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BUGÍES DE FA 500.000 ANYS ? 
 

El 13 de febrer  de 1961 Mike Mikesell, Wallace Lane i Virginia Maxey trobaren a les 

muntanyes Coso situades al nordest d’Olancha (Califòrnia) el que esperaven seria una 

geoda –una roca buidada i amb el seu interior entapissat de cristalls que poden ser molt 

valuosos--. Però quan Mikesell va obrir amb una serra la roca no podia creure el que veien 

els seus ulls: per comptes de cristalls la roca contenia un objecte estrany. 

Sota la capa exterior d’argila endurida i sorra gruixuda amb inclusions fòssils, Mikesell va 

trobar una capa hexagonal d’una substància desconeguda més tova que l’àgata o el jaspi. A 

dintre, envoltat d’anelles de coure, hi havia un cilindre de porcellana dura o ceràmica d’uns 

20 mm. de diàmetre. Al mig del cilindre hi havia una vareta metàl•lica de 2 mm. de gruix. 

Si coneixem l’existència d’aquest objecte  és gràcies a la revista estatunidenca INFO, que el 

1969 donà la notícia del descobriment. L’objecte atrapat per la roca recordava una bugia 

moderna. Certament les radiografies revelaren que sens dubte es tractava d’un artefacte 

tècnic. Però, què hi feia una bugia dins d’una roca que segons la datació no confirmada, 

d’un geòleg tenia 500.000 anys d’antiguitat?. 

Tot i que l’artefacte va estar exposat el 1963 en el Museu de l’Est de Califòrnia de 

Independence, cap científic es va interessar seriosament per ell. Per aquesta raó no hi ha 

cap informe científic, i això és força lamentable perquè l’objecte ha desaparegut. Com és 

això possible?. 

Sembla ser que l’artefacte Coso es va mostrar per darrera vegada a finals dels anys setanta 

o principis dels vuitanta en un programa de televisió presentat per l’actor Leonard Nimoy 

amb el títol de In search of.... Durant el rodatge va ser robat de la col·lecció de roques dels 

tres descobridors, i d’aleshores no s’ha tornat a veure. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



EL DESCOBRIMENT ARQUEOLÒGIC QUE  

ISRAEL NO VOL FER PÚBLIC 
 

Benjamí Tropper, coordinador de Formació de l’escola de camp Kfar Etzion en una 

excursió turística a una cova al sud de Jerusalem, en la que feia de guia, va descobrir en una 

paret d’aquesta cova, una columna molt antiga. 

Segons les seves declaracions no era la primera vegada que baixava a aquesta cova, però 

mai havia anat tan endins, aquest cop va haver d’ajudar un turista a sortir d’aquesta. 

El capitell d’estil proto-eòlic, o també anomenat proto-jònic, encara es manté unit a la 

columna. Aquest tipus d’arquitectura, data d’entre els segles XI i VII aC. i per tant ens 

estaríem situant en el període monàrquic del 

Primer Temple, o sigui a l’època dels reis 

David i Salomó. 

Però el més estrany de tot això és que quan 

el director de l’Escola Kfar Etzion, Yarón 

Rosenthal, junt amb Tropper, anaren a 

donar-ne part a l’Autoritat d’Antiguitats 

d’Israel, (IAA), reberen una resposta 

sorprenent: 

“Yarón, tu ho vares trobar però tot això ja 

ho sabem. Ara oblida’t de tot el que has vist 

i resta amb la boca tancada” 

Pel que sembla, la I.A.A. ja feia 18 mesos 

que coneixia la troballa feta per Benjamí Tropper, però per alguna raó, ho mantenia en 

secret. De fet s’ha prohibit qualsevol tipus d’excavació a la zona per evitar descobrir què hi 

ha allí sota, assumpte que indigna el directiu de l’Escola ja que tampoc les autoritats han 

pres mesures de protecció per a evitar espolis i destruccions. Quines són les raons per 

amagar-ho als mitjans?. 

En els darrers mesos, el Ministeri de Defensa va estar delimitant la zona, per muntar una 

tanca de seguretat, entre el Comtat de Betlem i l’autoritat palestina de Jerusalem sud, a 100 

mts. del lloc, deixant-ho en mans palestines. 

Això cal sumar-ho al polèmic debat que les dues escoles d’arqueòlegs, mantenen en les 

seves investigacions, una afirma que mai va existir una gran dinastia jueva iniciada per 

David i Salomó i l’altra que sí. Rosenthal a favor d’aquesta darrera, pensa que realitzar 

excavacions i investigar el que podria ser un temple o palau del període inicial monàrquic 

sota terra, revelaria la prova contundent de la història bíblica. 

La qüestió, deixant a part el secret que es manté al respecte, és si les autoritats palestines, 

seran respectuoses amb aquestes troballes, essent que ells neguen l’existència d’un gran 

imperi jueu. 

Els capitells són lloses de pedra rectangulars incises amb volutes que es torcen formant una 

espiral, semblants a l’Arbre de la Vida i estil jònic clàssic grec. En el cas de l’esmentat 

descobriment, l’estil indica a que fou utilitzat en una estructura reial. 

Aquest tipus de capitells també foren trobats en diverses zones de Dan, Megiddo, 

Jasor,Jerusalem i Ramat Rachel.  


