Presentació de viatges

Gabon, Angola, PakistanBalutxistan i Pakistan-Índia
Presentació

Informació pràctica

GABÓN. Aventura en el cor de la selva africana.
Del 3 al 14 de setembre de 2021
Ruta per entendre Gabon. Explorarem el desconegut interior, amb
pobles colonials aturats en el temps, coves inexplorades i societats
tribals tradicionals. Combinarem la visita a grups humans amb
incursions a parcs nacionals i reserves per observar fauna de selva.
ANGOLA. Tribus del Sud-oest i el territori Tchokwe.
Del 24 de setembre a l’11 d’octubre de 2021
Ruta dissenyada per explorar el remot sud-oest d'Angola i conviure amb
diferents ètnies tradicionals d'aquesta regió desèrtica. Després de
l'exploració de sud seguirem cap a la frontera del Congo per conèixer a
poble tchokwe, el seu art i danses. Ens desplaçarem amb vols
domèstics i minibús.
PAKISTÁN. Expedició al Balutxistan.
Del 1 al 17 de novembre de 2021
Ruta dissenyada per explorar els racons més interessants del
Balutxistan. Començarem per la costa de Makran, creuarem amb vaixell
fins a la desconeguda illa de Astola i de la costa de la Mar de Rabia i
penetrarem en el cor del Balutxistan tribal i nòmada. Contrast de
paisatges, sempre secs i durs però d'una gran bellesa. Després de
diversos dies de convivència amb les tribus nòmades, arribarem fins
Quetta per agafar el tren que ens portarà fins la fèrtil vall del riu Indus
per iniciar el camí de tornada. El Balutxistan segueix sent una última
frontera. Després de 4 anys treballant al Pakistan, l'equip de Last Places
ha aconseguit els contactes i permisos necessaris per visitar aquesta
província rebel amb garanties de seguretat. El recorregut es farà en
vehicles 4x4, minibús a les ciutats, i ens desplaçarem amb avió
domèstic i tren per als trajectes més llargs.
PAKISTAN-ÍNDIA. La descoberta de la civilització de la Vall de
l’Indus. Del 18 al 30 de novembre de 2021.
La civilització de la Vall de l’Indus es troba entre les cultures més
antigues i evolucionades del món. Tot i això, també és una de les més
desconegudes del totes; tret de les seves grans ciutats insígnia de
Mohenjo Daro i Harappa, poc és el que ha arribat al gran públic sobre la
cultura, l’art, l’economia o el pensament d’aquesta civilització,
segurament en part per la seva ubicació en una zona històricament
conflictiva i empobrida com és el Pakistan i la Índia, que no ha permès
un gran desenvolupament arqueològic en els darrers anys.
Al llarg d’aquest viatge que combina estades tant al Pakistan com a la
Índia, coneixerem qui va ser la gent de la Vall de l’Indus i quina va ser
la seva història. Durant la nostra estada, visitarem alguns dels seus més
importants emplaçaments on descobrirem com eren aquestes
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espectaculars megàpolis, com estaven organitzades, com es vivia en elles, quines eren les seves creences, el seu
art, la seva misteriosa escriptura...
Però a més de fer una immersió en la cultura de l’Indus, també tindrem ocasió de visitar i conèixer d’altres
moments de la història de Pakistan, des de la conquesta d’Alexandre, l’ocupació mogola, safàvida o anglesa fins a
l’època actual amb incorporacions d’elements antropològics com la visita a un poble de pescadors descendents de
la gent de l’Indus o la visita a la família reial de Mashori Sharif.
Aquest, és, sens dubte, un viatge molt especial, únic i exclusiu que no us podeu deixar perdre!

Professors
Joan Riera
Llicenciat en Antropologia i Sociologia per la Universitat de Richmond (UK). Treballa a l'Àfrica des de 2002 on ha
conviscut i ha estudiat diverses societats tribals i al Pakistan des de 2017 on ha estudiat diversos grups nòmades
entre ells els balutxis ramaders del desert de Kharan.
Felip Masó (Pakistan-Índia)
Llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona. La seva especialitat és la Història Antiga i
l'Arqueologia del Pròxim Orient. Com a arqueòleg ha treballat amb la Universitat de Barcelona i de A Coruña a
Síria, amb la Hebrew University of Jerusalem i la Universidad Complutense de Madrid a Tell Hatsor (Israel) i amb el
Ministeri d’Antiguitats de Jordània a Jerash.
És autor de nombrosos articles sobre història antiga i arqueologia en publicacions com ara National Geographic,
Sapiens, Arqueo, Història i Vida, i autor dels llibres Grandes Civilizaciones: Mesopotamia, de National Geographic
(2013), Historia de la Antigua Persia. De Ciro a Alejandro (DSTORIA, 2016) y La Tierra de Canaán (2018).
Actualment treballa a Arqueonet.net com a professor d'Història Antiga i com a guia cultural de viatges.
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