
        ARQUEOCEC 
                           FULL INFORMATIU DEL GRUP D’ARQUEOLOGIA 
                                     “PELEGRÍ CASADES I GRAMATXES” 
                                                  (Secció d’Història i Art)                                                         
 
Any  2                      Suplement del núm. 17                          Novembre  2012                               
 
              DESCOBRIMENT ARQUEOLÒGIC A L’ANTIC KUSH 
 

Un grup d’arqueòlegs de l’Institut Oriental de 
Chicago, han descobert un centre de 
processament d’or al Sudàn, prop del Nil 
mitjà, que podia haver funcionat entre el 2000 
i el 1500 a C.  El centre i un fossar annexa, 
documenta que pertanyien al primer regne 
subsaharià, el regne de Kush. 
A prop de 360 quilòmetres al nord de Jartum, 
al Sudàn, a tocar del Nil i a l’indret conegut 
com Hosh el-Geruf, és on hi varen trobar 55 
pedres de moldre de gneis. Aquestes pedres 
s’utilitzaven per matxucar minerals i         

Piràmides de Meroe                                         recuperar així el preciós metall. 
L’equip va excavar també un fossar on hi varen trobar objectes que suggereixen que la 
regió havia estat part del regne de Kush, que podria haver dominat una àrea molt més 
gran del que es creia, amb una extensió de 1.200 km. de llarg. 
L’expedició forma part d’un projecte de recuperació internacional destinat a trobar 
objectes relacionats amb Kush i altres civilitzacions que es desenvoluparen a la zona 
abans de que els emplaçaments arqueològics fossin coberts pel Nil.          
Actualment l’àrea s’està inundant per la presa de Hamdab o Merowe a l’alçada de la 
quarta cascada. El llac que formarà la presa inundarà prop de 160 quilòmetres de la vall 
del Nil, en una àrea que mai ha tingut cap treball arqueològic.                                             
Les investigacions suggereixen que hi ha 
fins a 2.500 emplaçaments arqueològics 
per investigar en aquesta zona. 
Afortunadament, els arqueòlegs                    
sudanesos i estrangers hi han estat 
treballant des de 1996. 
Entre els objectes trobats en els 
sepulcres propers a l’emplaçament de al-
Widay s’hi varen trobar atuells ceràmics 
que semblen haver estat produïts en el 
centre del regne, en una ciutat 
anomenada Kerma, uns 360 km. riu 
avall.                                                                               Piràmide de Meroe 
Els descobriments de material de Kerma a la quarta cascada va ser una de les sorpreses 
més grans i suggereixen que els líders de Kush foren capaços d’eixamplar la seva 
influència més enllà del que es coneixia prèviament, probablement fins a 1.200 km. al 
llarg del Nil. 



El regne de Kush forma part important de la història de Núbia a l’època de les antigues 
civilitzacions d’Egipte, Roma i Grècia. Les investigacions sobre Núbia es portaren a 
terme en tres etapes. A la primera meitat del segle XIX alguns europeus visitaren el 
Sudan, informaren de les ruïnes i portaren algunes troballes a Europa. El més important 
fou Giuseppe Ferlini, que va destrossar moltes piràmides de Meroe buscant tresors, que 
va concloure amb el descobriment del tresor d’Amanishakheto. L’expedició de Lepsius 
va representar, va escriure i va publicar sobre molts indrets, temples i piràmides. Molts 
dels temples documentats ja no es conserven actualment, així doncs les seves notes són 
molt valuoses. 
A principis del segle XX es porta a cap la segona fase de l’exploració de Núbia. Es 
varen excavar sistemàticament molts indrets, especialment a la Baixa Núbia, tot i que 
també a Meroe (gràcies a John Garstang). En aquesta època es va desxifrar l’escriptura 
meroítica (gràcies a FL. Griffith), tot i que la llengua seguia sense entendre’s. En els 
anys 1920 George Reisner va excavar sistemàticament en tots els fossars nubis i va 
elaborar per primera vegada una llista de reis. 
A finals dels anys 1950 i finals dels 1960 va renéixer l’interès per Núbia. La construcció 
de la presa d’Asuàn amenaçava fer desaparèixer més jaciments de la Baixa Núbia. Es 
portà a terme una gran campanya arqueològica internacional a la Baixa Núbia, que va 
desenterrar moltes troballes meroítiques. 
La investigació de Núbia va ser durant molt temps un camp menor de l’Egiptologia. A 
finals del segle XX es va crear un institut especialitzat en els estudis de Núbia a la 
Universitat Humbldt de Berlín (el Seminari per a l’Arqueologia i la Cultura del Nord 
d’Àfrica). També cal esmentar París, on es varen recollir sistemàticament tots els textos 
meroítics. 
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Representació romàntica de les 
 piràmides de Meroe de 1950 
 a partir dels informes de 
 l’expedició de Lepsius.                          
 



 
 
 
                                          
 

 

 

  

 

  


