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LES PIRÀMIDES DE BÒSNIA 
Des de que va ser descobert el 2005 pel Dr. Sam Semir Osmanagich, director del centre 

d’Antropologia de la Universitat Americana a Bòsnia i Hercegovina, el complex de les 

piràmides de Bòsnia ha estat ignorat pels arqueòlegs fins que l’evidència científica recent 

ha fet impossible negar l’autenticitat d’aquest descobriment que pot canviar la història de la 

humanitat. 

Amb la caiguda del règim de Hosny Mubarak a Egipte, sortiren a la llum nombrosos 

assumptes de corrupció estatal. Al llarg de diverses dècades de sobirania, alguns ministres 

havien aconseguit desviar milions de dòlars cap als seus comptes particulars. Entre els més 

rics hi ha, el doctor Zahi Hawass, que va dirigir durant molts anys el Consell Suprem 

d’Antiguitats. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                   Zahi Hawass 

                    Dr. Sam Osmanagich 

 

En desfermar-se la revolució a Egipte, no va ser possible amagar els 1600 documents que 

demostren que el Dr. Zahi Hawass robava objectes de gran valor, falsificava descobriments 

històrics (fent-los passar per més recents del que eren, per que no encaixaven dins la 

història oficial), i acomiadava els arqueòlegs, egiptòlegs, guies i funcionaris que no 

callaven la corrupció del seu departament. 

Des de fa dècades, Zahi Hawass és l´únic que anuncia tots els descobriments que es fan a 

Egipte, com si no existissin els veritables autors, investigadors de Polònia, Hongria, 

Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia, EE.UU.,Japó o Egipte mateix. Durant molts anys no s’ha 



filmat cap reportatge sobre les piràmides o temples egipcis sense el permís de Hawass, 

sense la seva presència en ells o sense que ell n’obtingués algun benefici econòmic. 

Va desqualificar tots els qui tenien idees diferents sobre l’antiguitat de les piràmides, sobre 

qui les havia construït i amb quin propòsit (Hancock, Davidovits, Bouval, Dunn i molts 

d’altres experts). 

La idea alimentada amb tanta cura de que Egipte era el bressol de la civilització més 

important i la llar única de les piràmides, va desaparèixer quan l’octubre del 2005 el Dr. 

Osmanagich va anunciar al món que havia descobert les piràmides de Visoko, Bòsnia-

Hercegovina, amb la possibilitat de que fossin les piràmides més antigues conegudes fins el 

moment.   

A partir d’aleshores moltes veus es varen aixecar en contra, fins i tot d’arqueòlegs, geòlegs 

i historiadors de Bòsnia que volien aturar les investigacions. Zahi Hawass va enviar a 

Bòsnia l’expert geòleg Dr. Alí Barakat. Després de 42 dies d’investigacions, en una roda de 

premsa va manifestar que “la Piràmide del Sol de Bòsnia era una piràmide aixecada per la 

mà de l’home”. 

A instàncies de la conservadora del Museu Nacional de Sarajevo, i opositora del projecte, 

va escriure a Zahi Hawas demanant-li que fes alguna cosa. Dos dies després aquest va 

convocar una reunió urgent en El Caire, amb el ministre de Turisme d’Egipte, el ministre 

de Cultura, i el Consell Suprem d’Antiguitats. L’ordre del dia tenia un punt únic: “la 

influència del descobriment de les piràmides de Bòsnia en el turisme d’Egipte”. 

Després d’aquesta reunió Zahi Hawass va participar en una roda de premsa en la que va 

manifestar que: “No hi ha piràmides a Bòsnia, només són piles de pedres. Els blocs de 

trenta tones estan allí de forma natural. Barakat no és cap expert en piràmides i Osmanagich 

pateix al·lucinacions”. Seguidament va escriure a l’Institut de Minerals del Govern 

d’Egipte, en el que treballava el doctor Barakat, demanant al seu superior que l’acomiadés. 

L’any 2007 Osmanagich va visitar El Caire i acordà amb el diari de més tirada, Al Ahram, 

que farien un seguiment regular del projecte de les piràmides de Bòsnia. Però després el seu 

director va consultar aquesta decisió amb Zahi Hawass i va canviar de plans, de manera que 

els articles no es varen publicar mai. 

Els atacs al projecte de les piràmides de Bòsnia s’han vingut succeint fins ara mateix i amb 

motivacions ben poc científiques. El que s’ha exposat en aquest recull només són alguns 

exemples. La historiografia oficial no admet descobriments que els modifiquin els 

esquemes actuals, tot i que com hem pogut veure, també hi ha motivacions econòmiques 

que obstaculitzen l’avenç del coneixement.   

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

                            

                                La piràmide del Sol de Bòsnia coberta de vegetació 


