Recorregut geogràfic i històric per l’esplendor i la deca-
dència d’una de les ciutats mítiques del desert del Sàhara, 
la llegendària Tombuctú fundada al segle XI per nòmades del 
desert i que es va convertir en una de les més riques i atrac-
tives del continent africà. Una ciutat viva on les escoles i les 
llibreries competien amb els mercats d’espècies i d’art. L’evo-
cació convida a somiar en universos llunyans d’aventura i de 
misteri.

 

FORBATh, PETER. - El río Congo : descubrimiento, 
exploración y explotación del río más dramáti-
co de la tierra.  - Turner,  2002. - 486 p. - (Noema). 
- ISBN 978-84-7506-508-3. 29,00 ¤

Estudi voluminós i documentat que recorre la història del 
riu Congo, una de les zones geogràfiques més convulses de la 
Terra, des de les primeres migracions bantus fins a la guerra 
d’alliberament colonial contra Bèlgica el 1957. L’historiador i 
periodista Peter Forbath va ser corresponsal de la revista Time 
a l’Àfrica.

 
GRECKO, TÉMORIS. - Asante África : crónica de un 
encuentro con los pueblos de Sudáfrica, Sua-
zilandia, Tanzania y Kenia.  - RBA : National Geo-
graphic Society,  2009. - 139 p.  - ISBN 978-84-8298-
475-9. 14,00 ¤

Crònica de viatges per diferents països de l’Àfrica, que se 
centren sobretot en les trobades amb la gent i recull costums 
i experiències, que complementa amb el seu punt de vista. 
El periodista i viatger mexicà Témoris Grecko escriu un llibre 
amè, divertit i de lectura fàcil que va rebre el IV Premi Eurostars 
Hotels de narrativa de viatges.

 
hAAS, ROBERT B. - África : la mirada de los dioses.  
- RBA : National Geographic Society,  2006. - 207 p.  - 
ISBN 978-84-8298-367-7. 50,00 ¤

Col·lecció de fotografies en color sobre la diversitat de 
paisatges del continent africà, l’abundant vida salvatge i els 
majestuosos espais naturals, des d’una perspectiva aèria im-
ponent. El fotògraf ha recorregut el continent en helicòpter i 
avioneta des d’on ha fet fotografies espectaculars de gran be-
llesa i sensibilitat.
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KAPLAN, ROBERT D. - Rendición o hambre : viajes 
por Etiopía, Sudán, Somalia y Eritrea.  - Edicio-
nes B,  2005. - 319 p. - (Biblioteca grandes viajeros). 
- ISBN 978-84-666-2058-1. 18,50 ¤

Crònica del conflicte que enfrontà Etiòpia i Eritrea durant 
la dècada dels vuitanta. Es narren els antecedents històrics i 
es critica el mutisme dels grans mitjans de comunicació occi-
dentals. L’obra es divideix en cinc parts: es presenta la història 
de la zona; es narren els esdeveniments i els conflictes ètnics, 
religiosos i de classe que expliquen la fam etíop i se situa la 
realitat dels països veïns, Sudan i Somàlia. A l’epíleg es recu-
llen testimonis de refugiats i d’afectats per la política actual. 
Robert D. Kaplan és un reconegut periodista especialitzat en 
conflictes internacionals que ha viatjat a les regions més com-
plicades i inestables del planeta.

 
KAPUSCINSKI, RySZARD. - Eben.  - Empúries/Anagra-
ma,  2006. - 331 p. - (Anagrama/Empúries). - ISBN 
978-84-9787-212-6. 15,00 ¤

“Aquest no és un llibre sobre l’Àfrica, sinó sobre algunes 
persones d’allí, sobre les meves trobades amb elles i el temps 
que vàrem passar junts”. Crònica periodística sobre la vida a 
l’Àfrica des de la independència fins avui. El periodista polonès 
és un dels mestres del reportatge contemporani. L’edició en 
castellà és a la col·lecció “Crónicas Anagrama”. Altres títols 
de l’autor dedicats a l’Àfrica: Un dia més de vida (Empúries/
Anagrama) i l’àlbum de fotografies Desde África (Altaïr).

 

El libro de África : un viaje por todos los países 
del continente.  - Geoplaneta,  2008. - 263 p.  - ISBN 
978-84-08-08222-4. 39,50 ¤

Llibre que dóna cabuda als 54 països del continent africà. 
Conté fragments d’història i recomanacions de viatges, foto-
grafies espectaculars i dades econòmiques i demogràfiques 
per entendre la realitat del continent: des de les manades 
d’animals salvatges, els paisatges relaxants i les cultures re-
motes fins a l’espantosa realitat de la guerra, les malalties i la 
gana. Llibre d’inspiració per a qualsevol que vulgui embarcar-
se en el viatge de la seva vida o per als que gaudeixen d’un 
país sense moure’s del sofà. Elaborat pels autors, fotògrafs i 
viatgers de les guies Lonely Planet.

 
LIVINGSTONE, DAVID. - Viajes y exploraciones en 
el África del Sur.  - Ediciones del Viento,  2008. - 
789 p. - (Viento simún). - ISBN 978-84-96964-34-1. 
25,00 ¤

Obra que condensa els disset primers anys a l’Àfrica del 
britànic David Livingstone, científic, missioner, antiesclavista i 
un dels exploradors més admirats dels nostres temps. Narra 
de forma rigorosa i detallada la seva tasca evangelitzadora a 
les colònies, el 1840, la seva incursió per l’Àfrica, les seves 
observacions i aventures, la convivència amb les tribus i, en 
definitiva, la visió pròpia d’una Àfrica verge davant d’una Euro-
pa que ha començat a donar les seves primeres passes en la 
política colonial que marcarà el desenvolupament posterior de 
tot el continent. Tot un clàssic de la literatura de viatges. 
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MARTíNEZ REVERTE, JAVIER. - El sueño de África : 
en busca de los mitos blancos del continente 
negro. - 2a ed. - Plaza & Janés,  2005. - 395 p. - (Are-
té). - ISBN 978-84-01-34177-9. 21,50 ¤

El periodista i viatger madrileny ens condueix pel seu destí 
preferit: l’Àfrica, a través de les descripcions dels viatges de 
nombrosos aventurers del continent. Un continent que l’autor 
coneix bé i sobre el qual ja ha publicat altres cròniques: Los 
caminos perdidos de África (Plaza & Janés) o Vagabundo en 
África (Plaza & Janés).

 
Una mirada catalana a l’Àfrica : viatgers i viat-
geres dels segles XIX i XX, 1859-1936 / eds.: M.D. 
Garcia Ramon, Joan Nogué i Perla Zusman.  - Pagès,  
2008. - 377 p. - (Guimet). - ISBN 978-84-9779-608-8. 
24,00 ¤

Recull d’experiències de viatgers i viatgeres que situen la 
relació amb l’Àfrica del colonialisme europeu al llarg d’un se-
gle. Es repassa els relats dels llocs i de les poblacions de l’Àfri-
ca -des del Marroc fins al Senegal, passant per Egipte- cons-
truïts per viatgers vinculats a societats geogràfiques, centres 
excursionistes i ordes religiosos, però també per viatgers amb 
variades motivacions i propòsits militars, comercials, turístics i 
d’aventura. L’estudi ha estat encarregat i finançat per l’Institut 
d’Estudis Catalans.

 
MORATÓ, CRISTINA. - Las reinas de África : viajeras 
y exploradoras por el continente negro. - 7a ed. 
- Plaza & Janés,  2005. - 360 p.  - ISBN 978-84-01-
37829-4. 17,50 ¤

Crònica de les viatgeres que, des de mitjan segle XIX fins 
a mitjan segle XX exploren l’Àfrica. Mary Slessor, Florence Ba-
ker o Karen Blixen són els noms d’algunes de les dones intrè-
pides que s’atreviren a partir a la recerca d’aventura al conti-
nent: dones de famosos exploradors, missioneres, aristòcrates, 
caçadores d’elit, estrelles de cinema, etc.

 

MORET, xAVIER. - A la sombra del baobab : viaje 
en busca de las raíces de África.  - Península,  
2006. - 221 p. - (Altaïr viajes). - ISBN 978-84-8307-
730-6. 17,00 ¤

Relat d’un safari per Botswana a la recerca del baobab 
africà, un dels arbres més grans i llegendaris del món. L’es-
criptor Xavier Moret, amb la companyia d’un fotògraf, viatja a 
la caça i captura dels baobabs pels quatre punts cardinals del 
país, un trajecte que es convertirà en la recerca d’un mateix. 
Crònica paral·lela dels problemes de l’Àfrica negra, des del co-
neixement, el respecte i l’exaltació de l’autor per la grandesa i 
la misèria del continent.

 
MOURE TRENOR, GONZALO. - La zancada del deyar.  
- El Cobre,  2004. - 299 p. - (Viajes). - ISBN 978-84-
96095-56-4. 18,00 ¤

Crònica de viatge pel Sàhara Occidental. Gonzalo Moure 
ha recorregut més d’un cop aquesta zona, ha travessat de nord 
a sud el desert i també la badia, les terres de pastura dels 
camells. Captivat per la vida nòmada dels beduïns, per les tra-
dicions i les llegendes que s’expliquen al costat del foc, l’autor 
va relatant les impressions i les descobertes del viatge que va 
compartir amb Habub, Bujari i Limam.

 
NOVARESIO, PAOLO. - África desde el aire.  - Librería 
Universitaria,  2006. - 639 p.  - ISBN 978-84-96445-
59-8. 29,00 ¤

Llibre il·lustrat amb impressionants fotografies en petit for-
mat del continent africà. Un recorregut en imatges per poblats, 
però també deserts, sabanes i boscos del gran parc natural 
del món. Petits textos descriptius acompanyen i localitzen les 
fotografies. L’autor és historiador, escriptor i viatger que ha fet 
nombrosos itineraris per l’Àfrica i col·labora en diaris i revistes 
on publica articles sobre la història i la civilització africanes.
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ORTíN, PERE ; PEREIRÓ, VIC. - Mbini : cazadores de 
imágenes en la Guinea colonial.  - Altaïr,  2006. - 
199 p. + 1 DVD.  - ISBN 978-84-7972-023-0. 69,00 ¤

Àlbum fotogràfic en blanc i negre que retrata la vida a Gui-
nea Equatorial durant el temps que va durar la colonització 
espanyola. Inclou una entrevista amb Manuel Hernández San-
juán que va filmar entre el 1944 i el 1946 la vida a la colònia 
per encàrrec del govern espanyol. Conté un DVD amb cinc pel-
lícules: tres són originals d’expedicions de l’època i les dues 
restants documentals actuals.

 
PERNAU, GABRIEL. - Per terres d’Al·là : viatge a 
l’altra riba de la Mediterrània.  - Brau,  2006. - 417 
p. - (Ulyssus). - ISBN 978-84-95946-58-4. 20,00 ¤

La bicicleta i el transport públic són els dos únics mitjans 
que ha fet servir el periodista-ciclista rodamón Gabriel Pernau 
per creuar la Mediterrània des d’Algesires fins a Istanbul. La 
crònica del seu viatge, fet a la tardor del 2003, ressegueix 
la costa mediterrània marroquina, creua Algèria i Tunísia, fa 
un salt aeri fins a Egipte, davant de la impossibilitat d’entrar a 
Líbia i arriba fins a les costes del Pròxim Orient. Són especial-
ment interessants els comentaris i reflexions que fa sobre els 
pobles berbers que va visitar a Algèria.

 
ROVIRA, BRU. - Áfricas : cosas que pasan no tan 
lejos.  - RBA,  2006. - 266 p.  - ISBN 978-84-7871-
584-8. 15,00 ¤

Fruit de la seva carrera com a reporter, Bru Rovira escriu 
una crònica periodística sobre els conflictes del sud del Su-
dan, Somàlia, Libèria i Rwanda. Quatre mirades a paisatges 
plens de dolor i de pobresa.

 

STANLEy, hENRy M. - Viaje en busca del doctor 
Livingstone al centro del África. - 2a ed. - Mira-
guano,  1999. - 277 p. - (Viajes y costumbres). - ISBN 
978-84-7813-162-4. 18,00 ¤

Crònica de l’expedició que emprèn el britànic Henry M. 
Stanley a la recerca del doctor Livingstone. Una aventura que 
es resoldrà vuit mesos després amb el retrobament dels dos 
exploradors blancs al cor de l’Àfrica. El relat s’ha convertit en 
una de les grans aventures geogràfiques del segle XIV i un 
clàssic de la literatura de viatges.

 
VALLE, NICOLÁS. - Ubuntu : estimada terra africa-
na.  - Proa,  2008. - 316 p. - (A tot vent). - ISBN 978-
84-8437-093-2. 18,00 ¤

Conjunt de cròniques de viatges i de reportatges sobre la 
història contemporània de l’Àfrica negra -des de Libèria fins a 
Angola i des del Sudan fins a Rwanda. Capítol a capítol i país 
a país, Nicolás Valle narra les seves vivències com a corres-
ponsal en aquest continent i, amb un ànim positiu i ple d’es-
perança pel seu futur, contempla, descriu i analitza els grans 
temes del món africà.

 
u	Guies de viatge

 
AZNAR AVENDAÑO, ELENA ; AZNAR FERNÁNDEZ, 
JOSÉ LUIS. - Mozambique.  - Laertes,  2007. - 344 p. - 
(Rumbo a...). - ISBN 978-84-7584-610-1. 27,00 ¤

Guia de viatge per Moçambic, un país amb més de 2.500 
quilòmetres de costes. La guia s’inicia amb una breu llista de 
les paraules més utilitzades en el país. Després, ofereix una 
introducció a la història, la geografia i la cultura del país, a més 
de donar dades pràctiques per preparar el viatge. Inclou un 
breu vocabulari espanyol-portuguès i plànols. Els autors han 
recorregut a fons el país.
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CABRERA NAVARRO, DANIEL ; MARTíNEZ MARTíNEZ, 
MOISÉS. - Túnez.  - Gaesa,  2007. - 433 p. - (Guía azul). 
- ISBN 978-84-8023-569-3. 18,50 ¤

Guia turística per descobrir Tunis, el país més petit en ex-
tensió del continent. La guia inclou tota la informació pràctica 
necessària per conèixer la regió: com arribar-hi, allotjament, on 
menjar, rutes turístiques, etc. Inclou mapes i un petit vocabulari 
bàsic.

 
CABRERA NAVARRO, DANIEL. - Marrakech.  - Gaesa,  
2008. - 251 p. - (Guía azul). - ISBN 978-84-8023-642-
3. 20,90 ¤

Guia de viatge a la ciutat de Marràqueix un dels destins tu-
rístics més preuats del Marroc. Predomina la informació pràcti-
ca: preparatius del viatge, allotjament, dades i serveis d’interès 
turístic, etc.

 
COPONS, ELISENDA. - Cabo Verde. - 3a ed. - Laertes,  
2008. - 284 p. - (Rumbo a...). - ISBN 978-84-7584-
623-1. 21,00 ¤

Elisenda Copons ha recorregut diversos països de l’Àfrica 
Occidental i ha viscut més d’un any a Cap Verd, on va treballar 
com a periodista en el diari nacional, ha fet de guia de viatges 
i col·labora en diverses publicacions especialitzades. Aques-
ta experiència es trasllada en la presentació de Cap Verd, el 
Carib africà. La guia ofereix informacions útils i respostes a 
preguntes bàsiques, tant per preparar el viatge com durant el 
recorregut per les seves illes. Inclou informació sobre la cultura 
i la geografia de cada illa, propostes per fer i veure, bibliografia 
i filmografia i ressenyes sobre alguns dels personatges més 
cèlebres del país i les seves obres. La guia es completa amb 
un breu vocabulari en portuguès i plànols. 

 

Egipto / edición: Belén Bermejo.  - El País : Aguilar,  
2008. - 352 p. - (Guías visuales). - ISBN 978-84-03-
50690-9. 35,50 ¤

“Des d’aquí us contemplen 5.000 anys” exclamà Napo-
leó davant les piràmides de Gizeh arengant als seus homes. 
Ara, sense Napoleó, també ens contemplen i embadaleixen 
a tothom. Suggerent guia que ens apropa al veritable Egipte 
faraònic a través d’excel·lents fotografies i encara millors indi-
cacions per viatjar-hi. 

 
Egipto / Virginia Maxwell ... [et al.]. - 4a ed. - Geopla-
neta,  2008. - 588 p. - (Lonely Planet). - ISBN 978-84-
08-07736-7. 27,00 ¤

La casa Lonely Planet és un dels segells de referència en 
el camp de les guies de viatges. La seva informació, pràctica 
i detallada, actualitzada cada dos anys, permet organitzar un 
viatge en qualsevol estil. La guia comença amb una extens 
repàs a la història i la cultura del país. Estructurada per zones 
geogràfiques, cal destacar les propostes d’itineraris prop del 
Nil i les nombroses referències d’allotjaments i restaurants, 
des del més luxós fins al més alternatiu.

 
FITZPATRICK, MARy. - Tanzania. - 3a ed. - Geoplane-
ta,  2008. - 400 p. - (Lonely Planet). - ISBN 978-84-
08-07748-0. 24,00 ¤

Lonely Planet edita per primera vegada una guia sobre 
aquest país, desconegut per la majoria d’occidentals. La guia 
conté informació sobre la història, la cultura, els llocs d’interès 
i els itineraris més interessants, així com un seguit de consells 
pràctics per preparar el viatge i per dur-lo a terme. El títol forma 
part d’una col·lecció de referència en el camp de les guies de 
viatge, coneguda per la seva fiabilitat i el rigor de la informació 
i pel criteri independent dels seus autors. 
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hAM, ANThONy. - Libia.  - Geoplaneta,  2008. - 280 p. - 
(Lonely Planet). - ISBN 978-84-08-07741-1. 22,00 ¤

Guia de viatge que ofereix una completa informació sobre 
Líbia amb il·lustracions i fotografies en color i mapes i plànols 
de carrers. A banda de la informació pràctica, proporciona una 
extensa introducció a la geografia, l’economia, l’art i la cultura 
del país.

 
hARDy, PAULA. - Botswana & Namibia.  - Lonely Pla-
net,  2007. - 424 p.  - ISBN 978-1-74104-760-8. 28,00 ¤

Primera edició a Lonely Planet d’una guia sobre aquests 
dos països desconeguts per a la majoria d’occidentals. La guia 
conté informació general sobre la història, la cultura, la pobla-
ció i els llocs més interessants, així com dades pràctiques per 
preparar el viatge i per gaudir-ne un cop s’ha arribat al destí. El 
títol forma part d’una col·lecció de referència, coneguda per la 
seva fiabilitat, per la informació rigorosa i pel criteri indepen-
dent dels seus autors.

 
INGELMO, ÁNGEL ; SANZ, JAVIER ; ALBA, CARLOS DE. - 
Senegal y Gambia.  - Gaesa,  2008. - 346 p. - (Guía 
azul). - ISBN 978-84-8023-626-3. 20,90 ¤

Informació pràctica sobre dos països de l’Àfrica occiden-
tal: Senegal i Gàmbia. Facilita dades sobre els preparatius del 
viatge, els allotjaments, itineraris per les principals ciutats dels 
països, rutes per diversos paratges naturals d’interès, etc. Molt 
poc il·lustrada. 

 

KANE, KAThARINA. - Gambia y Senegal.  - Geoplane-
ta,  2007. - 352 p. - (Lonely Planet). - ISBN 978-84-08-
06942-3. 22,00 ¤

Guia de viatge per descobrir i visitar les exuberants selves 
tropicals, les àrides terres desèrtiques i el ritme tranquil dels 
pobles pescadors del Senegal i la seva veïna Gàmbia. En pri-
mer lloc presenta la història, la cultura i la riquesa natural de 
la zona, amb una atenció especial a les aus i a les diferents 
varietats alimentàries que es poden trobar. Després passa a 
descriure les diferents regions d’ambdós països, amb infor-
mació general i itineraris dissenyats en funció d’una varietat 
d’interessos: clàssics, alternatius o temàtics. Al final, com és 
habitual en les guies Lonely Planet, es recull una recopilació 
completa de dades pràctiques, amb un apartat especial sobre 
el transport i la salut.

 
Kenya y Tanzania.  - Salvat,  2008. - 640 p. - (La guía 
del routard). - ISBN 978-84-345-8840-0. 21,00 ¤

Kenya i Tanzània comparteixen la més gran reserva natu-
ral del continent dels grans mamífers africans. La guia Salvat 
ofereix informació general per arribar al punt de destí i tot el 
que cal saber per moure-s’hi amb facilitat. Traça itineraris i des-
taca llocs curiosos exposats de forma directa i divertida. La 
col·lecció “Trotamundos” es caracteritza per un sentit pràctic 
i perquè busca els preus més assequibles i la millor relació 
qualitat preu dels establiments que proposa. Ofereix també 
tota la informació necessària per descobrir els països fora dels 
circuits oficials amb una visió única de cada destí.

 
LEDRADO, PALOMA ; SANZ, JAVIER. - Seychelles. - 2a 
ed. - Gaesa,  2006. - 291 p. - (Guía azul). - ISBN 978-
84-8023-539-6. 17,50 ¤

Guia de viatge d’aquesta coneguda sèrie escrita per au-
tors espanyols. En aquest cas a un destí més que paradisíac, 
les illes Seychelles. Informa sobre tot el que cal per preparar el 
viatge: allotjament, restaurants, activitats, rutes, etc.
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Madagascar y las Comoras / David Andrew ... [et 
al.].  - Geoplaneta,  2008. - 328 p. - (Lonely Planet). - 
ISBN 978-84-08-07742-8. 22,00 ¤

Guia de viatge per conèixer l’illa de Madagascar i les tres 
illes Comores, situades entre Madagascar i l’Àfrica. La guia 
aporta informació general sobre les illes, a més d’informació 
turística i mapes. També té una secció específica sobre espè-
cies animals, flora i parcs nacionals. Amb consells i itineraris 
creats per treure el màxim profit del viatge.

 
Marruecos.  - Anaya Touring Club,  2007. - 290 p. - 
(Guía total). - ISBN 978-84-9776-416-2. 21,73 ¤

Guia de viatge amb una introducció general a la cultura 
i les tradicions del país i itineraris per les principals ciutats 
i rutes d’interès. La informació pràctica d’interès turístic es 
complementa amb mapes i plànols parcials de les ciutats més 
importants.

 
Marruecos / edición: Equipo de El País-Aguilar. - 3a 
ed. - El País : Aguilar,  2007. - 399 p. - (Guías visuales). 
- ISBN 978-84-03-50505-6. 35,50 ¤

Guia de viatge amb un tractament de la informació i de 
les il·lustracions molt atractiu. Combina amb encert un ampli 
recull d’imatges que permeten descobrir la ciutat  d’una ma-
nera molt visual, amb tota la informació pràctica necessària 
per al viatge.

 
MARTí PERELLADA, TOMEU. - Mauritania y Malí.  - 
Laertes,  2006. - 270 p. - (Rumbo a...). - ISBN 978-84-
7584-565-4. 19,50 ¤

Col·lecció de guies de viatge que disposa ja de més de 50 
volums escrits tots per autors espanyols i adreçats als amants 
dels viatges organitzats i també independents. La geografia, la 
història, l’economia, la flora i la fauna, l’idioma, l’escriptura i tots 
els aspectes culturals i artístics del país són tractats amb rigor, 
profunditat i molt ben documentats.

 

MAZARRASA MOWINCKEL, LUIS. - Tanzania ; Zan-
zíbar.  - Gaesa,  2007. - 347 p. - (Guía azul). - ISBN 
978-84-8023-542-6. 18,00 ¤

Guia de viatge a Tanzània amb una part dedicada a l’illa de 
Zanzíbar. Com tots els llibres de la col·lecció que es presen-
ta amb el lema “Descobreix el món per la sola de la sabata”, 
aporta informació general sobre la cultura i la història i dades 
pràctiques sobre els allotjaments, els transports, les activitats, 
la vida nocturna i rutes amb una introducció amb informació 
per abans de fer el viatge. Ofereix una proposta final de trek-
king i cartografia.

 
MEKONNEN SIyOUM, DENBERU. - Etiopía.  - Laertes,  
2006. - 307 p. - (Rumbo a...). - ISBN 978-84-7584-
581-4. 23,50 ¤

Guia de viatge als orígens, Etiòpia. Denberu Mekonnen 
presenta el seu país natal des de Catalunya; llicenciat en Cièn-
cies Polítiques i Sociologia per la UAB, és secretari del Centre 
d’Estudis i Amics d’Etiòpia i professor d’amarinya a la Facultat 
de Filologia de la UB. La guia conté informació general sobre 
el país i una secció amb vocabulari.

 
MONREAL, MANUEL. - Isla Mauricio.  - Gaesa,  2008. 
- 244 p. - (Guía azul). - ISBN 978-84-8023-638-6. 
20,00 ¤

Guia de viatge de la república de Maurici, illa paradisíaca 
prop de Madagascar, coneguda per protegir la riquesa natural i 
per no permetre el turisme massiu. Ofereix informació general 
sobre la zona, informació pràctica i capítols especials sobre 
les ciutats i els llocs d’interès més importants de l’illa. Inclou 
cartografia i un capítol introductori amb consells diversos per 
a abans d’iniciar el viatge.
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PARKINSON, TOM ; PhILLIPS, MATT ; GOURLAy, WILL. - 
Kenia. - 2a ed. - Geoplaneta,  2006. - 408 p. - (Lonely 
Planet). - ISBN 978-84-0806-483-1. 22,00 ¤

Guia de viatge il·lustrada per descobrir Kenya, terra de  
lleons salvatges, glaceres equatorials, deserts i tranquil·les ca-
les. La guia ofereix informació pràctica i actualitzada per al 
viatger més independent que vulgui visitar: el mont Marsabit, la 
reserva forestal de Kakamega, l’arxipèlag de Lawu, Mombasa, 
Nairobi, etc.

 
RIERA BALADAS, JOAN. - Camerún.  - Laertes,  2007. 
- 367 p. - (Rumbo a...). - ISBN 978-84-7584-590-6. 
26,50 ¤

Guia de viatge per conèixer Camerun, un país que pot re-
presentar molt bé tot el que es l’essència del continent Africà. 
La mirada de l’antropòleg Joan Riera ens convida a endin-
sar-nos en selves poblades per bantus i pigmeus per després 
descobrir el mar i les platges tropicals. La guia inclou molta 
informació pràctica, fonamental per moure’s pel país: adreces 
d’hotels, horaris, autobusos i trens, etc.

 
SANZ, JAVIER. - Malí y Burkina Faso.  - Gaesa,  2008. 
- 477 p. - (Guía azul). - ISBN 978-84-8023-578-5. 
23,50 ¤

Guia de viatge per dos dels països de més riquesa ètnica i 
més visitats de l’Àfrica Occidental. Ofereix informació general 
sobre la història, la geografia, la cultura i la riquesa natural 
d’ambdós països, així com dades pràctiques sobre la moneda, 
l’idioma, l’allotjament o la gastronomia. Inclou cartografia.

 

Sudáfrica.  - Océano,  2008. - 390 p. - (Guías Océa-
no). - ISBN 978-84-7764-320-3. 24,95 ¤

Recorregut pels paisatges més interessants, els parcs 
naturals i les reserves de Sud-àfrica. Ofereix la informació 
necessària per organitzar un viatge al país: mapes i plànols 
actualitzats, dades pràctiques de transports, moneda, clima o 
emergències, consells per viatjar amb nens i de salut, a més 
de propostes d’allotjaments, restaurants, oci i festes populars. 
Conté una àmplia introducció sobre la història, els monuments, 
l’art, la societat i els costums del país.

 
Sur de África / Alan Murphy ... [et al.].  - Geoplaneta,  
2008. - 836 p. - (Lonely Planet). - ISBN 978-84-08-
06962-1. 33,00 ¤

Guia de viatge que comprèn Sud-àfrica, Lesotho, Swazi-
làndia, Namíbia, Botswana, Zàmbia, Zimbabwe, Moçambic i 
Malawi. Fa un recorregut per la història, la geografia i la cultura 
de cada país, amb moltes dades pràctiques. Conté una secció 
especial dedicada a la música de la regió i una guia en color 
dedicada a la fauna d’aquesta part del continent.

 
Túnez.  - Salvat,  2008. - 432 p. - (La guía del routard). 
- ISBN 978-84-345-0653-4. 19,00 ¤

Guia de viatge a Tunísia que forma part de la sèrie “La guía 
del routard”. La col·lecció vol ser eminentment pràctica i útil per 
a viatgers independents amb esperit d’aventura. Els títols es 
caracteritzen per l’absència de fotografies, per la qual cosa la 
sèrie és menys atractiva a la vista, però més econòmica. Inclou 
informació del que es pot veure i fer en cada lloc, amb una 
acurada selecció d’allotjaments, restaurants, bars o botigues, 
amb una valoració de cadascun.
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Túnez.  - Anaya,  2007. - 348 p. - (Guías TresD). - ISBN 
978-84-9776-500-8. 28,75 ¤

Guia il·lustrada d’itineraris pels llocs més interessants de 
Tunísia. La col·lecció “Guías TresD” respon a les necessitats 
d’un viatger més curiós intel·lectualment i més exigent gràfica-
ment. Inclou nombroses imatges i fotografies per il·lustrar els 
continguts dividits en diversos apartats com història de l’art, 
arquitectura, naturalesa, vida, itineraris i monografies. El segell 
Anaya Touring Club està especialitzat des de 1990 en guies 
de viatge i renova els seus continguts cada dos anys.
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COLLIER, PAUL. - Guerra en el club de la miseria 
: la democracia en lugares peligrosos.  - Turner,  
2009. - 319 p. - (Noema). - ISBN 978-84-7506-875-6. 
22,00 ¤

Paul Collier, en la seva línia políticament incorrecta, parla 
sobre la violència: els cops d’estat, les guerres civils i el tràfic 
d’armes. L’autor argumenta perquè la democràcia a l’estil oc-
cidental pot ser una trampa per als països subdesenvolupats. 
Paul Collier és un dels experts més respectats del món en 
l’estudi dels països en vies de desenvolupament. 

 
CORTÉS LÓPEZ, JOSÉ LUIS. - Historia contemporá-
nea de África : desde 1940 hasta nuestros días. 
- 3a ed. - Mundo Negro,  2007. - 565 p.  - ISBN 978-
84-7295-139-6. 23,00 ¤

Visió panoràmica de la història recent de l’Àfrica, des dels 
primers intents per assolir la independència fins a la conso-
lidació de la sobirania política. Obra densa, rigorosa i alhora 
clara i comprensible que ofereix una visió global del continent 
i també de la realitat de cada país en particular, amb tots els 
esdeveniments ocorreguts en els 53 països africans indepen-
dents. Aquesta tercera edició incorpora a més la desaparició 
de l’apartheid i el triomf de Nelson Mandela en les primeres 
eleccions democràtiques a Sud-àfrica.

 
FIBLA, CARLA ; CASTELLANO FLORES, NICOLÁS. - Mi 
nombre es nadie : el viaje más antiguo del 
mundo.  - Icaria,  2008. - 150 p. + 4 CD-Rom - ISBN 
978-84-9888-021-2. 25,00 ¤

Llibre sobre la situació de persones desesperades de l’Àfri-
ca, que intenten sortir del país amb “cayucos” arriscant la seva 
vida. Inclou fotografies d’aquestes persones i molts testimonis. 
Inclou 4 CD-ROM que permeten escoltar les entrevistes que 
els han fet. Apareix un narrador que presenta els personatges 
i narra les seves odissees i després permet escoltar les veus 
de testimonis propis, amb una veu en off que tradueix el que 
diuen.

 

hUBAND, MARK. - África después de la guerra 
fría : la promesa rota de un continente.  - Pai-
dós,  2004. - 463 p. - (Paidós historia contemporánea). 
- ISBN 978-84-4931-522-0. 34,00 ¤

El periodista Mark Huband sosté en aquest assaig que el 
final de la Guerra Freda obra la possibilitat que el continent 
africà aconsegueixi la independència que va intentar, sense 
èxit, quan els poders europeus es van desvincular de les se-
ves antigues colònies. L’autor fa memòria dels esdeveniments 
històrics, polítics i socials que ha viscut l’Àfrica durant el pe-
ríode que va de 1960 a 2000. Una altra lectura sobre aquest 
país, però des d’un punt de vista econòmic: África, ¿espejo 
del mundo?, de Philippe Engelhard (Akal).

 
LEMARChAND, PhILIPPE. - Atlas de África : el con-
tinente olvidado.  - Acento,  2000. - 254 p.  - ISBN 
978-84-483-0485-0. 28,00 ¤

Compendi il·lustrat de dades geogràfiques, polítiques, 
econòmiques i històriques del continent i de les nacions que 
l’integren. Sumari: l’època colonial; problemàtica euroafricana; 
geopolítica africana; monografies per països. 

 
SEBASTIAN, LUIS DE. - África, pecado de Europa.  
- Trotta,  2006. - 287 p. - (Estructuras y procesos). - 
ISBN 978-84-8164-856-0. 17,00 ¤

Anàlisi històrica de les conseqüències de la presència 
d’Europa a l’Àfrica des de mitjan del segle XV fins als nostres 
dies. L’objectiu de l’autor és demostrar que les pobreses i mi-
sèries actuals del continent es deuen a la manca d’escrúpols 
dels europeus, siguin exploradors, comerciants, militars, polí-
tics o missioners.
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SELLIER, JEAN. - Atlas de los pueblos de África.  
- Paidós,  2005. - 217 p. - (Paidós orígenes). - ISBN 
978-84-493-1716-3. 35,00 ¤

Dades geogràfiques i evolució històrica dels actuals cin-
quanta-tres estats independents del continent africà. Contin-
guts: història de la població africana, les poblacions a la vall 
del Nil, Etiòpia i els seus veïns, el Magreb, l’Àfrica occidental 
i l’Àfrica bantú, Madagascar i les illes. El text s’il·lustra amb 
nombrosos mapes.

 
SMITh, STEPhEN. - Necrología : por qué África  
muere.  - Debate,  2006. - 254 p. - (Arena abierta). - 
ISBN 978-84-8306-652-2. 17,00 ¤

Reportatge d’investigació sobre els conflictes més impor-
tants esdevinguts a l’Àfrica en les últimes dècades i també 
sobre els desastres naturals i les injustícies de l’ordre mundial 
que han portat el continent africà a un suïcidi lent. Stephen 
Smith és un periodista i analista polític que ha recorregut Àfri-
ca durant més de vint anys i un expert tant en la forma de vida 
i els costums africans com en la seva història política i social 
recent.

 
WESSELING, hENRI L. - Divide y vencerás : el re-
parto de África, 1880-1914.  - Península,  1999. - 
523 p. - (Historia, ciencia, sociedad). - ISBN 978-84-
8307-194-6. 24,00 ¤

Síntesi històrica sobre el procés de formació de l’imperi 
colonial europeu a l’Àfrica. L’autor ha optat per una descripció 
dels fets i els personatges que gestaren el procés d’expansió 
colonial, més que per una interpretació general dels factors 
econòmics, polítics i socials que conduïren a l’imperialisme co-
lonial. 

u	Àfrica negra 

África en el horizonte : introducción a la reali-
dad socioeconòmica del África subsahariana.  
- Los libros de la Catarata,  2006. - 252 p. - (Los libros 
de la Catarata). - ISBN 978-84-8319-277-1. 17,00 ¤

Recull de ponències sobre la realitat africana fetes per 
especialistes en la matèria. Sumari: arrels: per què la història 
és un coneixement vital a l’Àfrica del segle XXI?; política post-
colonial al sud del Sàhara; relacions internacionals africanes i 
relacions interafricanes en l’era de la globalització; conflictes 
armats a l’Àfrica i mecanismes de resolució; desenvolupament 
i subdesenvolupament a l’Àfrica; Àfrica subsahariana i diàs-
pora africana: gènere, desenvolupament, dones i feminismes; 
integració regional africana i noves relacions amb la Unió Eu-
ropea amb instruments de desenvolupament; cooperació per 
al desenvolupament a l’Àfrica subsahariana.

 
CARLIN, JOhN. - El factor humà : Nelson Mandela 
i el partit de rugbi que va construir una nació.  
- La Campana,  2009. - 374 p. - (La Campana). - ISBN 
978-84-96735-30-9. 20,00 ¤

El periodista John Carlin narra com un partit de rugbi va 
aconseguir que tot un país superés l’odi racial i adquirís un 
orgull compartit. Ple d’anècdotes que retraten l’atmosfera de 
Sud-àfrica en l’època de l’apartheid i descobreixen el geni po-
lític, l’art de fer amics i d’influència de Mandela. També s’ha 
editat en castellà. Una altra crònica del periodista John Car-
lin sobre el procés de superació de l’apartheid: Heroica tierra 
cruel (Seix Barral).
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CARRERAS, LAIA. - Àfrica negra.  - Icaria,  2001. - 45 
p.  - ISBN 978-84-7426-536-1. 5,00 ¤

Síntesi històrica fins a l’època actual de l’àrea geogràfica 
coneguda com a Àfrica negra, formada per 48 països situats al 
sud del Magrib, de població majoritàriament negra. El llibre va 
descobrint la riquesa cultural, les formes de viure i de veure la 
vida, el passat llunyà i el present d’aquest subcontinent.

 
FLINT, JULIE ; WAAL, ALEx DE. - Darfur : historia bre-
ve de una larga guerra.  - Intermón Oxfam,  2007. 
- 128 p. - (Referencias). - ISBN 978-84-8452-462-5. 
15,00 ¤

Breu història de Darfur, la regió més occidental del Su-
dan. Sumari: els habitants de Darfur; el govern del Sudan; la 
“janjawid”; els rebels; la guerra; el final. Julie Flint, periodista 
i cineasta, ha estat tractant el tema del Sudan des del 1992. 
Alex de Waal és escriptor i activista en temes d’Àfrica.

 
GOUREVITCh, PhILIP. - Queremos informarle de 
que mañana seremos asesinados junto con  
nuestras familias : historias de Ruanda.  - Deba-
te,  2009. - 372 p.  - ISBN 978-84-8306-761-1. 21,90 ¤

Reportatge periodístic sobre el genocidi ètnic ruandès que 
indaga sobre els motius de la matança i desemmascara la 
passivitat de la comunitat internacional, després de fer un re-
corregut per la història del país. La crònica és fruit de diversos 
viatges fets entre el 1995 i el 1998 a Rwanda i de centenars 
d’entrevistes i converses amb els supervivents i els responsa-
bles de les matances. 

 

GOZÁLBEZ ESTEVE, FRANCISCO JAVIER ; CEBRIÁN FLO-
RES, DULCE MA. - Etiopía : un rostro con tres mi-
radas.  - Marfil,  2003. - 427 p.  - ISBN 978-84-268-
1217-9. 57,00 ¤

Francisco Javier Gozálbez i Dulce Cebrián, farmacèutics 
de professió i amants del viatges, ens conviden amb aquest 
àlbum a conèixer els valors culturals i humans d’Etiòpia. Un 
repàs exhaustiu a la geografia, el clima, la vegetació, els parcs 
nacionals, la fauna, la geografia humana, l’economia, l’admi-
nistració, el govern, les cultures, l’agricultura, la gastronomia, 
la religió, les tradicions, etc. Inclou nombroses i magnífiques 
fotografies.

 
GUTIÉRREZ DE TERÁN, IGNACIO. - Somalia : clanes, 
Islam y terrorismo internacional.  - Los Libros de 
la Catarata,  2007. - 133 p. - (Los libros de la Catarata). 
- ISBN 978-84-8319-299-3. 16,00 ¤

Síntesi d’història de l’Estat somali, conegut com la banya 
d’Àfrica. L’estudi permet familiaritzar-se amb la complexa situ-
ació política i els components principals de la crisi que han dut 
el país al col·lapse i a una permanent guerra civil en què els 
objectius polítics es barregen amb els interessos econòmics, 
polítics i estratègics d’altres estats i actors internacionals.

 
hARI, DAOUD. - El traductor : la historia de un na-
tivo del desierto de Darfur.  - Urano,  2008. - 187 
p. - (Tendencias). - ISBN 978-84-936194-1-1. 15,00 ¤

Llegir aquest llibre és aprendre una bona lliçó d’història ac-
tual. Explica en primera persona el conflicte militar que pateix 
avui la zona oest de Sudan, Darfur. És un relat profund, com-
movedor i ple de suspens de l’autor que va exercir de traductor 
per a la premsa i ONG en un zona tristament coneguda.
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hATZFELD, JEAN. - Una temporada de machetes.  
- Anagrama,  2004. - 285 p. - (Crónicas Anagrama). - 
ISBN 978-84-339-2564-0. 16,50 ¤

Assaig sobre el genocidi ètnic d’hutus sobre tutsis a Rwan-
da, ara fa deu anys. El periodista especialitzat en conflictes bèl-
lics Jean Hatzfeld ha entrevistat un grup d’hutus, actualment 
empresonats per les atrocitats que van dur a terme sobre la 
població tutsi. El llibre intercala les seves declaracions amb 
reflexions del mateix autor. Premi Famina d’assaig 2003. Una 
altra crònica de l’autor sobre el genocidi de Rwanda: La vida 
nua: relats dels aiguamolls ruandesos (La Campana).

 
hOChSChILD, ADAM. - El fantasma del rey Leopol-
do : una historia de codicia, terror y heroismo 
en el África colonial.  - Península,  2002. - 527 p. - 
(Gran atalaya). - ISBN 978-84-8307-799-3. 25,00 ¤

Clàssic imprescindible que retrata el saqueig del Congo 
pel rei Leopold II de Bèlgica a finals del segle XIX, moment en 
què les potències europees es repartien l’Àfrica i els dirigents 
africans lluitaven a la desesperada contra l’horror i l’extermini 
de més de vuit milions de congolesos en nom del progrés i la 
pàtria. Relat d’un dels episodis més bàrbars de la història del 
colonialisme.

 
INIESTA, FERRAN. - Emitai : estudios de historia 
africana.  - Bellaterra,  2000. - 383 p. - (Biblioteca de 
estudios africanos). - ISBN 978-84-7290-148-3. 23,00 ¤

Recopilació de textos diversos sobre l’evolució de l’Àfrica 
negra: la negritud de l’antic Egipte; la talassocràcia de les cos-
tes índiques; les monarquies divinitzades; l’africanitat islàmica; 
la resistència a la depredació europea o la força del món tra-
dicional. Ferran Iniesta és un reconegut estudiós, catedràtic 
d’història d’Àfrica a la Universitat de Barcelona.

 

INIESTA, FERRAN. - Kuma : historia del África ne-
gra.  - Bellaterra,  1998. - 303 p. - (Biblioteca de estu-
dios africanos). - ISBN 978-84-7290-380-7. 20,00 ¤

Síntesi històrica sobre l’evolució del continent escrita per un 
dels autors de referència en l’estudi de la història de l’Àfrica.

 
LANG, JACK. - Nelson Mandela : lecciones de vida 
para el futuro.  - Anagrama,  2007. - 234 p. - (Cróni-
cas Anagrama). - ISBN 978-84-339-2579-4. 18,00 ¤

Biografia de Nelson Mandela escenificada en un drama 
de cinc actes, que repassa la vida del polític, l’època i la com-
plexa organització de la lluita per la llibertat a Sud-àfrica du-
rant l’apartheid. Mandela apareix identificat amb personatges 
carismàtics que han marcat la història de la filosofia com Antí-
gona o Prometeu. Està complementada amb setze pàgines de 
fotografies en blanc i negre. Jack Lang ha exercit de professor 
de dret internacional a diferents universitats i també ha estat 
ministre de Cultura a França.

 
MAAThAI, WANGARI. - Con la cabeza bien alta.  - Lu-
men,  2007. - 394 p. - (Memorias y biografías). - ISBN 
978-84-264-1612-4. 21,00 ¤

Autobiografia de Wangari Maathai (1940-    ), Premi Nobel 
de la Pau 2004, que explica els moments més significatius de 
la seva vida. El relat s’ocupa tant de l’apartat professional, ella 
és membre del govern de Kenya, com de la trajectòria perso-
nal d’una dona africana mare de tres fills. Una dona honesta i 
lluitadora que camina amb el cap ben alt i els peus ben plan-
tats a la terra on va néixer. Inclou fotografies en blanc i negre 
de diferents moments de la seva vida.
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MANDELA, NELSON. - Un camino nada fácil hacia 
la libertad.  - Zanzíbar,  2005. - 270 p. - (Otras voces). 
- ISBN 978-84-9341-920-2. 19,90 ¤

Nelson Mandela (1918-    ) és una de les figures cabdals 
de la història de Sud-àfrica i de la història contemporània. La 
seva activitat dins el Congrés Nacional Africà i la seva lluita 
contra la segregació racial el van portar a complir condemna 
durant més de vint-i-cinc anys, durant els quals va esdevenir 
un símbol de la lluita antiapartheid. Nelson Mandela, Premi 
Nobel de la Pau el 1993, explica el seu camí i el del seu país 
cap a la llibertat.

 
MARTíNEZ CARRERAS, JOSÉ URBANO. - África sub-
sahariana : 1885-1990 : del colonialismo a la 
descolonización. - Reimpr. - Síntesis,  2007. - 166 
p. - (Historia universal contemporánea). - ISBN 978-84-
7738-167-9. 17,80 ¤

Síntesi d’història contemporània de l’Àfrica. Les dades 
es presenten en quatre blocs: precolonialització, colonització, 
descolonització i independència, sense perdre, però, una visió 
de conjunt. Els límits del treball van des de l’arribada violenta 
dels europeus al llarg del segle XIX, per repartir-se el continent 
i imposar un imperialisme econòmic, social i cultural, fins a la 
insurrecció de l’Àfrica contra Occident al segle XX que va por-
tar a la independència política i a la formació de nous estats.

 
MASEGOSA, ALBERTO. - Darfur : coordenadas de 
un desastre.  - Los Libros de la Catarata,  2008. - 100 
p. - (Casa Africa). - ISBN 978-84-8319-367-9. 12,00 ¤

Relat breu on s’expliquen les causes i els orígens del con-
flicte de Darfur, situat a l’oest del Sudan, en el qual hi va haver 
més de 300.000 morts i un milió i mig de refugiats. Una guerra 
entre guerrilles i tropes del govern que van cometre tota mena 
d’atrocitats contra la població civil, només comparable al geno-
cidi de Rwanda.

 

NERíN, GUSTAU. - Un guàrdia civil a la selva.  - La 
Campana,  2006. - 291 p. - (Humor i sàtira). - ISBN 
978-84-9561-684-5. 15,00 ¤

Assaig crític sobre la intervenció colonial espanyola a 
l’Àfrica, en què es desvelen moltes de les seves errades amb 
noms i cognoms. La trajectòria del tinent de la guàrdia civil 
Julián Ayala Larrazábal, home brutal i despietat, és un dels 
models a través dels quals s’explica la colonització de Guinea 
Equatorial. Una intervenció que va estar marcada pel genocidi, 
la corrupció i el tràfic d’esclaus; una imatge ben allunyada de 
la versió oficial que presentava els fets com una conquesta pa-
cífica. Gustau Nerín és un dels millors especialistes en l’estudi 
del colonialisme espanyol a l’Àfrica.

 
ROSS, ROBERT. - Historia de Sudáfrica.  - Akal,  
2006. - 239 p. - (Historia). - ISBN 978-84-4602-295-
4. 16,10 ¤

Síntesi històrica de Sud-àfrica des dels seus antecedents 
fa més de mil cinc-cents anys fins als canvis polítics actuals. 
L’autor intenta mostrar el procés de conversió de Sud-àfrica 
en un país singular. Sumari: el poblament del país; conques-
ta colonial; unificació; consolidació; apartheid; els costos de 
l’apartheid; el final de l’apartheid i la transició a la democràcia, 
1980-1994; la pluja àcida de la llibertat. Bon material de refe-
rència complementari.
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SÁNChEZ PIÑOL, ALBERT. - Pallassos i monstres : 
la història tragicòmica de 8 dictadors africans. 
- 4a ed. - La Campana,  2009. - 250 p. - (La Campana). 
- ISBN 978-84-88791-97-9. 15,00 ¤

Assaig de l’escriptor barceloní sobre l’univers de vuit dic-
tadors africans del segle XX: Idi Amin Dada, Bokassa, Banda, 
Mobutu Sese Keko, Sékou Touré, Haile Selassie, Macías i Obi-
ang. Una galeria de personatges que, com diu Sánchez Piñol, 
eren personatges insignificants que van arribar a sentir-se 
com déus. I en aquest trànsit, van esdevenir autèntics mons-
tres que van sotmetre milers de persones i van exemplificar la 
cruesa de les tiranies.

 
VAN DER POST, LAURENS. - El ojo oscuro de África 
: el hombre blanco en el continente negro.  - 
Península,  2002. - 172 p. - (Atalaya). - ISBN 978-84-
8307-496-1. 6,00 ¤

Recull de textos diversos en què s’examinen les tensions 
racials que hi ha al continent africà des d’un punt de vista espi-
ritual. Els escrits mostren l’excés de racionalisme fanàtic amb 
el qual l’home blanc s’enfronta a la realitat africana.

 
WITTE, LUDO DE. - El asesinato de Lumumba.  - Crí-
tica,  2002. - 336 p. - (Memoria crítica). - ISBN 978-84-
8432-386-0. 25,00 ¤

Relat de la tortura i l’assassinat el 1961 del cap del govern 
del Congo, Patrice Lumumba, home íntegre i independent,  
pioner en la lluita a favor de la unitat i l’alliberament de l’Àfrica. 
Escollit democràticament com a primer ministre del Congo fou 
derrocat per un cop d’estat, que va portar el país a la dictadura 
de Mobutu i a una successió de sagnants guerres civils.

 

WRONG, MIChELA. - No lo hice por ti : cómo el 
mundo traicionó a una pequeña nación africa-
na.  - Intermón Oxfam,  2006. - 354 p. - (Libros de 
encuentro). - ISBN 978-84-8452-385-7. 20,00 ¤

Barreja de documental de viatges i d’història on es mostra 
l’espoliació a la qual ha estat sotmès Eritrea, un dels països 
que millor encarna la trista història del continent africà. Editat 
dintre de la col·lecció “Libros de encuentro” d’Intermón Oxfam 
on es vol analitzar les causes que han provocat la generalit-
zació de la pobresa a l’Africà i fomentar un pensament crític 
davant d’aquest fenomen.

 
WRONG, MIChELA. - Tras los pasos del señor Kurtz 
: el Congo al borde del colapso.  - Intermón Ox-
fam,  2005. - 272 p. - (Libros de encuentro). - ISBN 
978-84-8452-342-0. 18,00 ¤

Relat de la història recent del Congo, on s’expliquen les 
conseqüències del colonialisme i els motius pels quals el dic-
tador Mobutu, talment com la resta de dictadors africans, es 
mantingué trenta anys al poder. Estudi fet per una de les pe-
riodistes que millor coneix el continent gràcies als anys que 
va ser corresponsal de diferents mitjans de de comunicació 
internacionals. 
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AZAOLA PIAZZA, BÁRBARA. - Historia del Egipto 
contemporáneo.  - Los Libros de la Catarata,  2008. 
- 226 p. - (Los libros de la Catarata). - ISBN 978-84-
8319-360-0. 17,00 ¤

Síntesi històrica de l’Egipte contemporani, des de la se-
gona meitat del segle XX fins a l’actualitat. Repassa l’evolució 
del país sota la direcció de Naser, Sadat i Mubarak, els tres 
caps polítics que l’han governat i que han aconseguit un lide-
ratge regional en el món àrab. L’estudi inclou un ventall molt 
ampli de dades econòmiques, polítiques i indicadors socials. 
Los libros de la Catarata és un segell especialitzat amb una 
presència important d’estudis d’història i geografia sobre el 
continent africà. 

 
BÁRBULO, TOMÁS. - La historia prohibida del 
Sáhara Español.  - Destino,  2002. - 346 p. - (Imago 
mundi). - ISBN 978-84-233-3446-9. 16,00 ¤

El periodista, Tomás Bárbulo, ens presenta un llibre fruit 
d’una investigació profunda sobre la història del Sàhara es-
panyol. La veu de testimonis, fins ara en silenci, i l’accés a 
documents secrets d’arxius militars i civils aporten noves infor-
macions del període turbulent de 1970-1976, el del naixement 
del nacionalisme saharaui, el final del franquisme, la “Marcha 
Verde” i els acords de Madrid. Un llibre molt ben documentat 
per entendre les claus de les relacions entre Espanya i les 
nacions del Magrib.

 

CALLAU, TOMÀS. - El Sàhara occidental.  - Llibres de 
l’Índex,  2004. - 268 p. - (Descoberta). - ISBN 978-84-
95317-67-4. 14,50 ¤

El conflicte del poble saharià és un dels més antics del 
Magrib. De manera divulgativa i amb un llenguatge entenedor, 
se’ns acosta a la realitat històrica i política del territori, què és 
el que reclamen els habitants saharians i quin és el paper de 
la comunitat internacional, així com la posició del seu colonit-
zador, el Marroc. Tomàs Callau, llicenciat en història, col·labora 
en publicacions diàries en temes internacionals i ha treballat 
en diferents plataformes de solidaritat internacionalista. 

 
DALLE, IGNACE. - Los tres reyes : la monarquía 
marroquí desde la independencia hasta nues-
tros días.  - Galaxia Gutenberg,  2006. - 853 p.  - 
ISBN 978-84-8109-587-6. 35,00 ¤

Estudi històric on es repassen els 50 anys d’independèn-
cia del Marroc a través de l’actuació política dels seus tres 
últims monarques: Mohamed V, Hassan II i Mohamed VI.

 
El Magreb : realidades nacionales y dinámicas 
regionales / coordinadores: Yahia H. Zoubir ... [et al.].  
- Síntesis,  2008. - 460 p. - (Escenario internacional). - 
ISBN 978-84-975654-7-9. 24,50 ¤

Anàlisi sobre la situació del Magrib en l’actualitat, a través 
dels principals canvis i fets que s’estan produint a la regió. Es 
tracta d’un estudi rigorós i molt documentat que alterna temes 
polítics i geoestratègics amb aspectes econòmics i culturals. 
L’obra estructura els continguts en tres blocs: 1) estudi de la 
situació de cada país; 2) tendències generals en l’evolució del 
Magrib contemporani; i 3) anàlisi de les relacions internacio-
nals del Magrib, incidint en el paper dels Estats Units, Europa 
i Espanya. S’inclou un capítol específic dedicat a la identitat 
amaziga i un altre a la situació de la dona al Magrib. 
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MORALES LEZCANO, VíCTOR. - Historia de Marrue-
cos : de los orígenes tribales y las poblaciones 
nómadas a la independencia y la monarquía 
actual.  - La Esfera de los Libros,  2006. - 498 p.  - 
ISBN 978-84-9734-562-0. 30,00 ¤

Síntesi de la història del Marroc molt ben estructurada. 
L’obra abraça des de les primeres civilitzacions araboislàmi-
ques fins a l’actualitat. Molt bon material d’acompanyament 
complementari: mapes, gràfics, cronologies i annexos docu-
mentals, amb els textos de diferents tractats i convenis diplo-
màtics importants signats al llarg de la història del país. Víctor 
Morales és un expert en les relacions hispanomagribines dels 
segles XIX i XX i ha publicat nombroses monografies sobre la 
matèria. 

 
PENNELL, C. R. - Marruecos : del imperio a la 
independencia.  - Alianza,  2006. - 335 p.  - ISBN 
978-84-206-4779-1. 20,90 ¤

Síntesi de la història contemporània del Marroc. Un repàs 
als moments més importants del país al llarg dels segles XIX 
i XX: el Marroc islàmic, el període colonial, la independència, 
etc. Molt bon material d’acompanyament complementari per 
seguir millor la història d’aquest poble: mapes, lectures com-
plementàries, etc.

 

SALAFRANCA, JESúS F. - La República del Rif.  - 
Algazara,  2004. - 160 p. - (África propia). - ISBN 978-
84-87999-83-3. 20,00 ¤

Introducció a la història de la zona del Rif, al Marroc, cen-
trada al segle XX, amb especial atenció a la rebel·lió del Rif 
de l’any 1921. L’obra situa en primer lloc l’escenari històric, 
polític i social del territori abans de la guerra. El gruix del llibre 
l’ocupen les explicacions, força detallades, de l’organització del 
govern rifeny i de l’estratègia militar seguida en el conflicte. El 
títol forma part de la col·lecció “África propia” que compta amb 
mitja dotzena de títols especialitzats sobre el continent. 
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ABARKAN, EL hASSAN. - Hassan, jo vinc de Nador.  
- Associació de Mestres Rosa Sensat,  2001. - 32 p. - 
(Jo vinc de...). - ISBN 978-84-89149-88-5. 9,50 ¤

Llibre que explica la vida, les inquietuds i les dificultats 
del Hassan, que pertany a l’associació GRAMC (Grups de Re-
cerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estran-
gers) de Palafrugell i que s’ha integrat en l’entorn sociocultural 
de Catalunya. El llibret, amb fotografies il·lustratives, dóna una 
perspectiva que ajuda a comprendre les diferències i les simi-
lituds entre cultures, tot fomentant-ne el respecte mutu. També 
s’ha editat en castellà.

 
ABELLA, TOMÀS. - E d’escola. - 3a ed. - Intermón, Fun-
dació per al Tercer Món,  2004. - 26 p.  - ISBN 978-84-
89970-69-4. 9,90 ¤

La Fàtima Hassane, una jove estudiant del Txad, ens in-
trodueix en l’activitat  de la seva escola (les classes, el pati, 
el dinar...) i ens acosta a la realitat quotidiana dels infants de 
l’Àfrica. Tomàs Abella és l’autor d’una sèrie d’àlbums il·lustrats 
molt interessants per apropar les diverses formes de vida i cul-
tures del món als infants. Premi Juvenil Crítica de Serra d’Or 
2001. També s’ha editat en castellà.

 
BARBOSA, ROGÉRIO ANDRADE. - ABC del continente 
africano.  - Ediciones SM,  2009. - 47 p.  - ISBN 978-
84-675-3133-6. 12,25 ¤

Llibre il·lustrat on es defineixen diferents conceptes re-
presentatius del continent africà. Griot, Kalahari, mercats, Nil, 
Quimbanda són algunes de les paraules que l’autor, que fou 
voluntari de les Nacions Unides a Guinea-Bissau, ha triat per 
representar tota la riquesa del continent. Les il·lustracions 
s’han inspirat en la “capulana”, un teixit tradicional utilitzat per 
les dones africanes.

 

CANALS, ANNA. - Vaig arribar de... Etiòpia : expli-
ca’m la meva història.  - La Galera : Generalitat de 
Catalunya, Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció,  
2005. - 32 p.  - ISBN 978-84-246-0437-0. 6,20 ¤

Col·lecció adreçada a pares adoptius o en procés d’adop-
ció que volen explicar als seus fills els seus orígens. Els autors 
dels llibres són pares que narren en primera persona l’experi-
ència del viatge. Llibre de lectura fàcil que reflecteix la particu-
laritat d’Etiòpia i explica les principals característiques del país. 
Amb guies i recomanacions psicopedagògiques.

 
Canciones infantiles y nanas del baobab : el 
África negra en 30 canciones infantiles / recopi-
lación: Chantal Grosléziat ; ilustraciones: Élodie Nouhen. 
- 2a reimpr. - Kókinos,  2007. - 57 p. + 1 CD. - ISBN 
978-84-88342-87-4. 25,00 ¤

Llibre bellament il·lustrat on es recullen trenta cançons in-
fantils tradicionals de l’Àfrica occidental i central. Cada cançó 
està transcrita del seu idioma original i traduïda al castellà. In-
clou informació sobre l’origen de les cançons, les ocasions en 
què es canten o la forma en què s’utilitzen per jugar. Inclou un 
CD amb la gravació de les cançons que es recullen al llibre.

 
FAVRET, hAFIDA ; LERASLE, MAGDELEINE. - A la som-
bra del olivo : el Magreb en 29 canciones in-
fantiles.  - Kókinos,  2005. - 57 p. + 1 CD.  - ISBN 
978-84-88342-88-8. 25,00 ¤

Àlbum molt il·lustrat de cançons infantils del Magrib, en 
castellà i àrab. Al final del llibre s’expliquen costums, jocs, tra-
dicions que narren les cançons. Conté un CD amb l’enregis-
trament de les peces. El títol forma part d’un ambiciós projecte 
editorial dedicat a recollir cançons tradicionals de diverses 
cultures. 
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GANGES, MONTSE. - La reina Rodamón al Marroc / 
il·lustracions: Pep Montserrat.  - Combel,  2007. - 20 p. - 
(El cavall viatger). - ISBN 978-84-9825-246-0. 6,00 ¤

Àlbum il·lustrat protagonitzat per la reina Rodamón, que 
viatja amb el seu cavall per tot arreu. De manera molt senzilla 
presenta els trets més característics de les diferents cultures 
dels països que visita. Els textos són breus i fàcils de com-
prendre; la lletra gran i l’acompanyament dels dibuixos el fan 
recomanable per a primers lectors.

 
GEIS, PATRICIA. - Petita Massai.  - Combel,  2001. - 32 
p. - (Nens i nenes del món). - ISBN 978-84-7864-356-
1. 5,50 ¤

Breu presentació, en el marc d’un relat, dels costums de 
nens i nenes de pobles i cultures allunyades. Arriba ara el torn 
d’una nena massai i la seva relació amb alguns animals.

 
GEIS, PATRICIA. - La petita Tamazic.  - Combel,  2005. 
- 32 p. - (Nens i nenes del món). - ISBN 978-84-7864-
880-1. 5,50 ¤

Àlbum protagonitzat per la Tamazic, una nena que viu al sud 
del Marroc. Els pares han anat al mercat a vendre estores i ella 
s’ha quedat a casa amb els seus germans. Un pastor truca a la 
porta i li ofereix un dàtil del desert. Mentre assaboreix la dolçor 
del fruit té una idea: podria recollir dàtils i vendre’ls al mercat 
per ajudar els pares, però el viatge al desert no és gens fàcil. 

 
hERVIEU-WANE, FABRICE. - Hoy día en Senegal : 
Bocar, Dakar.  - Ediciones SM,  2007. - 61 p. - (El dia-
rio de un niño). - ISBN 978-84-675-1792-7.-  14,90 ¤

Llibre que barreja narració i coneixements, en format de 
diari personal, per descobrir la vida quotidiana dels nens que 
viuen a Senegal. Juntament amb la narració escrita en prime-
ra persona, hi ha moltes dades sobre les diferents èpoques i 
formes de vida. Amb moltes fotografies i il·lustracions en color, 
solapes per aixecar i un magnífic desplegable panoràmic. 

 

Islam / per membres de l’AMIC (Associació Motivadora 
d’Integració i Convivència) de Vic.  - Claret,  2003. - 22 
p. - (Déu té més d’un nom!). - ISBN 978-84-8297-642-
6. 5,00 ¤

Llibre fet per musulmans que formen part d’una associació 
mixta amb cristians que presenta l’islam i tots aquells aspectes 
més importants que el configuren.

 
KARPOUChKO, VALÉRIE. - Jocs d’Àfrica : jocs tradi-
cionals per fer i compartir.  - Takatuka,  2008. - 26 
p. - (Et toca a tu!). - ISBN 978-84-936766-1-2. 13,50 ¤

Recull de deu jocs d’estratègia i atzar per construir-se un 
mateix, seleccionats entre els més divertits i antics dels que 
encara es juguen a l’Àfrica. Cada joc va precedit d’una breu 
història que el localitza, amb les regles, esquemes i dibuixos 
per saber com jugar-hi. Per jugar i passar-s’ho bé de manera 
fàcil, ràpida i sense gastar-hi gaires diners!

 
MALAM, JOhN. - 11 de febrero de 1990 : la libera-
ción de Nelson Mandela.  - Everest,  2004. - 31 p. 
- (Fechas para la historia). - ISBN 978-84-241-1608-8. 
4,50 ¤

Col·lecció d’història basada en dates clau i exposicions 
breus explicades de manera molt entenedora. Inclou imatges, 
mapes, cronologia il·lustrada dels fets que es presenten, un 
ampli glossari i molts aclariments. L’11 de febrer de 1990 és la 
data en què fou alliberat Nelson Mandela, després d’haver llui-
tat tota la seva vida contra l’apartheid i de 27 anys de presó. 

 



84

Un meravellós llibre de contes de l’Àfrica per 
a nens i nenes / recollits per Anna Soler-Pont.  - Co-
lumna,  2005. - 134 p.  - ISBN 978-84-664-0593-5. 
15,00 ¤

Selecció de contes de l’Àfrica subsahariana que formen 
part de la tradició oral i que estan adreçats als infants. Anna 
Soler-Pont, agent literària especialitzada en literatura de l’Àfri-
ca, Àsia i el Pacífic, recull contes de princeses i prínceps, fau-
les d’animals i mites de la creació, llegendes i aventures.

 
Naiyakay : llegendes africanes.  - La Galera,  
2004. - 46 p. - (Llegendes). - ISBN 978-84-246-3474-
2. 6,70 ¤

Quart títol d’una col·lecció que ens apropa a les tradicions 
narratives de diferents cultures. Les llegendes africanes aquí 
reunides ens mostren el respecte i la fidelitat al llegat dels 
avantpassats i les forces de la naturalesa. Enceta el llibre una 
breu introducció al continent africà. 

 
OLLÉ, M. Àngels. - Búxara, jo sóc del Marroc.  - 
Associació de Mestres Rosa Sensat,  2003. - 32 p. - (Jo 
sóc de...). - ISBN 978-84-89149-86-1. 9,50 ¤

Recorregut per la vida i els costums de la Búxara, una 
noia marroquina de 10 anys que viu al poble d’Erfoum, al sud 
del Marroc. Els títols d’aquesta col·lecció, amb fotografies  
il·lustratives, ajuden a valorar la riquesa de la diversitat humana 
mostrant les formes de vida d’una cultura diferent. També s’ha 
editat en castellà.

 

ONyEFULU, IFEOMA. - D de divertir-se : un recull 
de jocs africans.  - Intermón Oxfam,  2008. - 26 p.  - 
ISBN 978-84-8452-502-8. 14,00 ¤

Recull de diferents jocs tradicionals de Nigèria i el Sene-
gal. La petita Ebele es pregunta quin és el seu joc preferit. A 
través d’aquesta pregunta senzilla podem conèixer com, amb 
pedretes, cordills, llavors, baldufes i una bona colla d’amics es 
diverteixen els infants. El llibre està il·lustrat amb fotografies i 
recull les cançons que solen acompanyar les sessions de jocs. 
També s’ha editat en castellà.

 
PINGUILLy, yVES. - Cuentos y leyendas del cuerno 
de África / ilustración: Tito Gatagán.  - Anaya,  2003. 
- 169 p. - (Tus libros. Cuentos y leyendas). - ISBN 978-
84-6672-562-0. 7,50 ¤

Recull de contes tradicionals de diferents ètnies de l’Àfri-
ca negra. Yves Pinguilly recorre des de fa més de 25 anys 
aquests indrets del continent africà.

 
TORRES FABRÉS, MONTSERRAT ; ALKUWAIFI, AhMAD. - 
El món de la Dúnia.  - Associació Sociocultural Punt 
d’Intercanvi,  2007. - 87 p. - (Educar en la diversitat). - 
ISBN 978-84-611-6410-3. 24,00 ¤

Diccionari visual plurilingüe que disposa d’àudio, disc com-
pacte i xarxa per treballar aspectes de la diversitat cultural i lin-
güística. Facilita l’aprenentatge del català per a infants i adults 
i incorpora algunes llengües africanes: àrab, amazic, wòlof, 
malinke i ful. El llibre té 15 centres d’interès: aliments, vestits, 
mitjans de transport, escola, cuina, parc, jocs, etc.
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SELLIER, MARIE. - África pequeño Chaka... / ilus-
traciones: Marion Lesage.  - Edelvives,  2003. - 38 p.  
- ISBN 978-84-263-5027-5. 18,60 ¤

De tant en tant, les editorials ens obsequien amb llibres 
il·lustrats com aquest. Una edició molt acurada que permet 
conèixer el continent africà a través de la conversa que manté 
el petit Chaka amb el seu avi Papà Dembo. Text i il·lustració es 
combinen a la perfecció per parlar sobre els pares, els amics, 
el poblat, els costums i les tradicions, el valor de l’aigua, la 
sabana, la religió, els avantpassats, etc. Les il·lustracions, amb 
els tons de la terra africana, s’acompanyen de reproduccions 
d’obres d’art que es conserven actualment al Museu Nacional 
d’Arts d’Àfrica i Oceania, a París. La darrera pàgina del llibre 
mostra el nom i la procedència de les peces. Premi Sorcières 
Documentarie 2001.

 
TADJO, VÉRONIQUE. - La canción de la vida y otros 
cuentos.  - Siruela,  2006. - 112 p. - (Las tres edades). 
- ISBN 978-84-7844-980-4. 13,90 ¤

Un llibre per acostar-se al món màgic del continent. Vint 
contes inspirats en mites i llegendes i històries de tradició oral, 
i ambientat en paisatges naturals i humans. Històries com la 
màgica creació del fill de la lluna i el sol, la descripció d’una 
dansa africana associada a la d’una pantera o la història d’amor 
entre una girafa i un elefant són coses que passen en aquest 
recull, poètic i fascinant, ple d’esperança, patiment i alegries. 
L’autora els ha rescrit, actualitzat i il·lustrat. Va néixer a París, es 
va criar a la Costa d’Ivori i ara viu a Sud-àfrica. 
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BAyAR, MIChÈLE ; KOLONÉ, MAhMOUD AhMET. - Kodor : 
conte toubou / il·lustracions: Mandana Sadat.  - Pro-
teus,  2009. - 26 p.  - ISBN 978-84-936319-9-4. 15,00 ¤

Conte tradicional del poble tubu, tribu nòmada del nord del 
Txad que es dedica al comerç de la sal guiant les caravanes 
de camells a través del desert del Sàhara. El Kodor és un jove 
pastor nòmada, valent i curós de la seva aparença. Un dia, la 
Bila, la filla del cap tribal, anuncia que es casarà amb aquell 
que li porti una branca d’un arbre rar. El Kodor demana ajut 
als seus camells, però només el Togui, el més feble de tots, es 
compromet a anar amb ell fins a un bosc extremament perillós 
i a tornar-lo sa i estalvi. De pare tunisià i mare francesa, l’auto-
ra va viure la seva infantesa a Algèria. Els contes donen prova 
de la riquesa cultural del món en què va viure de petita.

 
BEGAG, AZOUZ. - Sóc d’aquí, sóc d’allà.  - Cruïlla,  
2004. - 58 p. - (El vaixell de vapor. Sèrie blava). - ISBN 
978-84-6610-873-7. 6,80 ¤

Les festes de Nadal d’un fill d’immigrants africans, de reli-
gió musulmana, serveixen per contrastar la forma de viure en-
tre la comunitat rural d’origen i la comunitat urbana d’acollida. 
El relat permet reflexionar sobre la pobresa, la intolerància i 
la solitud d’un nen immigrant. Azouz Begag retrata en les se-
ves obres els conflictes identitaris dels immigrants. L’escriptor 
francès, d’origen argelí, va guanyar el Premi de Literatura In-
fantil Europea l’any 1993.

 

CARBALLEIRA, PAULA. - Smara / ilustrada por Carole 
Hénaff. - 2a ed. - Kalandraka,  2006. - 59 p.  - ISBN 
978-84-96388-14-X. 12,00 ¤

Premi Isaac Díaz Pardo ao Libro Ilustrado 2006. Història 
del viatge d’un nen amb el seu pare a Smara, al desert del 
Sàhara, on viuen refugiats sahrauís. Allà coneix la Ugago, una 
àvia que havia estat una poderosa fetillera, capaç de protegir 
la ciutat dels intrusos, que li explicarà abans de morir les histò-
ries del seu poble. Els contes recullen la manera de viure i les 
creences del poble sahrauí i permeten conèixer la cultura, el 
clima i la vegetació del Sàhara. Les il·lustracions són imatges 
amb collage i acrílics sobre fusta. L’autora és gallega i es de-
dica a la narració oral i a escriure llibres infantils. És una de les 
contacontes més conegudes de Galícia.

 
ChAMBERLIN, MARy ; ChAMBERLIN, RICh. - Els 
creps de Mama Panya.  - Intermón Oxfam,  2005. - 
40 p.  - ISBN 978-84-8452-355-0. 12,95 ¤

Mama Panya vol fer creps de xocolata, però de camí cap 
al mercat, el seu fill Adika convida a sopar tots els amics que 
va trobant. A tothom li fa molta il·lusió la invitació, però Mama 
Panya està amoïnada perquè no sap si podrà fer prou creps 
per a tothom. La història acaba feliçment perquè cada convidat 
acudeix amb una petita contribució. Història de la vida tranquil·la 
d’un poblat de Kenya que parla de les recompenses de l’amistat 
i de l’alegria de compartir. La il·lustració està feta a base de 
contrastos i amb molt color, inspirada en els nou anys que la 
il·lustradora va viure a Botswana. També s’ha editat en castellà. 

 
DALy, NIKI. - Una cançó per a la Jamela.  - Intermón 
Oxfam,  2009. - 30 p.  - ISBN 978-84-8452-579-0. 
14,00 ¤

Conte deliciós sobre les entremaliadures de la Jamela, una 
nena africana que durant l’estiu treballa d’ajudant a la perru-
queria de la seva tia. També s’ha editat en castellà. Un altre 
títol de l’autor amb la mateixa protagonista: Jamela, què hi ha 
per dinar? (Intermón Oxfam).
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DALy, NIKI. - La petita caputxeta africana. - 2a ed. 
- Intermón Oxfam,  2008. - 26 p.  - ISBN 978-84-8452-
415-1. 12,00 ¤

El conte de La caputxeta vermella en versió africana. La 
mare de la Salma, una nena que viu a l’Àfrica, li demana d’anar 
al mercat i desprès anar a veure l’àvia. El conte ens ensenya 
com vesteix la gent així com altres costums en aquests països 
africans. També s’ha editat en castellà.

 
DAOUD-BRIKCI, NADIA. - El sacrifici de Morad / 
il·lustradora: Soledad Vázquez.  - Ecir,  2007. - 32 p. - 
(Multicolor). - ISBN 978-84-9826-305-3. 5,90 ¤

La família del vell Mansour passa per un moment difícil 
perquè la seva malaltia no li permet treballar ni guanyar prou 
diners. El seu fill Morad decideix posar-se a treballar malgrat 
que encara és un nen, i aquesta decisió entristirà el seu pare. 
Però el Morad, des d’Algèria, ens ensenya el valor de pensar 
en els altres i ajudar-los quan ens necessiten. Els llibres de la 
col·lecció “Multicolor” recullen contes, escrits per autors proce-
dents de diferents països, per ensenyar valors a nens i nenes 
de 6 a 8 anys. El text del conte es pot llegir també en la llen-
gua original, i compta amb unes pàgines finals amb informació 
sobre el país de procedència de l’autor o l’autora. Text en àrab 
i català. També s’ha editat en castellà.

 
DESNOËTTES, CAROLINE. - Tam-tam colores / ilus-
traciones: Isabelle Hartmann.  - Edelvives,  2007. - 42 
p.  - ISBN 978-84-263-6405-0. 14,50 ¤

Història que conta un avi a la seva néta sobre el seu gran 
viatge per l’Àfrica. Mentre va narrant fa sonar el tam-tam, que li 
retorna els records com si els tornés a viure. Cada país per on 
passa té una doble pàgina amb il·lustracions formades a partir 
d’un fragment de fotografia i reproduccions d’objectes carac-
terístics del país visitat que recorda els objectes exposats en 
un museu.

 

DE BOEL, ANNE-CAThERINE. - Rafara : un conte po-
pular africà.  - Corimbo,  2008. - 38 p.  - ISBN 978-
84-8470-319-8. 11,50 ¤

La més petita de tres germanes és abandonada al bosc per 
les germanes grans que li tenen enveja. Allà, després de pas-
sar molta por, es queda adormida. És llavors que un monstre la 
rapta per menjar-se-la. Però la nena compta amb l’ajuda d’un 
ratolí que li dóna tres objectes màgics que l’ajudaran a vèncer 
el monstre. Es tracta d’un conte tradicional africà per combatre 
la por i per creure en la màgia. Està bellament il·lustrat amb di-
buixos i motius ètnics africans, sobre un fons beix i lletra marró. 
Cada pàgina és diferent, amb petits personatges vistos a gran 
distància o amb petits detalls que omplen la pàgina.

 
ESTEBAN, BEGOÑA. - I va dir l’avi massai.  - Cadí,  
2004. - 58 p.  - ISBN 978-84-474-1119-1. 6,75 ¤

Cinc històries plenes d’humor i d’enginy, contades per un 
avi massai, que ens descobreixen uns animals de la sabana 
molt humans.

 
GIRONA, RAMON. - L’atrapallunes : conte del sud 
de l’Africa / versió de Ramon Girona ; dibuixos: Carles 
Porta.  - Abadia de Montserrat,  2003. - 29 p. - (Contes 
d’arreu). - ISBN 978-84-8415-551-5. 9,20 ¤

Títol que forma part d’una sèrie de contes i llegendes d’ar-
reu del món publicats d’acord amb les recomanacions de lec-
tura fàcil. Altres títols de la sèrie: El riure de la hiena: conte 
centreafricà i Res no és el que és: conte del nord d’Àfrica.
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hAhN, CyRIL. - El petit pigmeu.  - Baula,  2005. - 22 
p. - (Cuca de llum). - ISBN 978-84-479-1421-0. 7,00 ¤

Col·lecció protagonitzada per Bumba, el petit pigmeu, i 
quatre animals amics representatius de la sabana africana: la 
girafa, el cocodril, l’elefant i el lleó amb qui viu moltes vivències 
i aventures. Llibres amb la forma dels animals, amb pàgines 
de cartró, dibuixos molt acolorits i text escrit en lletra de pal. 
Altres títols de la col·lecció són: Bumba i Baia, la girafa, Bum-
ba i Bembé, l’elefant, Bumba i Gorko, el cocodril, Bumba i 
Naaba, el lleó, En Bumba no vol dormir, En Bumba vol ser 
caçador.

 
Home de color! : inspirat en un conte africà / 
il·lustrat per Jérôme Ruillier.  - Joventut,  2004. - 28 p.  
- ISBN 978-84-2613-358-8. 11,00 ¤

Malgrat que la pell negra també té diferents pigmentaci-
ons, aquest llibre posa de manifest que blanc i negre són en 
definitiva colors, així doncs tots som homes de color. Un àlbum 
en to crític, encara que ple d’humor i tendresa. Un conte po-
ema transmès de generació en generació per la tradició oral 
africana contra les expressions racistes i els signes de domini 
econòmic i cultural, i que qüestiona els prejudicis i les idees 
preconcebudes.

 
IGWENDU, ChUKWUDI LIBERTy. - Els déus de Nimo = 
Chi ndi enwere na Nimo.  - Ecir,  2007. - 32 p. - 
(Multicolor). - ISBN 978-84-9826-366-4. 12,40 ¤

Els déus de Nimo protegeixen i ajuden els habitants de la 
comunitat. Però un dia algú del poblat vol enganyar els déus 
protectors. Caldrà veure si ho aconseguirà. Conte originari de 
l’ètnia igbo a Nigèria, que treballa el tema de la igualtat d’opor-
tunitats. Forma part de la col·lecció sobre multiculturalitat i va-
lors, que a més d’entretenir i divertir, educa en valors, actituds 
i conductes. Text en català i igbo.

 

INONGO-VI-MAKOMÉ. - Akono y Belinga : el  
muchacho negro que se transformó en gorila 
blanco / ilustraciones: Nefer Rovira.  - Carena,  2003. 
- 48 p. - (Historias para Muna). - ISBN 978-84-88944-
91-7. 5,00 ¤

Dos germans, l’Akono i en Belinga li fan una promesa al 
seu pare abans de morir: viuran sense enveja ni maldat. Però 
davant del progrés i l’afany de riqueses, el més petit no la com-
pleix i com a càstig l’espectre del seu pare el converteix en un 
goril·la blanc. A partir d’aquí viuen aventures d’on es desprenen 
valors, actituds i nous coneixements. Història que recrea un 
mite sobre la fidelitat ambientat a la selva africana davant la 
selva de formigó occidental, que simbolitza la topada d’amb-
dues cultures. L’autor és un escriptor camerunès que resideix 
a Barcelona.

 
KhÉMIR, NACER. - El cuento de los contadores de 
cuentos / ilustraciones de Claudio Romo.  - Fondo de 
Cultura Económica,  2005. - 34 p. - (Clásicos Fondo de 
Cultura Económica). - ISBN 978-968-167-179-2. 11,50 ¤

El narrador tunisià Nacer Khemir recull tot de contes orals 
tradicionals islàmics, una mica a l’estil de Les mil i una nits. 
Unes imatges acurades que provoquen en el lector la possibili-
tat de múltiples interpretacions fan d’aquesta obra un d’aquells 
contes que val la pena rellegir i anar assaborint diverses ve-
gades.
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KREBS, LAURIE. - Tota la colla se’n va de safari : 
viatgem i comptem per Tanzània / il·lustracions 
de Julia Cairns.  - Intermón,  2004. - 30 p.  - ISBN 978-
84-8452-269-0. 11,95 ¤

La colla se’n va de safari i mentre dura l’excursió aprenen 
un munt de coses: conèixer i reconèixer una gran diversitat 
d’animals salvatges o comptar de l’1 al 10 ajudats pels petits 
versets que acompanyen cada descobriment. El llibre també 
conté un apèndix que permet aprendre alguna curiositat dels 
animals que s’han presentat i alguna característica del poble 
massai i de Tanzània, territori per on transcorre l’acció i... fer 
un petit tast de la llengua suahili. Per ser explicat i compartit a 
infants majors de 3 anys. També s’ha editat en castellà.

 
Luna y lucero del alba / leyenda africana adaptada 
por Wolfram Frommlet ; ilustrada por Henning Wagen-
breth.  - Libros del Zorro Rojo,  2007. - 40 p.  - ISBN 
978-84-96509-87-0. 16,00 ¤

Relat que recrea un antic mite africà sobre la creació, ple 
d’astres i trobades màgiques. Entre la fidelitat a la font original 
i l’originalitat de la versió, el treball de l’il·lustrador destaca per 
la força narrativa i per l’ús potent del color. Va rebre el premi 
al llibre més bellament editat a Alemanya el 1999 atorgat per 
l’Stiftung Buchkunst (Fundació del Llibre d’Art).

 
Mabo y la hiena : un cuento popular de Mali / 
ilustrado por Caroline Palayer.  - Ediciones SM,  2007. - 
26 p. + 1 CD.  - ISBN 978-84-675-1371-4. 13,75 ¤

En Mabo és un nen de la sabana que té una hiena que el 
protegeix, però que no para de posar-li proves que haurà de 
superar.

 

MAChADO, ANA MARíA. - Niña bonita / ilustraciones 
de Rosana Faría.  - Ekaré,  2007. - 24 p. - (Ponte poron-
te). - ISBN 978-84-934863-4-1. 8,95 ¤

Conte basat en una anècdota senzilla per explicar una idea 
tan complexa com la discriminació per les diferències. Un coni-
llet blanc, molt blanc, s’ha quedat encisat amb una nena negra, 
molt negra, i li agradaria posar-se un vestit ben negre, tan fosc 
com ella. Cada cop que la veu li pregunta: “Niña, niña bonita, 
¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?”. I fa experiments per 
tornar-se negre...!, fins que finalment el conillet descobreix el 
secret. Una història encisadora de l’escriptora brasilera Ana 
María Machado, il·lustrada amb molta llum per Rosana Faría.

 
MOLINS, ANNA. - Les dues dones i el cadi = Las 
dos mujeres y el cadí : conte infantil àrab /  
il·lustracions de Lluïsa Jover.  - La Galera,  2004. - 22 
p. - (La Galera minaret). - ISBN 978-84-2465-040-7. 
7,80 ¤

Obra trilingüe, en català, castellà i àrab, per a nens a partir 
de sis anys. Són contes tradicionals de la cultura mediterrània. 
Les il·lustracions són acurades i complementen el text. Altres 
títols de la col·lecció: Joha i l’home de la ciutat, El filòsof i el 
pescador i El mestre.

 
MORANDEIRA, LUISA. - Zalgum : a partir de un 
cuen to tradicional bereber de Kabilia / ilustracio-
nes de Bernardo Carvalho.  - OqO,  2007. - 80 p. - (O). 
- ISBN 978-84-96788-44-2. 12,90 ¤

L’amor i la guerra són la base de la literatura oral dels po-
bles berebers. Aquí tenim un conte amb doble significat i, per 
tant, amb doble destinatari protagonitzat per la Zalgum i el seu 
germà. Unes il·lustracions molt netes i acolorides alhora, fan 
que valgui molt la pena fixar-se en el dibuix.
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MUhAMMAD, SALEEM ; ABDELhADI, SAïDA. - Hamza 
i el gegant Herkel / il·lustrador: Lacasta Clueca.  - 
Ecir,  2007. - 32 p. - (Multicolor). - ISBN 978-84-9826-
313-8. 12,90 ¤

Llegenda oral que tracta de l’amistat entre un gegant que 
viu a les grutes del Tànger i un nen de la ciutat. Tot i la reti-
cència dels adults, el nen s’anirà acostant al drac fins arribar a 
fer-se bons amics. Text bilingüe català-àrab. També s’ha editat 
en castellà.

 
NúÑEZ, MARISA. - Ous durs / il·lustracions de Teresa 
Lima.  - OqO,  2007. - 60 p. - (O). - ISBN 978-84-
96788-18-3. 11,50 ¤

La filla del carboner, coneguda per la seva intel·ligència, 
és desafiada a un joc intel·lectual pel príncep. El joc marcarà 
el destí de les seves vides. Un conte de caràcter híbrid recons-
truït a partir d’una versió oral del Magrib del qual s’ha fet una 
extensa difusió lingüística i cultural. El conte ha rebut la Men-
ció White Raven 2008. També s’ha editat en castellà.

 
O’CALLAGhAN I DUCh, ELENA. - El color de la sorra 
/ il·lustracions: María Jesús Santos Heredero.  - Baula,  
2005. - 42 p.  - ISBN 978-84-479-1428-9. 14,50 ¤

Història que conta la tragèdia d’aquells que es veuen for-
çats a viure en camps de refugiats. Al protagonista de la histò-
ria li agrada que li contin històries, llegir i jugar. Però sobretot 
fer dibuixos a la sorra. És des de la seva innocència i sense 
adonar-se’n que el nen narra el drama del seu poble sahrauí. 
El llibre s’inspira en els tallers que “Art and Life” organitza en 
diferents països en vies de desenvolupament a favor dels nens i 
nenes desfavorits per a la divulgació de l’art i dels seus valors.

 

OCELOT, MIChEL. - Kirikú y la jirafa / ilustraciones 
de Sylvie Moureaux-Néry y Marianne Lebel.  - Kókinos,  
2008. - 26 p.  - ISBN 978-84-96629-29-5. 11,00 ¤

Àlbums que recreen un conte tradicional de l’oest d’Àfrica 
sobre la llibertat, el creixement i la bondat a través del petit 
Kirikú que haurà de lluitar contra la malvada bruixa Karabá. 
Des del seu naixement el valent Kirikú demostra ser un nen 
especial, petit en alçada, però sempre especial per la resta de 
les seves qualitats. Altres títols de la col·lecció són: Kirikú y la 
bruja, Kirikú y la hiena negra, Kirikú y el búfalo de los cuer-
nos de oro, Kirikú y el fetiche extraviado, Kirikú y las bestias 
salvajes. També en DVD i CDR.

 
OFOGO, BONIFACE. - El lleó Kandinga / il·lustracions: 
Elisa Arguilé.  - Hipòtesi,  2009. - 34 p.  - ISBN 978-84-
936667-5-0. 14,00 ¤

Kandinga era el lleó més poderós però també el més mal-
vat de tots. Era tan dolent que no dubtava a devorar els seus 
amics per satisfer la gana. Però tothom el va abandonar i es 
va convertir en un rei anat a menys, vell, malalt i abandonat. 
La història de Kandinga forma part de la mil·lenària tradició 
oral bantu, una tribu que viu a la sabana i la selva africana 
que s’estén des del centre del Camerun fins a la República de 
Sud-àfrica. Es tracta d’un relat que convida a reflexionar sobre 
l’egoisme, l’avarícia i el comportament humà en relació amb el 
medi natural. Les il·lustracions són d’estil primitiu i destaquen 
pel fet que són molt expressives i de grans contrastos de color. 
L’autor és del Camerun i és especialista en faules, llegendes, 
mites i tradicions de l’Àfrica negra i ha actuat arreu d’Espanya 
com a contacontes. 
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PERRIN, MARTINE. - Poti-poti a l’Àfrica.  - Cruïlla,  
2009. - 36 p.  - ISBN 978-84-661-2177-4. 12,95 ¤

Un llibre amb un text breu, de rima clara i exquisida, que 
convida a llegir en veu alta. El llibre funciona com un llibre de 
preguntes i respostes i se serveix de siluetes retallades i es-
tampades per presentar accions i animals propis de l’Àfrica que 
els infants hauran d’endevinar. Un poti-poti de formes i colors.

 
PINGUILLy, yVES. - El color dels ulls / il·lustracions 
de Florence Koenig.  - Intermón Oxfam,  2006. - 28 p.  
- ISBN 978-84-8452-421-2. 13,00 ¤

Història d’acceptació dels altres i de la diferència ambien-
tada a un poblat africà. La Fati, una nena cega, és rebutjada 
pel seu poble quan els seus ulls es tornen blaus. El seu amic 
l’Issa és l’únic que es manté al seu costat. També s’ha editat 
en castellà.

 
PIQUEMAL, MIChEL ; NOUhEN, ÉLODIE. - Mi miel, mi 
dulzura.  - Edelvives,  2005. - 26 p.  - ISBN 978-84-
2635-637-6. 14,00 ¤

Quan Jadiya arribava al seu país d’origen, la seva àvia 
Zhora la rebia amb petons i abraçades, i li xiuxiuejava a l’oïda 
milers de frases tendres. La història d’una nena àrab i la seva 
família que cada estiu torna al seu país per vacances. Àlbum 
de gran format amb un treball d’il·lustració molt atractiu.

 
REUSS GALINDO, ERIKA. - Como eligieron los ani-
males un jefe : cuento bubi.  - Sial,  2008. - 32 p.  
- ISBN 978-84-9646-498-8. 15,00 ¤

Els bubi son una grup ètnic africà, que viu principalment en 
el territori de Guinea Equatorial. L’editorial Sial, especialitzada 
en les cultures africanes, ha recuperat una de les històries 
tradicionals d’aquest poble i l’ha editat en forma de conte il-
lustrat. 

 

SECKA, FATOU. - Fatou la nena tossuda : un con-
te wolof / adaptat i dibuixat per Ramon Girona. - 2a 
ed. - Publicacions de l’Abadia de Montserrat : Fundació 
Càritas Immigració Girona,  2009. - 39 p.  - ISBN 978-
84-8415-165-4. 9,50 ¤

Conte il·lustrat sobre les històries de la Fatou, una nena 
africana molt i molt tossuda que li encantava menjar grans de 
nyul i, a l’hora d’anar-se’n a dormir, es quedava a la porta de 
casa menjant-ne. Ni la seva mare ni el seu pare podien fer-la 
anar a dormir, fins que un dia un lleó solitari d’ulls vermells va 
veure-la i... A partir de 8 anys.

 
ST. JOHN, Lauren. - La jirafa blanca / ilustraciones 
de David Dean. - 2a ed. - Salamandra,  2008. - 189 p.  
- ISBN 978-84-9838-148-1. 11,80 ¤

La Martine és una nena d’onze anys que en quedar-se 
òrfena és enviada a la reserva natural de Sawubona, a Sud-
àfrica, on l’espera una àvia no gaire amorosa i una mica enig-
màtica. Gràcies a les llegendes locals sobre una girafa blanca, 
la Martine descobrirà les seves pròpies qualitats, l’amor pels 
animals i la capacitat de comunicar-s’hi que la portarà a de-
fensar-los i impedir que es causin danys a la natura. Un llibre 
d’aventures a l’estil d’Enid Blyton que manté la intriga i juga 
amb altres subtrames paral·leles. L’autora va néixer a l’actual 
Zimbabwe. Viu actualment a Londres, on treballa com a cor-
responsal. Altres títols de la mateixa autora: La canción del 
delfín i El último leopardo.
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TELLEChEA, TERESA. - La cigarra y el ratón : un 
cuento popular del Magreb / ilustrado por Xavier 
Frehring.  - Ediciones SM,  2005. - 28 p. + 1 CD.  - ISBN 
978-84-6750-418-7. 13,75 ¤

La col·lecció “Cuentos de los 5 continentes”, a la qual 
pertany el títol, pretén apropar els contes populars d’arreu del 
món als més petits. Inclou un CD amb la narració del text amb 
acompanyament musical. El text, originàriament en francès, 
s’ha traduït i adaptat per a ser entenedor a infants a partir de 3 
anys. La música que l’acompanya també és d’arrel tradicional, 
per seguir amb la mateixa finalitat que el text. 

 
VILLANUEVA, DAVID. - Wamba i el viatge de la mel 
/ ilustracions: Graciela García.  - Demipage,  2005. - 32 
p.  - ISBN 978-84-933801-4-4. 12,00 ¤

Petit àlbum d’il·lustracions amb colors negres i marrons, 
personatges al·legòrics, divertits o cruels, que tracta el drama 
de la immigració i retrata la societat en què vivim, on és im-
prescindible tenir papers, on es consumeix sense necessitat 
i on es discrimina pel color de la pell. En Wamba és un nen 
subsaharià que viatja a un país d’Europa, convençut que allà 
trobarà pollastre i mel, el que més li agrada menjar i el que no 
troba al seu país. En Wamba pensa que en el seu nou destí 
la vida serà millor, però s’equivoca. També s’ha editat en cas-
tellà.

 

WEULERSSE, ODILE. - Nasreddín / il·lustracions de 
Rébecca Dautremer. - 2a ed. - Baula,  2007. - 32 p.  - 
ISBN 978-84-479-1593-4. 15,00 ¤

El mestre Nasserdí és un personatge mític de les històries 
curtes de tradició oral, sobretot en la tradició musulmana. Les 
seves històries es caracteritzen per tenir sempre un punt cò-
mic i contenen en general un pensament, una reflexió a mode 
de paràbola. Aquest àlbum il·lustrat de l’escriptora francesa 
Odile Weulersse pretén reivindicar el valor de l’autoestima. El 
protagonista és en Nasreddín que acompanya cada setmana 
el seu pare Mustafà al mercat a vendre els seus productes. En 
Nasreddín però, no hi arriba mai, ja que se sent avergonyit de 
les crítiques que rep de la gent. Les històries del Nasreddín 
continuen amb Nasreddín & el seu ase.
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u	Anglès

EMEChETA, BUChI. - Joys of motherhood.  - Heine-
mann International,  2008. - 272 p. - (African writers). 
- ISBN 978-0-435-91354-0. 9,00 ¤  
 
OKRI, BEN. - Infinite riches.  - Orion Books,  1999. - 
416 p.  - ISBN 978-0-7538-0680-7. 9,70 ¤  
 
TUTUOLA, AMOS. - The palm-wine drinkard ; My 
life in the bush of ghosts.  - Atlantic,  2000. - 256 
p.  - ISBN 978-0-802-13363-2. 10,00 ¤

u	Àrab 1

ASWANI, ALAA. - Xicago : novel·la = Chikago : ri-
wayah.  - Dar El Shorouk,  2007. - 453 p.  - ISBN 978-
977-09-1940-3. 
 
MAhFUZ, NAJIB. - El carreró dels miracles = Zu-
qaq aladaqq.  - Dar El Shorouk,  2007. - 315 p.  - 
ISBN 978-977-09-1516-5.  
 
MAhFUZ, NAJIB. - Palau del desig = Qasril shouq.  
- Dar El Shorouk,  2007. - 545 p.  - ISBN 978-977-09-
1498-3.  
 
RABI, MUBARAK. - El collaret del colom tudó = 
Tawq alyamam.  - Al-Markaz Al-Thaqafi Al-Arabi,  
2008. - 270 p.  - ISBN 978-9953-68-287-9. 
 
SADAWI, NAWAL. - Dona al punt cero = Imra’a inda 
nuqtastissifr. - 2a ed. - Dar Al-madbouly,  2006. - 96 p.

 

SADAWI, NAWAL. - Dues dones en una = Imra’atan 
fim ra’ah.  -Dar Al-madbouly,  2006. - 131 p.  
 
ShALABI, KhAyRI. - L’agència d’Ateya = Wekalat 
attiyah.  - Dar El Shorouk,  2007. - 527 p.  - ISBN 978-
977-09-2072-8.  
 
ShOKRy, MOhAMED. - El pa nu = Al khubz al hafi.  - 
Rouya,  2008. - 296 p.  - ISBN 978-977-6174-47-7. 
 
ZAFZAF, MUhAMMAD. - Boques grans = Afwah wa-
se’ah.  - Al-Markaz Al-Thaqafi Al-Arabi,  2007. - 77 p.  
- ISBN 9953-68-238-0.

u	Francès

BÂ, AMADOU hAMPÂTÉ. - Oui mon commandant!.  - 
J’ai lu,  2003. - 508 p.  - ISBN 2-290-31585-0. 7,60 ¤  
 
BEN JELLOUN, TAhAR. - L’enfant de sable : ro-
man.  - Éditions du Seuil,  2004. - 208 p.  - ISBN 2-02-
023818-7. 5,70 ¤  
 
BEyALA, CALIxThE. - Comment cuisiner son mari 
à l’africaine.  - J’ai lu,  2002. - 155 p.  - ISBN 2-290-
31963-5. 4,00 ¤  
 
DJEBAR, ASSIA. - Le blanc de l’algerie.  - Albin 
Michel,  2000. - 281 p.  - ISBN 978-2-22-608457-6. 
19,00 ¤  
 
DONGALA, EMMANUEL. - Le feu des origines : ro-
man.  - Le Serpent à Plumes, 2001. - 324 p. - ISBN 
2-84261-291-4. 7,50 ¤  
 

1 Els títols àrabs han estat traduïts als català.



97 Títols en les llengues de l'Àfrica

KOUROUMA, AhMADOU. - Quand on refuse on dit 
non : roman.  - Éditions du Seuil,  2004. - 159 p.  - 
ISBN 2-02-068022-X. 14,00 ¤  
 
MERNISSI, FÁTIMA. - Le harem et l´Occident.  - Albin 
Michel,  2001. - ISBN 978-2-22-612810-2. 19,60 ¤  
 
MOKEDDEM, MALIKA. - La nuit de la lézarde.  - 
Grasset,  1998. - 187 p. - (Le livre de poche). - ISBN 
2-253-15047-9. 18,00 ¤  
 
NIRSIMLOO-ANENDEN, ANANDA. - Soupir.  - Gualli-
mard, 2002. - 207 p. - ISBN 2-07-076401-X. 18,00 ¤   

u	Portuguès

AGUALUSA, JOSÉ EDUARDO. - Naçao crioula : a  
correspondência secreta de Fradique Mendes 
: romance. - 6a ed. - Dom Quixote,  2008. - 158 p.  - 
ISBN 978-972-20-3172-1. 15,50 ¤  
 
ALMEIDA, GERMANO. - O Testamento do Sr. Napu-
moceno de Araújo. - 4a ed. - Caminho,  2001. - 156 
p.  - ISBN 978-972-210575-0. 6,00 ¤  
 
COUTO, MIA. - Vozes anoitecidas : contos.  - Ca-
minho,  2008. - 151 p. - (Outras margens). - ISBN 972-
21-0217-6. 13,70 ¤  
 
PESTANA, ARTUR. - O desejo de Kianda.  - Dom Qui-
xote,  2004. - 119 p.  - ISBN 978-972-202082-4. 15,20 ¤  
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u	Àlbums recopilatoris

3MA : Madagascar, Mali, Maroc.  - Contre-jour,  
2008. - 1 CD. 14,85 ¤ 

Africa, Burundi : music from the heart of Africa.  
- Union Square Music,  2008. - 1 CD. 23,95 ¤ 

African dreamland.  - Putumayo World Music,  2008. 
- 1 CD. 15,00 ¤ 

African party.  - Putumayo World Music,  2008. - 1 
CD. 14,00 ¤ 

African pearls.  - Syllart,  2006-2009. - 8 CD. 119,60 ¤ 
CD 1: Congo. Rumba on ther river; CD 2: Guinée. Cultural 

revolution; CD 3: Mali. One day on radio Mali; CD 4: Senegal. 
The Teranga spirit; CD 5: Congo 70. Rumba rock; CD 6: Mali 
70. Electric Mali; CD 7: Guinée 70. The discotheque years; CD 
8: Senegal 70. Musical effervescence.  

African playground.  - Putumayo World Music,  2003. 
- 1 CD. 15,00 ¤ 

Beginner's guide to Bellydance.  - Nascente,  
2008. - 3 CD. 18,00 ¤ 

CD 1: Traditional & cabaret; CD 2: Drum solo & tribal; CD 
3: Fusion.

Black stars : Ghanas hiplife generation.  - Out/
here,  2008. - 1 CD. 18,00 ¤

Chants soufis des Comores.  - Buda,  2009. - 1 
CD. 16,00 ¤ 

Djembé : 20 ritmos básicos.  - Ventilador,  2005. - 2 
CD. 17,00 ¤  

Éthiopiques.  - Buda,  2007. - 2 CD. 24,00 ¤ 
CD 4: Mahmoud Ahmed; CD 23: Orchestra Ethiopia.

Golden Afrique.  - Network Medien GmbH,  2006. -  
6 CD. 20,00 ¤ 

Lambarena : Bach to Africa.  - EMI : Virgin Classics,  
2009. - 1 CD. 15,00 ¤ 

Magic dances. - Solfeon, 2007-2008. - 2 CD. 18,30 ¤

CD 1: The 7 veils dance & other veil dances; CD 2: The 
sword dance & other mysterious pieces.

Moroccan gypsies / artist(s): Groupe Sidi Minoun, 
Groupe Ben Souda. - ARC Music, 2002. - 1 CD. 17,50 ¤

Nigeria 70.  - Strut Records,  2008. - 1 CD.  
15,00 ¤ 

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS. - Alik.  - Sou-
dani,  2007. - 1 CD. 19,30 ¤ 

The rough guide to the music of the Sahara.  - 
World Music Network, 2005.  - (Music rough guides). - 1 
CD. 15,00 ¤ 
The very best of congolese rumba : the Kin-
shasa-Abidjan sessions / Wendo Kolosoy ...[et al.].  
- Marabi,  2007. - 2 CD. 16,00 ¤ 

Voices from mother Africa.  - African Cream Music,  
2009. - 1 CD. 15,00 ¤ 

Women of Africa.  - Putumayo World Music,  2004. 
- 1 CD. 16,00 ¤
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u	Autors i grups musicals

ADAMS, JUSTIN. - Tell no lies.  - Real World Records,  
2009. - 1 CD. 17,80 ¤ 

Madagascar

AïChI, hOURIA. - Cavaliers de l’Aurès. - Harmonia 
Mundi, 2008 .-1CD. 19,40 ¤

Algèria

AKENDENGUÉ, PIERRE. - Verité d'Áfrique.  - Lusafri-
ca,  2008. - 1 CD. 17,00 ¤ 

Angola

ALLEN, TONy. - Secret agent.  - World circuit,  2009. 
- 1 CD. 19,50 ¤

Nigèria 

AMADOU ET MARIAM. - Dimanche a Bamako.  - 
Warner Music,  2004. - 1 CD. 13,95 ¤

Mali 

AMADOU ET MARIAM. - Welcome to Mali.  - Warner 
Music,  2008. - 1 CD. 20,95 ¤

Mali

AMIRA SAQATI. - Destination halal. - Barbarity, 
2005 . - 1 CD. 18,50 ¤

Marroc

ANDRADE, MAyRA. - Navega.  - Sony BMG Music,  
2006. - 1 CD. 10,00 ¤ 

Cap Verd

ANDRADE, MAyRA. - Storia, storia.  - Sony Music,  
2009. - 1 CD. 18,00 ¤ 

Cap Verd

ASA. - Asa [asha].  - Naïve,  2007. - 1 CD. 18,00 ¤ 
Nigèria

ASTATKE, MULATU ; hELIOCENTRICS. - Inspiration 
information.  - Strut Records,  2009. - 1 CD. 17,00 ¤ 

Etiòpia

BAGAyOGO, ISSA. - Mali koura.  - Six Degrees,  2008. 
- 1 CD. 17,00 ¤ 

Mali

BASSy, BLICK. - Léman.  - World Connection,  2004. - 1 
CD. 17,50 ¤ 

Camerun

BASTOS, WALDEMAR. - Renascence.  - World Connec-
tion,  2004. - 1 CD. 15,00 ¤ 

Angola

BONA, RIChARD. - Bona makes you sweat: live.  - 
Universal Music France,  2008. - 1 CD. 19,50 ¤ 

Camerun

BONGA. - Bairro.  - Lusafrica,  2009. - 1 CD. 14,00 ¤ 
Angola

CLEGG, JOhNNy. - One life.  - Marabi,  2006. - 1 CD. 
19,50 ¤ 

Sud-àfrica

CULTURE MUSICAL CLUB. - Shime!.  - World Village,  
2008. - 1 CD. 18,00 ¤ 

Zanzíbar 

DEMÉ, VICTOR. - Victor Demé.  - Chapa Blues,  2008. 
- 1 CD. 17,00 ¤ 

Burkina Faso
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DIABATÉ, KASSE MADy. - Manden Djeli Kan.  - Univer-
sal Music France,  2008. - 1 CD. 10,00 ¤ 

Mali

DIABATÉ, MAMADOU. - Douga Mansa.  - World Village,  
2008. - 1 CD. 19,00 ¤ 

Mali

DIABATÉ, TOUMANI. - Toumani Diabate's Symme-
tric Orchestra.  - World circuit, 2006. -  1 CD + 1 
DVD. 12,00 ¤ 

Mali

DIABATÉ, TOUMANI. - The mandé variations.  - World 
circuit,  2008. - 1 CD. 10,00 ¤ 

Mali

DIBANGO, MANU. - Essential recordings.  - Union 
Square Music,  2006. - 2 CD. 17,00 ¤ 

Camerun

DIBANGO, MANU. - Lion of Africa.  - Global Mix,  2007. 
- 1 CD. 19,50 ¤ 

Camerun

DIENG, FALLOU. - Fallou Dieng : senegal’s dance 
music master.  - Sheer,  2008. - 1 CD. - (African 
classics). 12,00 ¤ 

Senegal

DIOP, WASIS. - Judu bék.  - Wrasse,  2008. - 1 CD. 
19,50 ¤ 

Senegal

DOUMBIA, NAhINI. - Percussion and songs from 
Mali.  - ARC Music,  2009. - 1 CD. 17,00 ¤ 

Mali

DRAME, ADAMA. - 40 aniversario.  - Playa Sound,  
2006. - 2 CD. 19,50 ¤ 

Costa d’Ivori

DUB COLOSSUS. - A town called Addis.  - Real 
World Records,  2008. - 1 CD. 18,00 ¤ 

Etiòpia

DUOUD. - Ping Kong.  - World Village,  2009. - 1 CD. 
14,00 ¤ 

Tunísia

EVORA, CESARIA. - Nha senrimento.  - Sony Music,  
2008. - 1 CD. 18,00 ¤ 

Cap Verd

EVORA, CESARIA. - Radio Mindelo.  - Lusafrica,  2009. 
- 1 CD. 17,95 ¤

Cap Verd  

FAKOLy, TIKEN JAh. - Live in Paris.  - Barclay,  2008. 
- 1 CD. 19,95 ¤ 

Costa d'Ivori

FAKOLy, TIKEN JAh. - The african.  - Barclay,  2007. - 1 
CD. 19,35 ¤ 

Costa d'Ivori

FASSIE, BRENDA. - Brenda Fassie : Africa’s queen 
of pop.  - Sheer,  2009. - 1 CD. - (African classics)   . 
12,00 ¤ 

Cap Verd

FIShER ATALOBhOR, FRED. - African carnival.  - 
Vampisoul,  2009. - 2 CD. 35,00 ¤ 
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hALIhAL, RAChID. - Arabian music from Morroco. 
- ARC Music, 2009. - 1 CD. 17,00 ¤

Marroc

hELLBORG, SOFI. - Drumming is calling.  - Ajabu!,  
2008. - 1 CD. 18,60 ¤

Nigèria

IBRAhIM, ABDULLAh. - Senzo : solo piano.  - Intuition,  
2008. - 1 CD. 24,00 ¤

Sud-àfrica

KALMERy, SO. - Brakka System.  - World Village,  
2008. - 1 CD. 20,00 ¤

Congo

KALZUM, OMMO. - Diva of arab music.  - Recording 
Arts,  2002. - 2 CD. 9,00 ¤

Egipte

KEïTA, MAMADy. - Djembe master.  - Follow Me,  
2004. - 1 CD. 16,00 ¤

Guinea

KEïTA, SALIF. - 20th century masters : the millen-
nium collection : the best of Salif Keita.  - Uni-
versal,  2007. - 1 CD. 14,95 ¤ 

Mali

KEïTA, SALIF. - Moffou.  - Universal Music International,  
2002. - 1 CD. 19,50 ¤

Mali

KENAWy, MOUSSA EL. - Danzas del Nilo. - Sara Re-
cords, 2002. - 1 CD. 17,00 ¤

Egipte

KhALED. - Liberté.  - AZ,  2009. - 1 CD. 19,50 ¤

Algèria

KhALED ; TAhA, RAChID ; FAUDEL. - 1, 2, 3 soleils.  - 
Polygram,  2006. - 1 CD. 19,00 ¤

Algèria

KIDJO, ANGELIQUE. - Djin Djin.  - Razor & Tie,  2007. - 1 
CD. 20,00 ¤

Benin 

KOITÉ, hABIB ; BAMADA. - Muso Ko.  - World Village,  
2009. - 1 CD. 17,00 ¤ 

Mali

KOITÉ, hABIB ; BAMADA. - Afriki.  - Cumbancha,  2007. 
- 1 CD. 15,00 ¤

Mali

KOUyATE, BASSEKOU. - I speak fula.  - Out here,  2009. 
- 1 CD. 18,50 ¤ 

Senegal

KOUyATE, BASSEKOU ; NGONI BA. - Segu blue.  - Out/
here,  2007. - 1 CD. 24,00 ¤ 

Senegal

KOUyATE, DJELI MOUSSA. - Le temps.  - Universal Mu-
sic France,  2008. - 1 CD. 19,50 ¤ 

Senegal

KUTI, FELA. - Anthology 1.  - Wrasse,  2007. - 2 CD + 
1 DVD. 32,50 ¤ 

Nigèria
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KUTI, FEMI. - Day by day.  - Wrasse,  2008. - 1 CD. 
14,00 ¤ 

Nigèria

KUTI, FEMI. - The definitive collection.  - Wrasse,  
2007. - 2 CD. 17,00 ¤ 

Nigèria

KUTI, SEAN. - Many things.  - [L'autor],  2009. - 1 CD. 
15,75 ¤ 

Nigèria

LADySMITh BLACK MAMBAZO. - Rain, rain, beau-
tiful rain : the very best of.  - Wrasse,  2004. - 1 
CD. 14,30 ¤ 

Sud-àfrica

LADySMITh BLACK MAMBAZO. - Tip toe guys : the 
soul of.  - Demon Music Group,  2009. - 2 CD. 15,00 ¤ 

Sud-àfrica

LES TAMBOURS DE BRAZZA. - Brazza.  - Marabi,  
2007. - 1 CD. 14,00 ¤

Congo 

LÔ, ChEIKh. - Lamp fall.  - World circuit,  2005. - 1 CD. 
19,50 ¤

Senegal

LO, ISMAËL. - Classic titles.  - Cantos,  2006. - 1 CD. 
17,00 ¤

Senegal

LO, ISMAËL. - Sénégal.  - AZ,  2006. - 1 CD. 20,00 ¤

Senegal

LOVE, MPONGO. - Monama elima.  - P.A.V.,  2007. - 2 
CD. 18,00 ¤

Congo

MAAL, BAABA. - Television.  - Palm Pictures,  2009. - 1 
CD. 19,95 ¤ 

Senegal

MABULU. - Mabulu : modern marrabenta magic.  
- Sheer,  2009. - 1 CD. - (African classics). 12,00 ¤ 

Moçambic

MAKEBA, MIRIAM. - Pata pata.  - Warner Music Spain,  
2004. - 1 CD. - (La Música del Fòrum). 9,00 ¤

Sud-àfrica 

MAKEBA, MIRIAM. - The legend.  - African Cream Mu-
sic,  2009. - 1 CD. 15,00 ¤

Sud-àfrica 

MALOPE, REBECCA. - Rebecca Malope : gospel 
queen of Africa.  - Sheer,  2009. - 1 CD. - (African 
classics). 12,00 ¤ 

Sud-àfrica

MAMI, ChEB. - Story 1986-1990.  - Because Music,  
2008. - 1 CD. 18,00 ¤

Algèria 

MASEKELA, hUGh. - Phola.  - Four Quarters,  2008. - 1 
CD. 19,00 ¤

Sud-àfrica

MTUKUDZI, OLIVER. - Live at the Cape Town Interna-
tional Jazz Festival.  - Ryko,  2009. - 1 DVD. 19,00 ¤

Zimbabwe 
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N’DIAyE, EL hADJ. - Géej.  - Marabi,  2008. - 1 CD. 
19,50 ¤ 

Senegal

N’DOUR, yOUSSOU. - Nothing's in vain : Coono du 
réér.  - Nonesuch,  2002. - 1 CD. 21,75 ¤ 

Senegal

N’DOUR, yOUSSOU. - Rokku mi rokka (Give and 
take).  - Nonesuch,  2007. - 1 CD. 17,00 ¤ 

Senegal

NNEKA. - No longer at ease.  - Sony BMG Music ,  
2008. - 1 CD. 19,00 ¤ 

Nigèria

NyOLO, SALLy. - Mémoire du monde.  - Cantos,  
2007. - 1 CD. 19,50 ¤ 

Camerun

ÖçAL, BURhAN. - Grand Bazaar / Istanbul Oriental 
Ensemble. - Network, 2006. - 1CD. 21,00 ¤

Turquia

ORChESTRA BAOBAB. - Classic titles.  - Syllart,  
2006. - 1 CD. 15,00 ¤ 

Senegal

ORChESTRA BAOBAB. - Made in Dakar.  - World 
circuit,  2007. - 1 CD. 21,00 ¤ 

Senegal

OSIBISA. - Osibisa.  - IMC Music,  2009. - 3 CD.  
18,00 ¤ 

Ghana

PARIS, TITO. - Acústico.  - World Connection,  2007. - 1 
CD. 19,00 ¤ 

Cap Verd 

PENE, OMAR. - Myamba.  - Faces,  2005. - 1 CD. 19,50 ¤ 
Senegal

RAIL BAND. - Dioba : Rail Band 3.  - Stern's Africa,  
2009. - 1 CD. 19,00 ¤ 

Mali

RAMZy, hOSSAM ; hENDy, OSSAMA EL. - Ruby : clas-
sical egyptian bellydance. - ARC Music, 2009. - 1 
CD. 17,50 ¤

Egipte

REMITTI, ChEIKhA. - N'la Goudami.  - Because Music,  
2005. - 1 CD. 16,00 ¤

Algèria 

SANGARE, OUMOU. - Seya.  - World circuit,  2009. - 1 
CD. 19,50 ¤ 

Mali

SISSOKO, BALLAKE. - Tomora.  - Label Bleu,  2005. - 1 
CD. 24,00 ¤ 

Mali

SISTER FA. - Sarabahn : tales from the Flipside 
of Paradise.  - Piranha,  2009. - 1 CD. 19,50 ¤ 

Senegal

STAFF BENDA BILILI. - Très très fort.  - Crammed 
Discs,  2009. - 1 CD. 15,00 ¤ 

Congo
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TAhA, RAChID. - Bonjour.  - Barclay,  2009. - 1 CD. 
19,40 ¤

Algèria 

TAhA, RAChID. - Rock el Cashba: the best of Rac-
hid Taha.  - Wrasse,  2008. - 1 CD. 19,00 ¤

Algèria 

TAMBOURS DE BRAZZA. - Brazza.  - Marabi,  2007. 
- 1 CD. 14,00 ¤

Congo 

TARIKA. - 10 beasts, ghosts & dancing with his-
tory.  - Triloka : Karuna,  2004. - 1 CD. 18,00 ¤ 

Madagascar

TAVARES, SARA. - Alive in Lisboa.  - World Connec-
tion,  2008. - 2 CD + 1 DVD. 21,00 ¤ 

Cap Verd

TChEKA. - Lonji.  - Lusafrica,  2008. - 1 CD. 16,00 ¤ 
Cap Verd

TENOR, JIMI ; ALLEN, TONy. - Inspiration informa-
tion.  - Strut Records,  2009. - 1 CD. 17,50 ¤ 

Nigèria

TINARIWEN. - Imidiwan companions : +10: 1.  - 
Indepen diente,  2009. - 2 CD. 19,50 ¤ 

Mali

TINARIWEN. - Live in London.  - World Village,  2009. 
- 1 DVD. 10,00 ¤

Mali

TOTO, GERALD ; BONA, RIChARD ; KANZA, LOKUA. - Toto 
Bona Lokua.  - Universal Music France,  2006. - 1 CD. 
13,00 ¤ 

Camerún i Congo

TOUMANI DIABATE'S SyMMETRIC ORChESTRA. 
- Boulevard de l'Independance.  - World circuit,  
2006. - 1 CD. 20,20 ¤

Mali 

TOURÉ KUNDA. - Santhiaba.  - Saabar Music,  2008. 
- 1 CD. 19,50 ¤ 

Senegal

TOURÉ KUNDA. - Touré Kunda live.  - Saabar Music,  
2006. - 1 CD. 18,40 ¤ 

Senegal

TOURÉ, ALI FARKA. - Savane : the king of the de-
sert "blues" singers.  - World circuit,  2006. - 1 CD. 
20,50 ¤ 

Mali

TRAORÉ, ROKIA. - Tchamanche.  - Universal Music 
France,  2008. - 1 CD. 18,00 ¤ 

Mali
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ABSA, MOUSSA SENE. - Madame Brouette / intèrprets: 
Ousseynou Diop, Rokhaya Niang, Aboubacar Sadikh Ba. 
- (Senegal, 2002). - Divisa Home Video,  2005. - 1 DVD 
(100 min) : col. 10,00 ¤ 

Versió en francès i castellà, subtítols en castellà.

AKKAD, MOUSTAPhA. - Mahoma : el mensajero de 
Dios = The message / intérprets: Anthony Quinn, 
Irene Papas, Michael Ansara. - (Líbia, 1976). - Manga 
Films,  2006. - 1 DVD (175 min) : col. 12,00 ¤ 

Versió en anglès i castellà, subtítols en castellà.

AUGUST, BILLE. - Adiós Bafana = Goodbye Bafa-
na / intèrprets: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Di-
ane Kruger. - (Sud-àfrica, 2007). - Paramount Home 
Entertainment,  2007. - 1 DVD (113 min) : col. 18,00 ¤ 

Versió i subtítols en anglès, francès i castellà.

BENGUIGUI, yAMINA. - El domingo si Dios quiere = 
Inch' allah dimanche / intèrprets: Fejria Deliba, Zi-
nedine Soualem. - (Algèria, 2001). - Divisa Home Video,  
2005. - 1 DVD (98 min) : col. - (Autor). 12,00 ¤ 

Versió en francès i castellà, subtítols en castellà.

BENLyAZID, FARIDA. - La vida perra de Juanita Nar-
boni / intèrprets: Mariola Fuentes, Salima Benmoumen, 
Chete Lera. - (Marroc, 2005). - Cameo Media,  2006. 
- 1 DVD (101 min) : col. 15,00 ¤ 

Versió en àrab, castellà, francès i anglès, subtítols en cas-
tellà.

BENSAïDI, FAOUZI. - What a wonderful world / in-
tèrprets: Faouzi Bensaïdi, Nezha Rahile, Fatima Attif. - 
(Marroc, 2007). - Karma Films,  2009. - 1 DVD (99 min) 
: col. 12,00 ¤ 

Verió original en francès i àrab, subtítols en castellà.

BOUChAREB, RAChID. - Days of glory / intèrprets: 
Jean Bréhat, Jamel Bebbouze, Samy Naceri. - (Algèria, 
2006). - Notro Films,  2007. - 2 DVD (128 min) : col. 
18,00 ¤ 

Versió en francès, castellà i català, subtítols en castellà i 
català.

BOUGhEDIR, FÉRID. - Un verano en La Goulette = 
Un été à La Goulette / intèrprets: Claudia Cardinale, 
Michel Boujenah. - (Tunísia, 1995). - Vértigo,  2006. - 1 
DVD (100 min) : col. - (Vértigo). 15,00 ¤ 

Versió en francès i castellà, subtítols en castellà.

BOUZID, NOURI ; ARUAKA, NEWTON I. ; LUKAC, BELA. - 
Las películas ganadoras Festival de Cine Afri-
cano de Tarifa 2008.  - Cameo Media,  2009. - 2 
DVD (257 min) : col. 18,95 ¤ 

Versió en àrab i anglès, subtítols en castellà.

BOUZID, NOURI. - Bezness / intèrprets: Abdel Kechiche, 
Jacques Penot, Ghalia Lacroix. - (Tunísia, 1992). - Pride 
Films,  2008. - 1 DVD (100 min) : col. 16,00 ¤ 

Versió en francès i castellà, subtítols en castellà.

BUChAREB, RAChID. - Little Senegal / intèrprets: 
Karim Koussein Traoré, Adetoro Makinde, Adya Diarra. 
- (Algèria, 2001). - Manga Films,  2002. - 1 DVD (97 
min) : col. 12,00 ¤ 

Versió en francès, castellà i anglès, subtítols en castellà.

FERROUKhI, ISMAËL. - Le grand voyage = El lar-
go viaje / intèrprets: Nicolas Cazale, Mohamed Majd. 
- (França, 2004). - Karma Films,  2007. - 1 DVD (104 
min) : col. 15,00 ¤ 

Versió en castellà, francès i anglès, subtítols en castellà.
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hAMED, MARWAN. - El edificio Yacobían = Oma-
ret Yakobean / intèrprets: Adel Imam, Nour El-Sherif, 
 Youssra. - (Egipte, 2006). - Karma Films,  2009. - 1 
DVD (161 min) : col. 17,95 ¤ 

Versió en àrab, francès, anglès i castellà, subtítols en cas-
tellà.

hOOD, GAVIN. - Tsotsi / intèrprets: Presley Chweneya-
gae, Terry Pheto, Kenneth Nkosi. - (Sud-àfrica, 2005). 
- DeAPlaneta,  2006. - 1 DVD (94 min) : col. 12,00 ¤ 

Versió en zulú, afrikaans i xhosa, subtítols en castellà.

KhÉMIR, NACER. - Bab'Aziz / intèrprets: Parviz Sha-
hinkhou, Maryam Hamid. - (Tunísia, 2005). - Karma 
Films,  2008. - 1 DVD (98 min) : col. 19,95 ¤ 

Versió en àrab i castellà, subtítols en castellà.

KIAROSTAMI, ABBAS. - ABC África / intèrprets: Ab-
bas Kiarostami, Seifollah Samadian, Ramin Rafirasme. 
- (Uganda, 2002). - Cameo Media,  2006. - 1 DVD (139 
min) : col. 20,00 ¤ 

Documental sobre els nens d'Àfrica, orfes a causa de la 
SIDA. Versió en anglès i persa, subtítols en castellà i català.

LE PÉRON, SERGE. - El asunto Ben Barka = J'ai vu 
tuer Ben Barka / intèrprets: Charles Berling, Simon 
Abkarian, Jean-Pierre Léaud. - (Marroc, 2005). - DeA-
Planeta,  2007. - 1 DVD (97 min) : col. 12,00 ¤ 

Versió en francès, català i castellà, subtítols en català i 
castellà.

OUEDRAOGO, IDRISSA. - Kini & Adams / intèrprets: 
Vusi Kunene, David Mohloki. - (Burkina Faso, 1997). - 
DeAPlaneta,  2004. - 1 DVD (89 min) : col. 10,00 ¤ 

Versió en anglès i castellà, subtítols en castellà.

OUSMANE, SEMBENE. - Moolaadé / intèrprets: Fatou-
mata Coulibaly, Maïmouna Hélène Diarra, Salimata Tra-
ore. - (Senegal, 2004). - Cameo Media,  2005. - 1 DVD 
(120 min) : col. 15,00 ¤ 

Versió en bambara (manding), subtítols en castellà.

PLISSON, PhILIP. - Massai: los guerreros de la llu-
via = Massai les querriers de la pluie / intèrprets: 
Ngotiek Ole Mako, Paul Nteri Ole Sekenan, Parkasio 
Ole Muntet. - (França, 2004). - DeAPlaneta,  2009. - 1 
DVD (94 min) : col. 12,00 ¤ 

Versió original en francès, subtítols en castellà.

PONTECORVO, GILLO. - La batalla de Argel = La 
battaglia di Algeri / intèrprets: Jean Martin, Saadi 
Yacef. - (Algèria, 1966). - Filmax Home Video,  2004. - 
1 DVD (122 min) : b/n. 12,00 ¤ 

Versió en italià i castellà, subtítols en castellà.

ROUCh, JEAN ; FIESChI, JEAN-ANDRÉ. - Jean Rouch 
/ intèrprets: Jean Rouch, Amadou Demba, Karidyo Fa-
oudou, Gambi, Denise, Elola, Nadine ... [et al.]. - (França, 
2009). - Absolute Distribution,  2009. - 5 DVD. 65,95 ¤ 

Conté: DVD 1: Jaguar ; Los amos locos ; Mammy water 
; Los tambores de antaño ; Tact. DVD 2: Yo, un negro ; La 
pirámide humana. DVD 3: La caza del león con arco ; Un león 
llamado El Americano ; Alpha, and again. DVD 4: Poco a poco 
; Mosso, mosos. DVD 5: Dioniso ; Las viudas de 15 años ; La 
goumbé de los jóvenes juerguistas. Versió en francès, subtítols 
en castellà.

SISSAKO, ABDERRAhMANE. - Bamako : el grito de lucha 
de un continente / intèrprets: Aïssa Maïga, Tié coura 
Traoré, Maimouna Hélène Diarra. - (Mali, 2006). - Kar-
ma Films,  2009. - 1 DVD (115 min) : col. 18,00 ¤ 

Versió en bambara-francès i castellà, subtítols en castellà.
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SISSAKO, ABDERRAhMANE. - La vida en la tierra / in-
tèrprets: Nana Baby, Bourama Coulibaly. - (Mali, 1998). 
- SAV,  2004. - 1 DVD (61 min) : col. 10,00 ¤ 

Documental biogràfic.

TEChINÉ, ANDRÉ. - Lejos : una historia de frontera 
/ intèrprets: Stéphane Rideau, Lubna Azabal, Mohamed 
Hamaidi. - (França, 2000). - Manga Films,  2002. - 1 
DVD (116 min) : col. 12,00 ¤ 

Versió en francès i castellà, subtítols en castellà.
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u	Portals d’informació i adreces institucio-
nals de Catalunya i d’Espanya

Associació Sociocultural Ibn Batuta (ASCIB)
http://www.ascib.net/

Institució creada a Barcelona l’any 1994. El seu principal 
objectiu és fomentar l’intercanvi cultural, donant a conèixer els 
aspectes més rellevants de la cultura del Marroc. Entre els 
serveis que ofereixen, destaquen les activitats interculturals i 
de sensibilització, llengua i formació, atenció a la dona, orien-
tació i inserció sociolaboral. La informació està disponible en 
català i castellà.

Casa África
http://www.casafrica.es/

Nascuda el 2006 a les Palmes, la institució pretén apropar 
el continent africà a Espanya mitjançant l’organització d’acti-
vitats en l’àmbit cultural, social i econòmic. El seu web, dispo-
nible només en castellà, ofereix, entre d’altres, un interessant 
espai amb informació diversa sobre l’Àfrica i un directori d’as-
sociacions i entitats africanes instal·lades al nostre país.

Casa Árabe
http://www.casaarabe-ieam.es/

Centre de referència a l’Estat espanyol per al coneixement i 
l’estudi dels països àrabs. Organitza activitats, cursos i altres es-
deveniments i ofereixen un ampli ventall de publicacions elec-
tròniques. L’accés està disponible en castellà, àrab i anglès.

Central de Préstec i Serveis Especials (CEPSE)
http://cultura.gencat.cat/cepse

Servei de la Subdirecció general de Biblioteques del De-
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Gene-
ralitat de Catalunya creat per donar suport a les biblioteques 
públiques del país. Entre la seva extensa col·lecció trobem 
nombrosos documents en llengües minoritàries de Catalunya, 
especialment dirigits a persones immigrants.

Embajada-online.com
http://www.embajada-online.com/africa.htm

Portal d’accés a les webs de les ambaixades i els con-
solats de tots els països del món. La informació s’agrupa per 
continents i dins de cada país s’inclou informació bàsica sobre 
visats, beques i també una recomanació de lectura d'un llibre 
sobre el país.

Institut Catalunya Àfrica
http://www.catalunyafrica.org/

Institució acadèmica que centra la seva activitat en el de-
senvolupament de la recerca i la formació de les persones dels 
països africans. Organitzen activitats diverses i tenen convenis 
amb diferents universitats africanes.

Institut Europeu de la Mediterrània
http://www.iemed.org/

Centre de diàleg entre la Unió Europea i els altres països 
de la Mediterrània, fomenta el coneixement a través de la re-
cerca i l’estudi. Ofereix, entre d’altres, conferències, seminaris, 
formació, activitats culturals i la revista Afkar (per al diàleg en-
tre el Magrib, Espanya i Europa).

Media Àfrica
http://www.media-africa.org/

Associació sense ànim de lucre que vol difondre la cultura 
africana i promoure l’accés a la informació, la justícia social i la 
participació associativa de la població africana present a Es-
panya i més concretament a Catalunya. Ofereixen, entre d’al-
tres, informació sobre subvencions i concursos, un directori 
d’artistes africans i una agenda molt actualitzada d’esdeveni-
ments culturals al nostre país sobre l’Àfrica. La informació està 
disponible en castellà, català, anglès, francès i àrab.

http://www.ascib.net/
http://www.casafrica.es/
http://www.casaarabe-ieam.es/
http://cultura.gencat.cat/cepse
http://www.embajada-online.com/africa.htm
http://www.catalunyafrica.org/
http://www.iemed.org/
http://www.media-africa.org/
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Ministeri de Turisme d’Egipte a Espanya
http://www.egiptomania.com/oficinaturismoegipto/

Aquesta pàgina ofereix informació molt completa i extensa 
d’Egipte. Tot i no ser gaire atractiva visualment parlant, inclou 
informació sobre tots i cadascun dels llocs més interessants 
d’Egipte i permet conèixer les possibilitats turístiques del país i 
els itineraris més interessants. Web disponible en castellà.

Ministerio de Asuntos Exteriores. Africa Sub-
sahariana
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/AfricaSub-
sahariana/Paginas/frica%20Subshariana.aspx

El Ministeri d’Assumptes Exteriors del Govern espanyol 
manté un espai d’informació bàsica sobre tots els països del 
món. L’espai permet accedir als països de la regió d’Àfrica 
Subsahariana sobre els quals recopila dades d’interès general: 
adreces oficials; recomanacions per al viatger; documentació 
necessària per viatjar al país; condicions de seguretat o sani-
tàries, etc.

u	Portals generals i adreces d’interès cul-
tural de l’Àfrica

Africa Maat
http://www.africamaat.com/

Té com a objectiu difondre la història de la ciència del con-
tinent africà, donant valor d’aquesta manera als descobriments 
i invents fets per persones d’ascendència africana d’arreu del 
món. A més d’interessants articles seleccionats i organitzats 
per àmbits cronològics de la història africana, ofereix també 
continguts multimèdia, com ara vídeos documentals. Disponi-
ble únicament en francès.

Monde berbère
http://www.mondeberbere.com/

Web sobre la cultura berber. Continguts: cultura, civilitza-
ció, literatura, poesia, música, etc.  Inclou moltes referències de 
novetats de llibres (narrativa, poesia, etc) i també de música en 
amazic i/o d’autors amazics. La informació està disponible en 
amazic, francès i anglès.
 
Oficina Nacional Marroquí de Turisme
http://www.visitmorocco.com/index.php/esl

Ofereix tota la informació necessària per viatjar al Marroc. 
Es pot consultar per zones geogràfiques o per tipus d’activitat 
que es vol dur a terme. Ofereix una aplicació que permet dis-
senyar el “viatge ideal” mitjançant un qüestionari virtual. Per 
fer-la servir cal registrar-se prèviament. La pàgina també està 
disponible en castellà.

Organisation Internationale de la Francophonie
http://www.francophonie.org/

Organització bàsicament política que agrupa els 56 estats 
i governs al món de parla francesa, la majoria dels quals pro-
vinents de l’Àfrica. La seva finalitat és donar suport a aquests 
països en la tasca de difusió i preservació de la llengua fran-
cesa. Cal destacar, en l’apartat de recursos, la fototeca dis-
ponible en línia del seu centre de documentació i informació, 
amb gairebé 3000 fotografies d’arxiu i actuals de tots aquests 
països, consultables per paraula clau o àmbit temàtic. Totes es 
poden utilitzar lliurement sempre que se citi la font i es facin 
servir sense ànim de lucre.

Turisme de Bostwana
http://www.botswanatourism.co.bw/

Pàgina disponible només en anglès que ofereix una gran 
quantitat d’informació sobre el país, inclosos els preus d’entra-
da als parcs naturals. També inclou diversos enllaços de tots 
els parcs i reserves.

http://www.egiptomania.com/oficinaturismoegipto/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/AfricaSubsahariana/Paginas/frica%20Subshariana.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/AfricaSubsahariana/Paginas/frica%20Subshariana.aspx
http://www.africamaat.com/
http://www.mondeberbere.com/
http://www.visitmorocco.com/index.php/esl
http://www.francophonie.org/
http://www.botswanatourism.co.bw/
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Yabiladi
http://www.yabiladi.com/

Portal amb informació sobre el Marroc per a la comunitat 
marroquina i també per a la població resident a l'estranger. 
Entre d’altres serveis, permet escoltar música en línia gratuïta-
ment. Disponible en francès.

u	Mitjans de comunicació (diaris i revistes, 
cinema i televisió)

Africa Hit
http://www.africahit.com/

Espai amb informació musical de Mali, Senegal, Ghana, 
Nigèria, Costa d’Ivori i Guinea. Inclou notícies sobre els can-
tants i grups musicals o les darreres novetats, que es poden 
descarregar a l’ordinador per escoltar-les. Malgrat que disposa 
d’apartats en anglès, els continguts estan majoritàriament en 
francès. 

Africa Nº1
http://www.africa1.com/

Ràdio francòfona més important de l’Àfrica, tot i que la 
seva seu física es troba a París. Ofereix butlletins informatius 
cada hora des de les 5.30h fins a les 23h. A més de la ràdio 
en línia, des de la seva pàgina es poden llegir notícies d’última 
hora dels països africans. 

Africa TV
http://www.africatv.cat/

La televisió d’Àfrica a Internet. Ofereix un noticiari sobre 
l’Àfrica en català que s’edita el segon dimarts de cada mes. 
Inclou també documentals, reportatges, entrevistes i viatges 
als països africans.

Afrik.com
http://www.afrik.com/

Enllaç bàsic per conèixer les notícies més actuals de l’Àfri-
ca. A més d’oferir les últimes informacions de cada país, ofe-
reix altres continguts interessants com ara una llista de blocs 
temàtics, una base de dades de música per països o l’agenda 
d’esdeveniments culturals (concerts, exposicions, teatre, cine-
ma, etc.). Es pot consultar en francès i anglès.

Afrol News
http://www.afrol.com/es

Notícies d’actualitat sobre el continent africà. La informa-
ció es pot consultar per països o per àmbit geogràfic (Nord 
d’Àfrica, Àfrica Central, Àfrica Austral, etc.). També es pot fer 
la consulta per àmbit temàtic: agricultura i nutrició, societat, 
política, dona, treball o economia. La web està disponible en 
castellà i anglès.

AJOL: African Journals Online
http://www.ajol.info

Pàgina que acull a text complet 350 revistes africanes de 
diversos temes, sobretot de l’àmbit científic. Disposa d’un cer-
cador a partir del qual es poden triar els títols de les revistes 
per ordre alfabètic, temàtic o per país. Les capçaleres que posa 
a l’abast dels usuaris són de l’any 2003 en endavant. La seu 
central i física d’aquest web és a Sud-àfrica.

Attawassul
http://www.attawassul.net

Revista de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta, que ofe-
reix continguts relacionats amb la interculturalitat i la nova ciu-
tadania procedent de la immigració marroquina. Ofereix també 
un canal de comunicació entre els immigrants i la població 
autòctona. Es pot descarregar a text complet en pdf o sol·licitar 
una subscripció en format paper.

http://www.yabiladi.com/
http://www.africahit.com/
http://www.africa1.com/
http://www.africatv.cat/
http://www.afrik.com/
http://www.afrol.com/es
http://www.ajol.info
http://www.attawassul.net
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Casavie
http://www.casavie.com/

Espai que acull pel·lícules, canals de televisió, ràdio i mú-
sica dels països del Magrib. Els continguts no es poden des-
carregar, però es poden visualitzar en temps real en el cas dels 
canals de televisió i ràdio, o bé en reproducció en temps real 
(streaming) en el cas de les pel·lícules i la música. L’idioma de 
la pàgina és el francès, tot i que alguns continguts són traduïts 
a l’àrab.

FESPACO
http://www.fespaco.bf/

Pàgina oficial del Festival de Cinema de Burkina Faso. El 
festival té una llarga trajectòria, ja que es fa anualment des 
del 1969. Hi ha diverses seccions: curtmetratges, llargs, do-
cumentals, televisió i pel·lícules sobre la diàspora africana. La 
pàgina està disponible en francès i anglès.

Jeune Afrique
http://www.jeuneafrique.com/

Versió digital del setmanari Jeune Afrique. Les notícies 
s’ofereixen per àmbit geogràfic i també es pot consultar la in-
formació d’un país en concret. Inclou un interessant espai de 
notícies d’última hora que s’actualitzen contínuament. Dispo-
nible en francès.

Journaux Marocaine et presse du Maroc 
http://www.jeunemaroc.com/journaux_marocains.php

Aquesta pàgina ofereix un llistat dels principals diaris i 
publicacions periòdiques del Marroc. Es poden trobar les edi-
cions en àrab, en francès i anglès. Fa una breu descripció de 
cadascun d’ells, en francès.

MBOA TV
http://www.mboatv.com

El reclam d’aquest espai és contundent: “Primera televisió 
musical i cultural africana”. La web ofereix una televisió en 
línia les 24 hores del dia, bàsicament amb videoclips d’artistes 
d’origen africà residents però a França i altres països euro-
peus. També emet programes i magazines culturals. Disponi-
ble en francès.

Ouest TV
http://www.ouest-tv.com/

Pàgina de la televisió en línia de l’oest africà. A través dels 
informatius i magazines televisius que ofereixen, és possible 
conèixer l’evolució econòmica, social i política dels setze paï-
sos que conformen l’oest de l’Àfrica. Disponible en francès.

Presse algerienne
http://www.pressealgerie.fr/

Aquesta web recull els principals diaris d’Algèria. No ofe-
reix cap descripció, només una portada i el link de cadascú 
d’ells per a poder consultar-los directament.

Télevision du monde
http://www.tv-du-monde.com/

Pàgina que ofereix un llistat de canals de televisió de tot 
el món, organitzats per països. Es pot consultar en diversos 
idiomes i també ofereix la possibilitat de cercar pel nom del 
canal de televisió. A més a més, inclou una breu descripció de 
cadascun dels canals.

Wanàfrica
http://www.wanafrica.net/ 

Web de la revista del mateix nom. Lloc d’interès pels recur-
sos als quals dóna accés. Conté un apartat molt pràctic amb 
informació dels països. Enllaç a ràdios i televisions africanes.

http://www.casavie.com/
http://www.fespaco.bf/
http://www.jeuneafrique.com/
http://www.jeunemaroc.com/journaux_marocains.php
http://www.mboatv.com 
http://www.ouest-tv.com/
http://www.pressealgerie.fr/
http://www.tv-du-monde.com/
http://www.wanafrica.net/ 
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u	Portals d’informació especialitzada

Amics dels infants del Marroc (IMA)
http://www.amicsinfantsmarroc.org/

L’IMA ajuda, fins allà on li és possible a totes les famílies 
que s'hi adrecen, de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol, 
a culminar els seus processos d'idoneïtat, kafala i adopció d’in-
fants del Marroc. L’associació ofereix informació àmplia i deta-
llada que actualitza permanentment, i que ha estat recollida 
per les mateixes famílies que en formen part, sobre la tramita-
ció de la kafala i l'adopció d'infants del Marroc.

Anibwe librarie
http://www.anibwe.com/

Llibreria editorial, situada físicament a la capital francesa, 
especialitzada en l’Àfrica negra. A través de la seva web es po-
den adquirir documents en francès i anglès bàsicament, com 
ara assaig, poesia, novel·les i novel·les juvenils.

Asociación de Trabajadores e Immigrantes 
Marroquíes en España (ATIME)
http://www.atime.es/

Associació formada per immigrants marroquins. Ofereixen 
recursos diversos a la comunitat immigrant resident al nostre 
país.

Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Ca-
talunya (AMIC)
http://www.associacioamic.com/

Desenvolupen iniciatives, projectes, serveis i activitats, 
buscant la inserció sociolaboral de la població immigrada, so-
bretot les persones extracomunitàries. Es pot trobar informació 
jurídica (impresos), agenda d’actes i un interessant recull de 
recursos per a immigrants.

Associació Tamazgha - Catalunya
http://tamazghacatalunya.wordpress.com/

Web d’aquesta associació que “pretén facilitar la integració 
dels immigrants amazics mitjançant la divulgació i promoció de 
la llengua i la cultura amazigues”. Recull vídeos i fotografies. A 
l’apartat “Per saber-ne més” hi ha dossiers d’informació sobre 
el territori, la llengua, la cultura i la història del poble amazic. 

Baïbars
http://www.baibars.com/

Llibreria de Barcelona especialitzada en literatura i llengua 
àrabs. Baïbars és una de les primeres llibreries de la ciutat 
que va apostar per especialitzar-se en el món àrab; orientada 
als estudiants de l'àrab, intenta ampliar constanment el seu 
catàleg amb obres d'aprenentage, diccionaris, glossaris, gra-
màtiques, etc. Alhora, procura reunir el màxim d'obres de lite-
ratura àrab tant en català com en castellà. Disposa d’un servei 
d’adquisicions en línia actualitzat constantment i acaba d'obrir 
una sucursal a la Casa Árabe de Madrid.

Baraka
http://www.barakaweb.com/

Botiga del Marroc que pretén ser un tros d'aquest país a 
Barcelona per divulgar la seva cultura i productes. Tenen lli-
bres, artesania i música i desenvolupen diverses activitats.

http://www.amicsinfantsmarroc.org/
http://www.anibwe.com/
http://www.atime.es/
http://www.associacioamic.com/
http://tamazghacatalunya.wordpress.com/
http://www.baibars.com/
http://www.barakaweb.com/
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Bibliotheca Alexandrina, Digital 
http://www.bibalex.org/English/index.aspx

DAR (Digital Assets Repository) és el repositori de la Bi-
blioteca d’Alexandria destinat a conservar i facilitar l’accés a 
col·leccions digitals de tot tipus de material. El seu objectiu 
és construir un repositori digital com a suport a la creació, 
l’ús i preservació del fons a més de desenvolupar eines de 
treball que permetin compartir els recursos. Implementat des 
del 2004 per a llibres i des del 2005 per a imatges i altres ma-
terials, actualment aplega més de 115.000 llibres digitalitzats, 
majoritàriament en llengua àrab, dels quals es pot consultar el 
text complert (si estan lliures de copyright) amb una navega-
ció molt amigable i atractiva.

Edition Menaibuc
http://www.menaibuc.com/

Llibreria editorial especialitzada en el continent africà i el 
Carib, en llengua francesa. Entre el seu estoc destaquem un 
important nombre de documents sobre egiptologia.

El Magreb con ojos de mujer
http://www.elmagrebconojosdemujer.org/si/ver/los/
videos

Recursos i materials des d’un altre punt de vista. Des 
d’aquí es pot veure directament un vídeo que han fet per donar 
a conèixer la societat magribina (cultura, costums o tradicions) 
que desmunta alguns mites.
 
Espai Àfrica - Catalunya
http://www.espai-africa.cat/catala/index.php?ap=112

L’espai Àfrica-Catalunya “té com a objectiu fomentar el 
coneixement de les realitats africanes...”. Conté un molt bon 
recull d’associacions. La informació està disponible en català, 
castellà i anglès. 

Etnomusic: músicas del mundo
http://www.etnomusic.com/

Situada al carrer Bonsuccés de Barcelona, aquesta botiga 
ofereix música d’arreu del món. A la seva pàgina web es pot 
consultar l’oferta discogràfica per països i/o per gèneres mu-
sicals. Un dels serveis interessants que ofereixen és la recerca 
personalitzada d’un disc que no tenen disponible a priori.

Ikuska
http://www.ikuska.com/Africa/

Portal d’informació sobre els països africans. Ofereix in-
formació general de cada país: dades estadístiques, història 
o etnologia. La informació es pot consultar en més de cinc 
llengües, entre les quals hi ha el castellà.

La Papaya verde
http://www.videolapapayaverde.com

Poder un dels millors videoclubs de la capital catalana. 
Amb dos locals a la ciutat La Papaya Verde ofereix cinema 
d’autor i rareses difícils de trobar en un videoclub de barri. Es 
pot trobar cinema d’autor, de tots el gèneres així com les últi-
mes novetats del cinema més comercial. El seu catàleg es pot 
consultar online, reservar la pel·lícula o participar en el fòrum. 

La Ploma
http://www.laploma.org/

Llibreria de Barcelona especialitzada en l’Àfrica negra. Es 
pot consultar part del seu fons organitzat per temàtiques i tam-
bé per la llengua vehicular dels escriptors (anglòfons, francò-
fons, lusòfons, hispanòfons...).

Le Salon de Musique
http://www.le-salon-de-musique.com/

Petita però interessant col·lecció de DVD d’aprenentatge 
d’instruments de percussió, com ara la darbuka, el balàfon o el 
djembé. Es poden comprar en línia. 

http://www.bibalex.org/English/index.aspx
http://www.menaibuc.com/
http://www.elmagrebconojosdemujer.org/si/ver/los/videos
http://www.elmagrebconojosdemujer.org/si/ver/los/videos
http://www.espai-africa.cat/catala/index.php?ap=112
http://www.etnomusic.com/
http://www.ikuska.com/Africa/
http://www.videolapapayaverde.com
http://www.laploma.org/
http://www.le-salon-de-musique.com/
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Librería Mundo Árabe
http://www.libreria-mundoarabe.com

Llibreria madrilenya especialitzada en l’estudi i el conei-
xement del món àrab i islàmic que posa a l’abast dels seus 
clients llibres, música, cinema i una revista mensual sobre la 
cultura àrab.

Museu Egipci de Barcelona
http://www.museuegipci.com/

La web del Museu ofereix, a més de les informacions que 
es relacionen amb el Museu i amb la fundació a la qual per-
tany (Fundació Arqueològica Clos), notícies sobre l’Egipte fa-
raònic, cursos, activitats culturals i altres. Cal destacar també 
la botiga virtual de què disposa, a través de la qual es poden 
adquirir tant llibres com material audiovisual.

National Library of South Africa
http://www.nlsa.ac.za/NLSA

La web de la Biblioteca Nacional de Sud-àfrica ofereix 
accés als catàlegs en línea així com informació sobre els di-
ferents serveis i projectes que impulsa com a capçalera del 
sistema bibliotecari del país. Entre els apartats més importants 
es troba “The centre of the book”  una unitat de la Biblioteca 
que té com a objectiu promoure la lectura, la creació i la publi-
cació en totes les llengues locals a més d’apropar els llibres als 
ciutadans. Dins de la unitat es troben dos dels projectes més 
emblemàtics de la biblioteca: “First words in print” i “Children’s 
literature Network”, els quals tenen com a objectiu l’alfabe-
tització i la promoció de la lectura entre els més petits, tasca 
indispensable en un país on més de tres milions de ciutadans 
són analfabets.

Portal Teranga: el punt de trobada entre Sene-
gal i Catalunya
http://www.teranga.cat/ca/viure-a-catalunya

Iniciativa de la Fundació Pere Tarrés. Recull informació 
de moltes associacions de senegalesos de Catalunya. Con-
té: d’una banda molts recursos pràctics per als senegalesos 
nouvinguts (treball, directori d’associacions, tauler d’anuncis...),  
i  de l’altra, dins l’apartat “D’aquí i d’allà”,  informació sobre 
tradicions, contes, costums, festes importants, etc. tant de Ca-
talunya com del Senegal, per afavorir el coneixement mutu. 
Web en català i wòlof. 

Soumbala: la librarie africaine
http://www.soumbala.com/

Situada a París, aquesta llibreria africana posa a l’abast 
de tothom el seu fons íntegrament a través d’Internet, prop de 
15.000 títols. Permet consultar el seu fons per temàtica, país, 
llengua, ètnia o per editorial. Inclou també una àmplia llista de 
publicacions periòdiques sobre el continent africà. Disponible 
en francès.
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Tinieblas de tu memoria negra, Las -----------------------50

Tip toe guys -------------------------------------------------- 104

Tombuctú ------------------------------------------------------- 61

Tomora -------------------------------------------------------- 105

Tota la colla se'n va de safari ------------------------------- 91

Toto Bona Lokua -------------------------------------------- 106

Touré Kunda live --------------------------------------------- 106

Town called Addis, A --------------------------------------- 102

Traductor, El ---------------------------------------------------- 74
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Tras los pasos del señor Kurtz ------------------------------77

Tres reyes, Los ------------------------------------------------- 78

Très très fort ------------------------------------------------- 105

Tsotsi ---------------------------------------------------------- 109

Tú di que eres uno de ellos ----------------------------------44

Tuaregs ---------------------------------------------------------26

Túnez ------------------------------------------------------- 65, 68

U

Ubuntu ----------------------------------------------------------64

Últim amic, L' --------------------------------------------------53

Ummah ---------------------------------------------------------- 15

V

Vaig arribar de... Etiòpia -------------------------------------82

Vaso roto --------------------------------------------------------50

Ventre de l'Atlàntic, El ----------------------------------------46

Verano en La Goulette, Un -------------------------------- 108

¿Verdad que esto ocurrió...? --------------------------------29

Verité d'Áfrique -----------------------------------------------101

Very best of Congolese rumba, The --------------------- 100

Via africana, La ------------------------------------------------20

Viaje en busca del doctor Livingstone... ------------------64

Viaje gastronómico por el norte de África, Un -----------30

Viaje por las costumbres, usos y trajes de África -------27

Viajes y exploraciones en el África del Sur ---------------62

Viatges d'Alí Bei -----------------------------------------------60

Victor Demé ---------------------------------------------------101

Vida en la tierra, La ------------------------------------------110

Vida perra de Juanita Narboni, La ----------------------- 108

Voces africanas -----------------------------------------------40

Voices from mother Africa --------------------------------- 100

Vozes anoitecidas ---------------------------------------------97

W

Wamba i el viatge de la mel ---------------------------------94

Welcome to Mali ----------------------------------------------101

What a wonderful world ------------------------------------ 108

Women of Africa --------------------------------------------- 100

X

Xicago -----------------------------------------------------------96

Z

Zalgum ---------------------------------------------------------- 91

Zancada del deyar, La ----------------------------------------63








