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LES AVENTURES 
D’IDA PFEIFFER

Una gran viatgera i naturalista 
del segle xix

Ida Laura Pfeiffer, nascuda a Viena el 1797, va ser la gran 
viatgera de mitjan segle xix. Va ser tan famosa, a l’època, 
que se la va comparar amb Ibn Battuta i Marco Polo. Amb 
44 anys, ja separada i amb els fills independitzats, va de 
cidir realitzar el seu somni d’anar a córrer món. Ho va fer 
sola i amb pocs recursos, finançantse amb la venda als 
museus europeus d’insectes, cargols i petits invertebrats 
que re collia. Ella va ser la primera dona blanca que va tre
pitjar regions hostils de Borneo i Sumatra, arriscanthi la 
vida. En només setze anys va visitar Terra Santa, Islàndia i 
Madagascar i va fer dues voltes al món. 

Per cada viatge va escriure un llibre, uns textos que són 
una delícia, farcits d’aventures, històries, anècdotes, curio
sitats i coneixement; són pura emoció, explicada amb el 
seu humor particular. 

Xavier Sistach ens transporta a aquesta vida extraordi
nària i a una època extremament estimulant, i amb les 
nombroses imatges antigues que acompanyen el text 
anima el lector a repetir personalment els viatges d’Ida 
Pfeiffer.

La sorprenent biografia d’una dona  
(1797-1858) que, tota sola i amb pocs recursos, 

va fer dues voltes al món i es va endinsar  
en territoris on es jugava la vida.
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Xavier  Sistach         
(Barcelona, 1962)

Ha cursat estudis universitaris de biologia i és especialista 
en Història Natural Antiga dels insectes. És col·laborador 
del Museu de Zoologia de Barcelona i membre de la 
Institució Catalana d´Història Natural (ICHN). Ha dedicat 
gairebé quaranta anys a l’estudi de l’entomologia, que l’ha 
portat a viatjar per diversos llocs del món i a ser testimoni 
de l’enorme biodiversitat que encara hi ha al planeta. És 
autor de diverses obres relacionades amb els insectes, com 
ara Pasión por los insectos. Ilustradoras, aventureras y 
entomólogas (2019).
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