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       ACTIVITATS, FETS I NOTÍCIES D’ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

LA CIUTAT BÍBLICA DE MARI

A la  conca  mitja  del  riu  Eufrates  prop de la  petita  i 
desconeguda  ciutat  d’Abu  Kemal,  durant  l’estiu  de 
1933 uns nadius cavant a Tell Hariri un sepulcre per a 
enterrar un parent, els va aparèixer un “mort de pedra” 
(una  estàtua).  El  tinent  Cabane,  oficial  d’un 
destacament francès a la zona, va redactar un detallat 
informe  de  la  troballa  dirigit  al  director  del  Museu 
d’Antiguitats de Beirut i també al director del Museu 
d’Alep.  Després  de  mesos  de  silenci,  a  finals  de 
novembre va rebre un telegrama del Museu del Louvre 
(Paris),  comunicant-li  que  el  famós  arqueòleg  i 
professor  André  Parrot  i  tot  un  equip  tècnic  hi 
arribarien en pocs dies.

El 9 de desembre tota  la  comitiva  es traslladà a Tell 
Hariri on començaren els treballs d’excavació. El 23 de 
gener de 1934 en excavar la perifèria del “tell” entre la 
runa els va aparèixer una petita i graciosa figura que a 
la  seva  espatlla  dreta  hi  duia  una  inscripció.  El 
professor  Parrot  va  traduir  directament  els  caràcters 
cuneïformes.  “Jo  soc  Lamgi-Mari...rei  de  Mari...” 
una  escena  fantàstica  i  única  a  la  història  de 
l’Arqueologia!!! 

El rei de Mari somriu, no porta armes i les seves mans 
estan recollides religiosament. Ell mateix es presenta tot 
saludant  i  donant  la  benvinguda  a  uns  estrangers 
vinguts de Paris i disposat a mostrar-los-hi el seu regne.

Les excavacions a Tell Hariri foren molt profitoses, es 
desenterrà la ciutat de Mari amb el seu gran palau de dues hectàrees i mitja, i es 
recuperaren un total de 23.600 tauletes escrites amb caràcters cuneïformes, superant les 
que en el seu moment es trobaren a Nínive, a la cèlebre biblioteca d’Assurbanipal que 
“només” constava de 20.000 textos
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caràcters cuneïformes 

   EL PARE UBACH

Les  Publicacions  de  l’Abadia  de  Montserrat 
(PAMSA)  acaba  de  reeditar  el  llibre  més 
important  de  l’aventurer  Bonaventura  Ubach 
(1879-1960),  que  descriu  un  viatge  realitzat 
l’any  1910  per  l’Aràbia  pètria  fins  al  Sinaí, 
cercant les petjades d’Israel, i que va aparèixer 
en una primera edició el 1913. Aquesta obra, que 

porta per títol El Sinaí que va ser revisada i ampliada l’any 1955, conté un gran nombre 
de fotografies realitzades pel propi autor, i està considerada com un dels millors llibres 
de viatges que posseïm en llengua catalana.

El  Pare  Ubach  va  emprendre  una  sèrie  de 
viatges per conèixer de primera mà el món de 
l’Orient  Antic.  Va  recórrer  els  camins  de 
l’Èxode bíblic d’Egipte fins el Sinaí i d’aquí fins 
a  la  Terra  Promesa.   Expert  orientalista  va 
iniciar  la  Biblia  de  Montserrat  i  va  crear  el 
Museu de l’Orient Bíblic de l’abadia i va plantar 
la  llavor  de  la  primera  escola  sòlida  de 
l’orientalisme  antic  a  Catalunya.  Fou  una 
persona emprenedora, innovadora,   aventurera i 
apassionada per l’orient bíblic. No en va hi ha 
qui diu que ell és l’Indiana Jones de Montserrat, però el benedictí va ser molt més que 
això.

                                      

 

STONEHENGE 
L’any 2007 un grup d’arqueòlegs va afirmar haver resolt un dels molts misteris que hi 
ha a l’entorn de Stonhenge, el complex monumental de pedra ubicat a la planura de 
Salisbury, al sud-oest d’Anglaterra. Unes excavacions varen descobrir un assentament 
neolític on en el seu moment s’hi haurien celebrat grans festes i cerimònies. L’indret fou 
probablement  la residència dels constructors del famós conjunt prehistòric,  així  com 
també dels seus descendents. Està situat a uns tres quilòmetres de distància, i en el lloc 
anomenat Durrington Walls, on el 1965, s’hi havien localitzat indicis d’una construcció 
de fusta similar al cercle de Stonehenge.

 

http://www.pamsa.cat/pamsa/cataleg/El-Sinai-Viatge-per-lArabia-petria-cercant-les-petjades-dIsrael.html

