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PRÓLEG DEL AUTOR.

Qui em diria a mi que podria estar escrivint les experiències de la meva
ànima i de la meva ment i que podria estar entenent les subtileses
d'aquesta mateixa ànima que és capaç de dir-se a si mateixa totes
aquelles paraules i totes aquelles històries, d'aquest nostre poble,
històries i paraules que desitjava escoltar i aprendre dels savis i
historiadors de tots els temps.
Pot ser que sí que estiguin succeint de aquesta precisa manera moltes de
les coses de la nostra vida.
Penso i desitjo que en aquests moments s'estiguin obrin les portes de la
comprensió i les portes de les sentides emocions que ens faran entendre
els secrets de la humanitat i els secrets de la història del nostre poble.
Desitjo la plenitud dels coneixements.
Desitjo la plenitud dels sentiments.

GERMAN LLUCH REVERTE
germanlluch@historiadeunpueblo.com

www.historiadeunpueblo.com
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La primera dedicatòria és per la meva dona Liliana Liberman, (+2009) dona culta, de
família hebrea-judea, nascuda a Buenos Aires, Argentina, de pares polonesos. Gràcies a
ella vaig poder escriure aquest llibre i prosseguir amb aquestes investigacions. Ella va
estimar profundament aquestes terres del Hebre. Va trobar-hi els seus orígens i el
seu lloc a aquest món.
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Dues “Giocondas”… Dos somriures… Dues mirades…

Quina és més bella?... Quina és més ermosa?... Quina és més seductora?.

Les dues imatges tenen, pel que sembla, el mateix pedrís de pedra
darrere, que les separa dels paisatges del fons… La foto va ser feta fa
gairebé 8 anys.

Darrere d'aquest pedrís de pedra, Leonardo pinta el mateix paisatge que
està a la foto de la meua “Gioconda Particular”, (foto de la de l'esquerra).

No podem saber les circumstàncies que van motivar a Leonardo a pintar
aquest paisatge tan concret… (Paisatge amb figura de verge davant d'unes
muntanyes màgiques)… Aquest pedrís de pedra on Leonardo posa un gerro
per a unes flors, és una clau impressionant, és molt definitori, doncs és
com si volgués dir que només hi ha un lloc al món on es pugui coincidir amb
aquest pedrís i que just aquí darrere estigui aquest exacte i concret
paisatge.

El paisatge sense el pedrís de granit podria ser qualsevol lloc que se li
semblés, però amb aquest pedrís i amb aquesta perspectiva superior única,
només pot ser el que jo conec, el lloc on jo vaig fer-hi la foto. El camí de la
foto té una llum molt especial, ajustant els ulls només es veu el camí.
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Leonardo va haver de tenir aquesta mateixa sensació que he tingut jo, i
interpreta aquesta mateixa llum del mateix camí pintant-ho lluent i
il·luminant-ho

encara

que

estigui

envoltat

de

muntanyes

fosques.

Jo sí que sé quin paisatge és… Jo sí que sé on està situat aquest camí i
aquest pedrís. Jo sí que sé qui és aquesta dona, que va fer de model. Jo sí
que sé davant de quines muntanyes màgiques i davant de quina ermita de
verge es va fer la foto de la meva “Gioconda”. Leonardo va haver d'estar
en el mateix santuari que vaig estar jo, per poder pintar el mateix
paisatge, que jo vaig fotografiar, amb el mateix pedrís posat en el mateix
lloc i idèntica orientació. Leonardo i jo sabem que aquests paisatges no
estan a Itàlia. Potser, Leonardo es va guardar el quadre de la “Gioconda”,
perquè no fos exposat com a verge a cap església… La seva “Gioconda”
només

podia

anar

a

un

Temple,

perquè

era

una

Deessa.

Potser, per això, la va guardar amb si, fins a la seva mort… Era, sense lloc
a cap dubte, la seva obra més significativa, la seva obra més simbòlica.

El meu “Gioconda” tenia ascendents judeus i càtars com La “Gioconda” de
Leonardo. Va ser feta la foto a terres de càtars i judeus, com,
segurament, hi va ser pintat el quadre de Leonardo. Leonardo i jo som
descendents d'unes persones que vivien a les terres de càtars i de judeus.
www.historiadeunpueblo.com
germanlluch@historiadeunpueblo.com
699 935 752 -- TORTOSA
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TOT VA COMENÇAR AQUÍ…

Avui és Nadal, havent dinat el que més sol apetir és fer una bona
sobretaula per a parlar de mil coses, pausadament.

Algú té la idea de dir que estem celebrant esdeveniments dels que tot hom
ho creu quasi be tot, però dels que ben poc se’n sap, o gairebé res.

Es va originar un debat interessant i interessat per a tots els que seien a
taula, que ens va dur a quedar-nos-hi asseguts unes hores.

Deia aquest amic que ens ho Creiem gairebé tot allò que se'ns ha explicat
des de nens… Potser, ens ho creiem tot per la comoditat de no anar-ho a
buscar ni molestar-nos en esbrinar-ho.

Sempre és més còmode acceptar que indagar… La veritat és que van passa
uns fets que van fer història, que van fer fortuna, que van aconseguir
l'adhesió d'una immensa quantitat de persones… Fets que, per altra banda,
no es poden confirmar històricament parlant, no hi ha cites d'autors del
moment com Tito Livio, Tàcit i altres… No es poden confirmar els fets
d'aquell Jesús amb documents històrics.

Cap historiador ni judeu, ni romà en fa esment del Jesús històric…
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Això no significa que no existís, només significa que els historiadors no el
mencionen… Sí que hi ha un esment d'un tal Barrabás i sí que n’hi ha un
altre d'un tal Joan, anomenat “El Baptista”… Però no tenim documents que
ens certifiquin la vida de Jesús... Només llegendes i evangelis que són
posteriors, molt posteriors als moments que hi fan referència, diuen que
es varen escriure, almenys, uns tres segles després.

Sabem que es van fe oficials aquests escrits a l'any 325, al Concili de
Nicea, que és quan l'Emperador Constantí i la seva mare decideixen que
alguns dels llibres que circulaven per aquell temps serien declarats de
“inspiració divina” i per tant serien presos per veritables i autèntics de
revelació, declarant tots els altres, apòcrifs…

Així va començar una religió, amb escrits que s'adapten a la realitat del
moment i que es confeccionen, “ex profeso”, al no haver estat escrits
abans, al moment històric de Jesús… Però des de aquell moment, una part
de la humanitat ho creu amb una fe absoluta.

Es històricament evident que totes les celebracions d'aquests dies són
commemoracions de fets suposadament reals. És evident que l'adaptació
de les ments de les persones per a creure amb algunes coses és,
senzillament, meravellosa.

Ens agrada allò que es evident però creiem més fàcilment en allò que no ho
es pas.
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Si avui en dia, a algú se li ocorregués dir que els Déus creadors dels cels i
de les terres van estar aquí, a casa nostra, a la nostra terra, i que aquí van
començar tots aquell assumptes que avui en diem món i humanitat i per a
demostrar-ho aportés tots els textos de tots els grans savis del món
antic, mitja i modern, de tots els temps... Amb tots aquests documents a
la mà, certs i reconeguts per tots els savis i menys savis del món d'avui, no
sé si aconseguiria que algú l’escoltés i el cregués de debò i escoltés amb
atenció les seves argumentacions.

Però del Jesús històric, del que no hi ha ni tan sols una sola paraula escrita
a tots els llibres del món antic, del seu temps, dons de aquest Jesús, si
que hi ha molta gent que hi creu, i que pensa que si que va existir i que va
viure a aquelles terres llunyanes i que feia miracles… molta gent hi creu, i
te fe certa i segura.

De que Els Déus van estar aquí a Hiberia si que n’hi ha de documents…
Molts dels escrits egipcis conten que la seva cultura ve d'Occident, que
una Deessa Hibera anomenada Tanit va ser la que els hi va ensenyar tot el
que havien de saber per a viure… Els egipcis la van nomenar Neit… Això
mateix va fer la Deessa amb els fenicis… Igualment va ensenyar als grecs
la llengua i la medicina i les arts de divinació i la escriptura, a la nostra
Deessa, els grecs li van posa el nom de Atenea.

I a la fi, inclús els romans van adoptar totes aquestes creences per al seu
Imperi… Ho creien tot.
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Tots els savis grecs i els seus millors escriptors i poetes ens ho diuen i
expliquen a les seves Epopeies: que els seus herois venien d'Occident, de
Hiberia i tornaven aquí, cada vegada que tenien a la ment fer algun tipus
de viatge important per a buscar els seus ancestres.

Amb tots aquests documents a les mans de tots els estudiosos i de tots
els historiadors del món, tot just quasi ningú creu que siguin de veritat…
La majoria al no saber, o no atrevir-se a explicar els fets, només atinar a
dir que són mitològics. Hi ha historiadors que només saben dir que son
mitològics els nostres Déus, perquè no els coneixen.

Del Jesús, que no consta en cap dels documents dels historiadors del seu
temps, d'aquest sí, tot el món creu en ell, creu que va existir, creu que va
fer molts miracles, que va viure, que va morir i fins i tot creuen amb molta
fe i tot el convenciment del mon que va ressuscitar.

La ment humana és meravellosa, es capaç de crear una religió poderosa des
del no-res.

La mateixa ment humana, amb tots els documents antics i menys antics,
que expliquen fets amb tot detall, que descriuen formes de continents,
d'illes, de rius, de societats conformades amb les seves gents, les seves
lleis… etc… etc… que descriuen noms toponímics exactes, d'això no es creu
absolutament res, és més, es tanca el coneixement, es tanquen els
comentaris, cap docte professor es permet dir que hi ha uns escrits que si
que existeixen i que diuen que van existir molts humans i alguns Déus; que
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si que van fer algunes obres, que si que van tenir fills i descendències i que
si que existim nosaltres que som els seus descendents, que no hem nascut
avui, que venim d'aquells humans que van conèixer i conviure amb els Deus,
que ens van precedir i dels que tots som descendents. Exactament, així
mateix ens ho diu La Bíblia: Déu parlava amb els humans, varen conviure a
un mateix temps i a un mateix espai.

De tot això molts historiadors en parlen als seus escrits.

La sobretaula del dia de Nadal ens acaba de fer veure les incoherències
que hi ha entre allò que es diu i allò que es creu.

La ment humana, a vegades, creu coherències impossibles.

Totes aquestes coses, fets i pensaments, d'una forma o altra, condicionen
el nostre present perquè nosaltres si que existim... Els humans que ens han
precedit han escrit dels nostres antecessors, de molts d'ells van escriure
moltes pàgines, però no van escriure res d'aquest Crist, Mesíes, Salvador,
anomenat Jesús.

I un comensal no pot per menys que preguntar per la necessitat
d'investigar la veritat:
Serà convenient investigar-la?.
Serà prudent investigar què va passar abans d'aquest Jesús?.
Serà lícit esbrinar la veritat dels texts antics?.
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Potser s'hauria de donar el mateix crèdit als escrits anteriors a Jesús,
potser s'haurien d'usar criteris semblats als que s'usen per als escrits
posteriors a Jesús… És lícit repetir en paraules de avui en dia tot allò que
diuen els historiadors antics?.

Alguns professors i investigadors de textos antics citen, moltes vegades,
parcialment, als escriptors grecs, només en citen allò que els interessa per
a desenvolupar una tesi que els convé per algun motiu… Però si llegim més
pàgines de aquests mateixos escriptors grecs, resulta que diuen moltes
més coses de les que sabíem fins ara… De sobte, ens en adonem, que tots
situen els inicis d'aquesta civilització nostra, d’aquesta última humanitat, a
occident i a occident situen Hiberia, la ciutat de l'Hebre, Hebro, Hiber.

I resulta que a la península-illa de Hiberia, sempre hi ha hagut un Iber, un
Hebro, sempre… Des de moltíssim abans que Jesús hagués aparegut per
alguna part de eixa mon, aquí ja teníem el Hiber, Hebro, Hebre. I els
historiadors així ho diuen i així ho citen… Però sembla ser que els
professors de molts Estats del món sencer no llegeixen aquests textos,
doncs s'obstinen tots a buscar un riu Hebre, Hiber, Hebro, a qualsevol lloc
menys on està, que es a la nostra terra, a Hiberia.

Tots els historiadors en parlen d'aquest riu… Tots el situen a Hiberia… I
els que escriuen els llibres oficials, tots obstinats en buscar-lo a l'actual
Andalusia.

14

Els experts que coneixen els escrits grecs i que els llegeixen en original
ens expliquen que Jasón, Ulisses, Gerión, Hèrcules van fer moltes
aventures i que les van fer a Hiberia, a les terres del Hebre, al Iber, i les
volen situar a un altre lloc absolutament dispar, a Andalusia, tant és així,
que molts estudiosos s'obstinen a dir que Betis significa Iber, Hebro,
Hebre.

Després del cafè a aquesta sobretaula del dia de Nadal, un descans.

Ens han de fer pensar els primers escrits coneguts dels egipcis, on
ensenyen i expliquen als savis grecs, (Solón, Critias, Plató) que occident
estava a Hiberia, i que de Hiberia procedien les Deesses que havien
arribat A Egipte, milers d'anys abans… Sí, això ho expliquen els egipcis als
grecs i aquests ho escriuen tal qual… Ens han quedat les grans epopeies
gregues: LA ILIADA… L'ODISSEA… ULISSES I ODISEU… JASON I
ELS ARGONAUTES… HERCULES I ELS DEMÉS HEROIS,

Doncs no cal tenir tants dubtes, des d'occident va arribar a orient la
cultura i els coneixements, llengua, escriptura, les arts de divinació,
aliments, minerals, que servien per a desenvolupar l'agricultura i fabricar
armes per a la guerra. Molts segles abans que sumeris i acadis i que molts
altres pobles apareguessin sobre aquesta terra, molt abans, existia aquest
poble nostre, el poble del Hebre, ancestral, que va ensenyar als egipcis i
als grecs les coses de la vida, d'aquesta terra i d'aquest món…
I no cal creure-ho solament amb la fe, tot això està escrit i transcrit pels
mateixos egipcis, grecs i romans.
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UN ALTRE CAFÈ?... Un altre cafè, evidentment, doncs n’hi ha per una bona
estona... Ara ja ningú vol deixar aquest tema… Tots volem saber-ne més…
El cafè, aquest invent diví, dut des de les terres d'aquí a les terres
d'allà… Allà és on més i millor es conrea avui dia.

Tot allò que es pot conèixer de la Atlántida es desprèn dels diàlegs de
Plató amb Critias i Timeo… Aquesta història va ser relatada a ells per
Solón, qui afirmava que va rebre aquestes informacions dels summes
sacerdots egipcis, als temples dels Déus Solars.

Aquesta és l'única base, aquests diàlegs de Plató son el únic escrit que hi
ha al mon que parli de la Atlántida… Altres paraules, idees, escrits o
comentaris que podem escoltar no són originals, i no haurien de ser tinguts
en consideració… Per tant, tot el que no es digui als col·loquis de Plató no
es pot assegurar com a cosa feta, només serà una simple possibilitat, cal
anar amb molta cura amb allò que es diu.

Cal tenir molt en compte que els altres textos i altres escrits que es
poden examinar o citar són de gairebé 8000 anys posteriors als fets que
esmenta Plató com història autentica. Aquesta observació és crucial doncs
hi ha moltíssims historiadors que parlen de Plató, d'Herodot i d'altres
historiadors grecs com si fossin coetanis dels Atlàntics o Atlants i
escriuen milers de suposicions com si ho veiessin amb els seus propis ulls…
Ningú sabia res de Atlantis abans que Plató en parlés als seus llibres.

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 16

((((((((( A LA ZONA DEL MATARRANYA S’HI TROVEN PEDRES I LLOSES AMB
INSCRIPCIONS DE ORIENTACIONS ESTEL·LARS, MARQUEN LA
POLAR,

ESTRELLA

MARQUEN ELS SOLTICIS I ELS EQUINOCCIS, I LES FASES DE LA

LLUNA, TAMBE A ALGUNA DE
DEL CURS DEL RIU

AQUESTES PEDRES HI HA LA PLANIFICACIO

MATARRANYA, UN PLANOL SOBRE PEDRA. A ALGUN

LLOC A PROP DE BECEITE HI HAN UNES PEDRES DE UNA ANTIGUITAT
SUPERIOR ALS 6000—8000 ANYS, QUE CONTENEN INSCRIPCIONS FETES DE
SIGNES CLARS, QUE PODEN SER GRECS I EGIPCIS, O SIGUI ESCRIPTURA,
PRE GREGA Y PRE EGÍPCIA, POSADA A LES PEDRES UNS QUANS MILES DE
ANYS AVANS QUE GRECS Y EGIPCIS TINGUESIN LA SEVA CULTURA PRÒPIA.

SI ALGU ENS HO POT EXPLICAR ???? ))))))))))
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A aquest estudi faré servir les paraules HEBRE, HEBRO, HIBER, HEBER
amb la “H”, perquè crec que així hauria d’haver-se guardat el nom.

De la paraula “HIBER” ve la paraula “HIBERIA”, és la mateixa lògica.
De la paraula “HEBRE” ve la paraula “HEBREO”, es la mateixa lògica.

Dels llatins-romans ens ha quedat la paraula “IBER” que no té la mateixa
lletra original que hauria d'haver quedat de les traduccions anteriors
gregues: “HEBRE”, “HEBRATES”.

Destaco que la paraula que dona nom el riu de Roma és: “TIBER”, no
“IBER”… La “T” és una desviació de la “H”, però la conserven, aquí la van
treure.
--- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -
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LA NOVA HISTORIA.

L'escriptor Tortosí del segle XVI, Cristòfol Despuig, fa esment al seu
llibre de “Els Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa”, dels historiadors
més famosos que parlen dels primers pobladors de la ciutat de Hiberia,
actualment anomenada Tortosa.

A tots aquests historiadors esmenta: BEROSO, MANHETON, FLAVIO
JOSEFO,

FRANCESC

AIXIMENIS,

JUAN

RODRIGO,

JUAN

DE

VITERBO, FLORIAN D'OCAMPO, SANT JERÒNIM, SANT ISIDOR, posa
a les seves boques l'afirmació comunament acceptada que els primers que
van estar a Hiberia-Tortosa van ser els descendents de Noé i més en
concret Tubal fill de Jafet i nét de Noé. També menciona la mateixa Bíblia
que un del nets de Noé es deia HEBRE o HIBRI.

Doncs siguin benvingudes tals argumentacions reconegudes per tots el
savis antics… Sembla, segons Cristòfol Despuig i els altres historiadors,
que amb la seva nau, Tubal va arribar a aquestes terres de HIBERIA,
perquè afirmen que a les terres del HEBRO va ser on van estar primer,
després del diluvi, abans que a cap altra part, atès que van construir la
primera ciutat: HIBERIA-TORTOSA, abans que les altres ciutats dels
altres llocs del mon. Diu també Despuig: que en aquell temps es navegava
amb veles quadrades, planes, donant a entendre la capacitat de navegar
per mars i oceans, manifestació de poder.
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També recorda que aquest símbol estava en monedes d'una antiguitat molt
gran, afirma que aquesta imatge de les monedes: la nau amb veles
quadrades, hauria de ser l'autèntic símbol de la ciutat de Tortosa…

Literalment diu Despuig: “Si ho mireu bé i pondereu el que sobre
aquesta ciutat (TORTOSA) diu Florián D’Ocampo no fa altra cosa que
confirmar el que jo afirmo… Que per ser castellà solament escriu
coses que li convenen als castellans i és per això que, per a
beneficiar-se a ells mateixos, diuen mentides, disfressen veritats o
publiquen coses no certes… Florián D’Ocampo al seu llibre 4, quatre, al
capitulo tercer, diu que Tubal, després d'haver portat a terme les
campanyes d'Andalusia, va tornar a les primeres províncies que van
habitar a les ribes del riu HEBRE, a les províncies que després es van
dir Catalunya… I afirma Florián D’Ocampo que a Andalusia va ser a la
primera província on es van traslladar,

“ex profeso”

des de la seva

casa, retornant després a la seva ciutat inicial (Hiberia, Tortosa)…

((( Aquests comentaris ens confirmen que EL PRIMER ASSENTAMENT DEL QUE ES
FA MENCIÓ DESPRÉS DEL DILUVI ÉS: HIBERIA-TORTOSA… Cap altre lloc es
esmentat a cap llibre o tradició del mon... )))
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Mapa del segle XVI, dibuixat per HORTELIUS, cartògraf, possiblement
dels Països Baixos, però més probablement de València. Cridat per Felip
II, va treballar per a ell, un temps, era molt apreciat pels seus grans
coneixements geogràfics, considerant als seus mapes molt exactes i molt
bons en tota mena de detalls.
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((( La “Mesopotàmia” és la terra compresa enmig de dos grans rius. La
terra que està enmig dels rius Hebre i Túria es pot denominar,
perfectament: “Mesopotàmia”... Aquesta terra entre dos grans rius, està
regada per quatre rius... Fa un rectangle perfecte, amb barreres naturals
d'aigua, lloc ideal per un jardí molt especial, on no es pugui entrar
fàcilment i de on tampoc es puguis sortir.

Exactament així és com es descriu el “paradís terrenal” a la Bíblia, el
llibre del poble Hebreu… La lògica s'imposaria de manera senzilla: el llibre
del poble hebreu descriu la terra d'aquest poble hebreu, situant-la al
millor lloc possible dins de aquest món, al costat del seu riu HEBRE.

Una Mesopotàmia banyada, a més a més, per quatre rius, que provenint
d'un origen comú: les mateixes vessants de les muntanyes de Culla, fan que
hi hagi un sol vessant de totes les aigües de pluja cap al mar… Aquesta
zona concreta de la nostra terra, sí que encaixa, perfectament, amb el
text de la Bíblia.

El mapa d'aquest territori tal mateix semblaria una “senyera”... Què
senzill seria tot, explicat d'aquesta manera... La “senyera” seria el mapa de
la nostra terra ancestral... !!Què senzill!!!... Tan senzill com que es un
símbol universal copiat de la mateixa Naturalesa del lloc. Un símbol
semblant tenim a la ciutat de Tortosa, 4 quatre turons o puigs, sobre els
quals hi ha 4 quatre castells vorejats per 5 barrancs, com les 9 barres de
la senyera. Imatge real posada a sobre del terreny original, el Paradís.)))
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DESDE EL COMENÇAMENT FINS EL DILUVI...

Gènesis.- 3.22:"Va dir llavors Yahvéh-Déu: Heus aquí que l'home s'ha fet
com un de nosaltres, per haver conegut el bé i el mal. No sigui que ara
allargui la seva mà i prengui també de l'arbre de la vida, mengi d’ells i
visqui per a sempre".

L'arbre de la vida… El dels fruits que ajuden a la memòria per a tenir vida
amb els records… Aquest fruit donava la capacitat de la memòria que és el
que dóna vida coneguda i conscient... Es deixava de ser esclau permanent, o
sigui treballador sempre submís, per a començar a ser coneixedor de un
mateix… Aconseguir la memòria li dóna a l'home la capacitat de recordar i
així crea la seva consciència de ser... Sap qui és… Sap allò que no és i
recordant comença a saber qui el va crea i qui va ser el que li va donar la
vida i què volia de ell: que treballés al hort-jardí, que regués i treballés
tots els arbres i que se alimentes de tots ells, menys d'un…

Tan sols

s’alimentaven, en aquells moments, de fruites del hort dels Déus, de les
fruites amb les llavors dintre... No calia pas treballar per a menjar, tan
sols recollir la fruita deixada per a ells pels Déus.

Eva, Hebre, Hiber... Riu fecund que fecunda terres i tot el que necessita
de la vida per a viure… Aigua del riu viva que alimenta fins al mar… Hebre,
Hebrates… El bon riu de la vida, Els habitants del bon riu… Eu Hebrates...
Eu brates... Eu frates.
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Caín és concedit a Eva amb la intervenció divina, així ho assumeix Adam…
Comença el mite de la Mare Verge, que concep per obra de Déu… Caín és
fill de Déu i fill de dona humana… Leda i el cigne, el mite més universal del
mon actual comença aquí. Aquest misteri és el que sembla dir-nos Leonardo
da Vinci en els seus quadres de "Leda i el Cigne", ens col·loca aquest
misteri a les terres de parla catalana, a Montserrat.

Després Adam i Eva conceben a Abel que és ja tan sols fill d'humans… Per
aquest motiu hi ha dues dinasties: una del mig déu mig humà, Caín... I altra
dinastia solament humana: Abel, i els demés.

Aquest home té a Déu com únic pare i té a aquest mateix Déu com patró
d'una finca i té a aquest mateix Déu com pare d'un dels seus fills el
primogènit… La mateixa estampa que després s'explicarà al mite de Jesús,
la Mare de Déu, La Verge i el Pare Putatiu, Josep.

Un primer conflicte sorgeix, just després de conèixer el bé i el mal, o
precisament per haver menjat de l'arbre és que aprèn l'home a conèixer i
comprendre el misteri del seu ésser.

Se’n adona que no és necessari per a la vida dels Déus, que només és com
un capritx, com una mascota que se la usa per a treballar l'hort i cuidar
dels arbres fruiters, però que no entra en els plans dels Déus.
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LA HISTÒRIA D'UN FILL DE DÉU ANOMENAT CAIN.

En els texts bíblics, llegim, moltes vegades, texts que potser entenguem
però que, normalment, no comprenem, ens expliquen moltes coses que
normalment ens passen desapercebudes, com és el cas de la història
d'aquest personatge tan particular anomenat Caín:

Quan Déu crea l'home ho fa "a imatge de Déu, mascle i femella els

crea". És a dir aquest és el concepte de "igual" "mascle i femella". Gen
Cap.1-27. És a dir, que havia tant Déus mascles com Deesses femelles, per
tant, tenien fills de déus mascles i filles de déus femelles. En això érem
iguals als déus.

Déu li dóna a l'home per al seu aliment: "tota planta amb llavors i tot

arbre que doni fruites amb llavors dins, perquè us serveixi de
menjar". Gen-1-29.

És a dir que només ens fa iguals a Déu la forma de mascle i femella, doncs,
en quan al menjar només ens dóna per aliment les fruites amb llavors dins,
com figues, pomes, peres, etc. raïms. Però no ens dóna per menjar carn. La
carn se la reserven per ELLS, ELS DÉUS.

En el capítol 6 del gènesi diu Déu, "que no estigui el nostre esperit en

l'home per sempre, perquè només és carn”: (aliment).
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Això és el que érem per aquells Déus, el seu aliment. Ells ens van fer de
"carn" per això, per la seva menjar i aliment. I ens donaven per alimentarnos les millors fruites i les més assaonades. Ells ens van crear per al seu
profit particular, i mai millor emprada la paraula "PROFIT".

Després de que Caín matés el seu germà Abel, es produeix un diàleg entre
Déu i Caín molt particular: vegem: Déu no parla ni amb Adam ni amb Eva,
només parla amb Caín perquè el seu fill. Ja, quan Eva pari al seu fill Caín
anuncia "" que l'ha concebut per obra i gràcia de Déu "", Gen.4-1.

És a dir que Caín és fill de Déu.

Gen 4-10.: "... Llavors Jahvè li va dir, què és el que has fet? Des de

la terra crida fins a mi la sang del teu germà, la terra ha obert les
seves gargamelles per beure la sang del teu germà, aquesta terra ja
no et donarà més els seus fruits, i seràs un errant per la terra. "

És a dir, que Déu s'enfada molt perquè Caín desaprofitat la sang d'un
ésser humà, l'ha vessat per la terra i no l'ha guardat per al menjar
d'aquells Déus.

¿¿¿Tan preuada era, per aquells Déus, la sang dels éssers humans joves,
que mereix tal reprensió i ser castigat amb l'exili, per part de Déu??? Fa
pensar molt, certament, tot això.

Caín respon a les paraules de Déu, el seu pare: GEN.4-14.
26

"" ...El meu mal és massa gran per poder-lo suportar.

Tu em fas

fora d'aquesta terra i de la teva vista, seré un rodamón per la terra
i tot aquell que em trobi em matarà "".

O sigui que Caín sap, perfectament, que fora de la terra dels Déus que
l'han creat, fora de les terres del seu Pare-Déu, hi ha més Déus que
també maten humans i se'ls mengen. O sigui que Caín estava segur a les
terres del Senyor, només perquè era fill d'aquell Déu i d'Eva, i per això no
seria aliment dels altres Déus. Però el seu germà Abel si que podia estar
destinat per a aliment d'aquells mateixos Déus, perquè només era fill
d'Adam i d'Eva, era només humà. Per això es van enfadar, tant i tant, amb
Caín. Terrible assumpte.

Evidentment, aquest Déu ha de tenir alguns sentiments cap Caín, és
evidentíssim, ja que malgrat el desterrament, li posa la seva marca de Déu
al front, com ""divisa"", ""segell d'una ramaderia"" perquè els altres déus
d'altres terres si el veiessin no el matessin per menjar-se’l, DONS ERA
TAMBÉ FILL D'UN DÉU.

GEN.4-15. "" ...... Que si algú mata Caín, pagarà la seva mort amb

set vides, serà venjat set vegades. ""

Des de sempre hem sentit dir, infinitat de vegades, que set vides té el
gat. I segurament, els Déus gat, a les terres on va ser desterrat Caín
feien les mateixes i semblants coses que a les terres del Déu Yahvé.
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Per això la marca al front, assenyalant que era fill d'un Déu, i per això
l'amenaça als que tenen set vides, que les set els serien tretes per poder
venjar adequadament la sola vida del seu fill Caín.

Si Caín hagués anat a una terra de llops, (Ligúria) o la terra de les oques,
(llengua d'Oc.) O la terra dels galls, (la Gàl·lia) només hauria de ser venjat
un sol cop, amb una sola vida, doncs els llops, les oques, els galls, només
tenen una sola i única vida, com Caín.

AIXÓ ENS DÓNA IDEA DE A QUINA TERRA VA SER DESTERRAT
CAÍN, DESPRÉS DE SORTIR DEL PARADÍS O EDEN: A LA TERRA
DELS DÉUS GAT, ELS UNICS QUE TENIEN SET VIDES.

Qui sap perquè a aquesta terra de Cat-aluña, també coneguda, des de
sempre, com la terra de gats, s'han mantingut aquestes tradicions, així
com a l’actual França, que també se li diu, encara, "GALIA" terra de galls.
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També Plató ens parla d'una regió de L'Atlàntida anomenada ""GATERA"",
terra de gats, així ho esmenta Plató que explica que aquesta paraula té
només significat al lloc d'origen d'aquesta terra, aquí s'entén i es comprèn
aquesta paraula .

A l'edat mitjana després de segles de persecucions, també trobem
escenificacions d'aquestes tradicions i llegendes en les pintures de les
ermites romàniques de Catalunya. A les valls dels Pirineus.

Aquests pintors anònims, ens van deixar els seus missatges de les seves
tradicions i llegendes, a nosaltres ens toca saber discernir-les.

En això estem.
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En l'actualitat aquestes i altres pintures de les esglésies romàniques del
Pirineu estan dipositades en alguns dels millors museus de Barcelona, per
la seva més adequada conservació. Gran quantitat de peces i pintures i
retaules del romànic català estan en col·leccions privades per causa de
l'espoli que van patir moltíssimes ermites, sobretot pels efectes de la
guerra i sobretot després de la guerra per les contínues agressions
culturals per part d'organismes oficials.

A nosaltres ens toca ara tornar a reescriure les savieses que aquells
avantpassats nostres tenien de la vida i dels seus misteris.
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Caín té un fill al que li diu Henok i a la ciutat on viu amb el seu fill la
anomena també Henok… Riu de la vida… Henok, Hebre.

Són ambdós,

l'home i el riu, els que donen la vida a la ciutat… Els descendents de Caín,
amb les paraules, van crear una societat… Una dinastia.

Diu la Bíblia, Els descendents de Caín van ser forjadors de bronze i de
ferro… Bronze i ferro junts… Perquè fora així, que els descendents de
Caín treballessin el ferro, haurien d'estar, sense cap dubte, a Hiberia,
doncs aquí es va començar amb l'edat del ferro, y des de la etat del
bronze a la etat del ferro va passa tan i tan de temps, que significa que el
mateix poble va estar vivint a la mateixa terra mantenint una mateixa
identitat, de poble, de dinastia i sobretot de llengua.

El riu és molt important, els habitants del Hebre són els hebreus… Les
escriptures dels hebreus són molt evolucionades.

No es pot separar el riu del Déu creador i de l'home primer que va donar
nom a les primeres coses que aquest Déu va tenir a bé fer-li do… Segons la
Bíblia és Déu que li dóna aquest poder a l'home… Però és l'home qui, pren
del arbre la fruita que li dóna la capacitat de saber el significat del que
nomena i li dóna una capacitat encara major: crear noves paraules, noves
lleis, noves societats i fer-se més nombrós que els mateixos Déus.

Segons la Bíblia és Déu qui no vol que l'home sigui com Ell… Després de dir
que el crea a imatge i semblança seva: “fem a l'home a la nostra imatge i
semblança”.
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Déu, quan crea a l'home, parla en plural: “FEM A L'HOME A LA NOSTRA
IMATGE I SEMBLANÇA”.

És una perpètua contradicció… Déu el vol submís, sense conèixer ni saber
el bé ni el mal, sense memòria, nu de tot, fins de vestidures. Poc el crea a
imatge i semblança seva si no li dóna el coneixement del bé i del mal.

L'home, segons la Bíblia, pren la fruita de l'arbre pel seu compte i aprèn a
conèixer, o sigui, comença a tenir memòria i a recordar els seus
pensaments… Això és el que li dóna aquesta fruita… La capacitat de
memòria, de recordar i al recordar és capaç de donar nom a cada una de
les coses, perquè les recorda… Abans no va poder haver idioma ni
escriptura doncs sense records i sense memòria no es pot donar nom a res
perquè res té significat per a qui no ho pot recordar… Quan l'home
adquireix aquest poder de recordar i de conèixer és quan pot crear les
seves paraules i aquestes paraules són les del lloc on va néixer a la vida.

No hi ha un altre lloc al món on hagi hagut la primera paraula original més
que al lloc on estava l'arbre del coneixement, del saber i del bé i del mal.

Aquí és on l'home, ara ja esser humà, va començar a dir la seva primera
paraula, el seu primer idioma i aquest lloc, aquesta terra amb les seves
vibracions li va donar un so especial i únic a aquestes paraules que
significava el que necessitava dir i al nomenar a cadascuna de les coses els
hi donava essència tal com havia fet Déu a la creació del mon.
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L'home va aprendre a dir les paraules i a més a més, l'escriptura, perquè
necessitava mantenir la memòria al llarg del temps i transmetre els
records de les essències de totes les coses a tots els altres humans.

L’home comença una societat. L’home comença una nova historia.

Els déus no necessitaven aquestes paraules dels humans, Ells tenien les
seves les del seu lloc d'origen.

Els homes, al menjar les fruites d'aquest arbre, se separen de Déu, Déu
els fa fora del paradís o jardí perquè no accedeixin a l'arbre de la vida.

Els Déus diuen entre ells que “ara l'home és igual a nosaltres, te el
coneixement, sap el bé i el mal”, i el que fa a l'home semblant als déus és
que té el poder de nomenar i donar essència i coneixement a totes les
coses per sota de ell i a totes les coses per sobre de ell, inclús dels Déus.

Tenim un home que és com un Déu... Així li diu la serp a la dona : “sereu
com Déus”.

Essent l’home com un Déu esdevé una nova realitat diferent i tant especial
que preocupa als mateixos creadors, alguna cosa va passar, va ser tant
seriosa i tan important que va fer canviar el pensament dels Déus.
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Quan entenguem això serem semblants a aquest Adam, a aquest
primer habitant del Hebre, a aquest primer hebreu.

Essent els orígens així, el que no es pot fer és separar-los ni
geogràficament ni racialment, els primers homes no són solament una
raça, són una manera de viure i una manera d'entendre com van ser
concebuts els humans.

La cosa més important per a aquests primers essers humans es:
Assabentar-se que son els primers homes humans creats per un Déu i
els primers nascuts, per tant els primers descendents, de la unió d'un
Déu amb una dona humana.

Aquest poble que sap que la seva primera dona femella té un fill de
Déu és l'únic poble que pot dir que te una mare que fa cultura, que
pot dir que té la primera “Deessa Mare de la Natura“ a tota la
història de aquesta ultima nostra humanitat.

Aquests fets, segons la Bíblia, al Gènesi, van succeir allà on estava situat
aquest paradís, al costat d'aquest gran riu que dóna nom a tot aquest
poble triat per Déu, HEBRE – HEBREU… Després segons la mateixa Bíblia
els va enviar Déu a l'est i allí van tenir molts més fills i filles i van créixer
i es van continuar multiplicant, tant amb els fills dels Déus com amb els
fills dels homes.
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Capítol sisè del Gènesis: “quan els homes varen començar a multiplicarse a la terra dels Deus, els hi varen néixer moltes filles, els fills del
Deus les trobaven ermoses guapes atraients i les prenien per a si i
tenien molts fills amb elles. Aleshores, El Déu va castigar els homes,
els hi va treure el seu esperit diví per que nomes visquessin 120 anys.
“que no perduri per sempre més el nostre esperit al home que es carn,
((aliment))”. I segueix: “En aquells temps hi havien gegants a la terra,
també n’hi varen continuar havent desprès de que els fills dels Déus
s’aparellessin amb les filles dels homes y aquestes els hi donessin
molts de fills. aquests fills son els famosos herois de la antiguitat”.

Després del diluvi segurament els descendents d'Adán anirien, també, cap
a l'orient… Perquè sembla que abans no s'havien mogut de les terres del
HEBRE, la Hebrea, La Hiberia del riu Hiber, del riu Hebre, la terra dels
hebreus.

Aquesta terra es la terra dels primers homes que van parlar i dels primers
que van donar paraules originals a totes les coses… Per això als idiomes
hibero-euskera-català ningú els hi troba l'origen… Perquè són molt antics,
son tan vells que pot ser que siguin els primers.

Tots els altres idiomes van ser posteriors als fets de La Torre de Babel…
Aquí va estar tot el que va ser primer… Des d'aquí es va anar dispersant i
després les llengües es van diversificar a la mida que

se’n anaven

allunyant... Aquí sempre es parlà la llengua original… D'aquí van créixer les
altres llengües i idiomes de aquesta humanitat.
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Noé va estar aquí després d'aquest diluvi, diuen alguns historiadors que
els fills i néts de Noe van venir a les terres dels seus avantpassats “els
hebreus del riu Hebre”…

Més aviat penso que no van anar a cap lloc després del diluvi, no seria
possible fer tals aventures amb les terres arrasades per les aigües, sense
vegetació, sense camps de cultiu, totes les terres ermes, salades, sense
fruites, sense bestiars… No es van moure del seu lloc original… Van
començar de nou a repoblar la terra des del mateix lloc que van viure
abans, tota la seva vida.

Van començar de nou els cultius a les seves pròpies terres. Desprès del
diluvi les terres eren totes plenes de sal marina, de tal manera que no es
podria cultivar res durant una bona temporada, es per això que la vida sols
era possible a prop del arca, un cop les aigües varen baixar el seu nivell.

La única manera de que l’arca estes fixada a terra i no es pugues aixecar
quan vinguessin les aigües era que fos fortament llastrada, al menys en dos
terceres parts, es per això que penso que les dos parts inferiors de la
caixa estaven plenes de les terres fèrtils de casa seva, per poder disposar
de elles desprès sobre la terra erma i salada a causa del tsunami de aigua
de mar, del diluvi... sols així es pot explicar que la vida pugues continuar,
amb les pròpies terres fèrtils de casa seva, guardades dins de l’arca, on
també i van guardar les llavors de tota mena de plantes i farratges... així
ho manà el Deu, que ho guardessin tot dins de aquella gran caixa, inclús els
animals impurs.
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((( Cal afegir-hi el concepte de algunes paraules més com la paraula:
”mostra”, que es el nom que se li dona a aquell ramet de olivera que porta
la coloma al bec, desprès de volar sobre la terra des de l’arca de Noé.
Avui, encara es diu així ”mostra”, a la rameta de olivera florida... )))

((( La reconstrucció de les ciutats que hi havia abans del diluvi, obeeix a un
pla predeterminat molts segles abans del diluvi, doncs diuen que van
reconstruir aquelles ciutats que ja existien, o sigui, que no van crear una
nova societat si no mes bé van continuar la societat que ja havia existit
abans, la seva pròpia societat, amb unes ciutats i una organització social i
humana i unes lleis idènticament iguals a les d'abans... Des de Tortosa
parteixen camins cap a totes les demes ciutats importants del mediterrani
i cap a les terres del interior... Solament des de Tortosa es dóna aquest
exemple de *organització... A Tortosa havia començat, abans del diluvi, la
organització del món antic amb un pla de carreteres i de ciutats per al
comerç i la vida de la gent... Els camins que portaven a les mines del sud..
Les mines estaven en el sud i allí enviaven als treballadors però ells, els
Déus, o els sacerdots, o els reis posteriors, no,anaven a les mines, els que
manaven estaven a Tortosa, els que treballaven les mines eren els que
anaven al sud... ))).
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Després del diluvi van anar cap al sud com havien fet molts anys abans a
fundar noves ciutats, doncs aquesta escombrada d'aigües va ser
mortífera… Van reconstruir les ciutats que ja abans havien poblat els
mateixos habitants del Hebre…

Després del diluvi ningú podia fer viatges com se suposa que van fer, si va
quedar tot escalabornat i arrasat i escombrat per les aigües, a qualsevol
lloc on volguessin anar, no hi havia ni gent ni aliments ni animals i sense
aliments no hi ha viatges possibles… O sigui que no van viatjar a cap part
perquè enlloc hi havia vida… Una poca-soltada.

L'única cosa lògica i assenyada era tornar a començar des de la pròpia
casa i des de la pròpia terra.

L'arca no va ser, segons la Bíblia, una nau per a navegar… És impossible…
Només era una caixa, això és un arca… Calafatejada per dintre i per fora i
sense obertures a cap costat… O sigui que era un submarí, per a aguantarse coberta per les aigües sense que aquestes aigües penetressin en el seu
interior… Per això no van anar a cap cim de cap muntanya… Només es van
quedar en el mateix lloc on es va construir aquesta caixa tancada
hermèticament, per a que els que estiguessin dintre romanguessin sans i
estalvis de les aigües que van escombrar les terres.

La forma rectangular va ser pensada perquè fins i tot en el cas que les
aigües la fessin moure s'estaria sempre amb un mateix sostre i un mateix
sòl, a l'estar construïda en tres compartiments de tres.
38

Dues parts de llastra amb les terres de casa per fer-les servir quan les
aigües baixessin de nivell, una tercera part era la que ocupaven els animals
i persones, també li demanar Deu a Noe que portes al arca els animals
impurs. Aquesta és l'arca, caixa, de la Bíblia.

Una caixa per a estar sempre en el mateix terra on va ser construïda.

Van estar sempre aquí i després del diluvi no van necessitar viatjar, de
seguida,

cap

a

Hiberia

tal

com

diuen

milers

d'investigadors

i

d'historiadors, perquè ja estaven aquí i mai se’n havien anat.

Si fossin amb l'arca al mont Ararat, mai se'ls hagués ocorregut viatjar a
Hiberia per a res. És la més absoluta de les bogeries pensar que van fer
aquest viatge a Hiberia, sense aliments, sense animals, sense bestiars,
sense aigua, sense cap necessitat de sortir del lloc on s'havien salvat de
les aigües que van escombrar la terra.

Sempre havien estat aquí, estaven aquí, a les terres del Hebre, a Hiberia, i
després del diluvi van començar, tal com diuen els historiadors antics, a
reconstruir des de la seva pròpia casa el nou món, que ja l’havien conegut
abans de aquell diluvi… Era el seu mon...

No era pas un mon desconegut

per a ells, tal com volen descriure els historiadors, era un nou mon dintre
de la seva mateixa casa, dintre del seu mateix poble, dintre de la seva
mateixa estirp, continuaven essent el mateix poble de Deu... El mateix
poble Hebreu.
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I els de desprès del diluvi continuaven parlant la mateixa llengua que abans
del diluvi.... la llengua de aquí... no podien pas parlar-ne cap altra de llengua,
mes que la de aquí... per això van poder reconstruir les ciutats de aquí,
amb els descendents de aquí i amb les lleis i amb les costums de aquí...

Des d'aquí van anar, a poc a poc, als llocs que abans havien habitat, fins a
arribar als altres països, repoblant-los tots, tal i com ja ho havien estat
fent abans els seus avantpassats…

En només un parell de generacions hi hauria poca gent per a repoblar
tantes ciutats com volen assegurar alguns historiadors.

Cal posar-se al lloc d'aquells supervivents de un món que va ser escombrat
per les aigües del diluvi… Imaginar com havien de pensar aquells homes
després d'aquell desori tan colossal, deurien estar esglaiats, crec que
se'ls hi haurien tret les ganes de moure's durant una bona temporada, a
més de que per on se els ocorregués anar ho havien de trobar tot,
absolutament tot, arrasat, destruït, mort… les terres mortes per la sal de
les aigües del mar que varen cobrir tota terra fèrtil deixant-la erma sense
poder produir res de res.

En supervivència, exclusivament en supervivència, és en lo que podien i
havien de pensar.
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El clan del Hebre… El clan Hebreu... Els néts de Noé estaven amb Noé... No
es van poder separar abans del diluvi i tampoc es vans separar després del
diluvi.

El clan del Hebre és el clan de la Bíblia… La Bíblia ens parla del poble
hebreu, no de cap altre poble... i ens diu que els nets de Noé, son els que
des de aquestes terres comencen a refer les ciutats seves de abans del
diluvi... es tan evident... que no pot ser de un altra manera.

Vull imaginar que d'acord al que hem pensat fins a ara, el paradís, el edèn,
el jardí, l’hort, l’hespèrid, estava aquí, a Hiberia,Tortosa.

Va ser, dons, també aquí, on el home començà a dir les seves paraules
creadores de societat i és aquí per tant on hi ha la necessitat i per tant la
causa que hi hagi un idioma per a entendres i per a nomenar-ho tot,
entenent el significat de cadascuna de les coses necessàries per a la vida
d'aquesta nova societat.

Aquí es va començar a escriure perquè aquí, més que a cap altre lloc del
mon, va ser necessari assentar les bases d'aquesta nova societat: Les lleis
i els manaments perquè fossin complerts.

La primera societat després del primer home és la primera que utilitza un
idioma i una escriptura… però el primer home després del diluvi segueix el
mateix idioma o llengua que els seus avantpassats.
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El diluvi no va canviar ni la dinastia de aquell primer home ni la seva llengua
ni les seves lleis, ni res de la seva identitat... Sols va fer desaparèixer de
la terra a tots els demes essers vius fossin besties o fossin homes... Cal
pensar-ho molt be això... Noé parlava el mateix llenguatge que Adam y els
demes abans del diluvi i després del diluvi tots segueixen parlant el mateix
idioma, i el segueixen transmeten a tots els seus descendents, fins ara.

Aquest idioma o llengua va dura fins allí, igual que aquell idioma ens a dut
fins aquí.

A la mesopotàmia d'orient no tenen aquestes paraules originals, no tenen
aquestes significacions i no duren en el temps, s’esvaïen les seves cultures
tan rapit com ells… A la mesopotàmia d’aquí sí que hi son i sí que hi
perduren.

Aquest idioma dels primers homes després del diluvi va ser el primer, per
tant, tots els altres idiomes actuals són posteriors i van veure la paraula
després.

Cal tornar al inici per a poder entendre els significats que tenien sentit
només al primer lloc. Cada lloc crea el seu idioma i la seva escriptura,
d'acord a les vibracions de la terra d'aquest lloc... Hi ha alguns científics
molt importants que ja ens anuncien aquest valor sonor de les vibracions
de les paraules originals… En pocs anys ens podran dir com si es tractés
del genoma humà, el ADN de les paraules originals segons les vibracions
que fan sentir a les ànimes despertes de cada lloc original…
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Això és primordial, les paraules creades per aquest primer home a aquesta
terra nostra, només sonen i són enteses aquí… Només se senten aquí…
“Genius loci”…

Les paraules que els de les terres del Hebre es van endur per a altres
terres les van haver d'adaptar a aquells llocs... És per això que les
paraules més tardanes ja no tenien la mateixa força, ja no podien fer
realitat les mateixes coses, perquè s'havien allunyat del seu lloc de
origen...

La importància de la llengua del lloc original és molt gran i transcendent...
Les emocions que se senten amb les paraules pròpies no es poden sentir
amb les paraules dels altres, per això no s'entenien als altres llocs àdhuc
parlant les mateixes paraules, aquestes van anar canviant fins a no ser
iguals… És com si es pronunciessin paraules freturoses de tot sentit… No
se senten les paraules alienes, no s'interpreten i la naturalesa no les vol
reconèixer i no escolta ni les queixes ni els resos… Això va ser “La Torre
de Babel” L'única paraula per a tots els diferents pobles i nacions…

No es pot resar en una llengua estranya… El Déu del lloc, La Deessa Mare
de cada Naturalesa només entén els sons de cada lloc, si aquestes paraules
són pronunciades fora d'aquestes terres no tenen sentit, no se senten les
seves vibracions i no creen les realitats desitjades i somiades…

No hi ha Déu que escolti als que no parlen el seu idioma ancestral…
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Caldria poder tornar al idioma d'aquest primer clan, d'aquell primer humà
home per a escoltar-li tant quan donava nom i nomenava a tots els animals i
coses com quan després de sortir del edén, paradís, torna a dir aquells
mateixos noms però sabent i coneixent els seus significats i creant al
pronunciar-les noves realitats que la seva ment acollia, guardant-ho tot a
la seva memòria…

Abans, l'home parlava, nomenava, però no coneixia el que deia… Ara coneix
i quan diu un nom expressa una sentència… Fa una llei amb cada paraula…
Amb el coneixement sap la diferència entre el be i el mal… Ara pot
conèixer la llei, perquè és com Déu, coneix el bé i el mal... El mateix Déu ho
diu a la Bíblia... Ara és com un de NOSALTRES… S'iguala a NOSALTRES:
ELS DÉUS…

Alguns diuen que des de l'aparició d'Adam fins al diluvi sol van passar uns
500 anys… A mi se'm fa gairebé impossible pensar que en aquest curt
espai de temps poguessin passar les coses que es diuen a la Bíblia…

Poc temps per a que es poblessin les ciutats… Per a que hagués gent
suficient que poguessin fer empipar a Déu…

El nostre món va molt de pressa i 500 anys és gairebé ahir en això de la
història… En aquells moments de l'origen de l'aparició d'aquell home les
coses necessàriament hagueren de ser infinitament més lentes, sobretot
perquè per als Déus eterns el temps àdhuc hauria de ser més lent...
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I sobretot que no necessitaven fer les coses de pressa.. Tret de que
haguessin succeït altres coses… Per exemple, que el diluvi no hagués estat
un càstig de Déu… Que aquell Déu no estava empipat amb els homes que
acabava de crear, dels que se servia perfectament per al seu profit…

M'inclino més a pensar que el diluvi va ocórrer sense que els Déus
poguessin fer res per a evitar-lo, d'aquest fenomen parla el mateix Plató
dient que són moviments dels astres que amb les seus orbites provoquen
unes vegades catàstrofes per aigua, altres per foc i altres per cataclismes
de xocs impossibles d'imaginar… Dos planetes o dues llunes que xoquin
seria com una gran festa de focs artificials vist des d'altres mons, des
d'altres espais…

Això hagué de ser el diluvi: una hecatombe provocada per un d'aquells
cossos celestes que orbiten al voltant de la terra i que com diu Plató
causen aquestes destrosses cíclicament…

Així s'explicarien tants esdeveniments en les antigues epopeies de molts
pobles… I diu Plató que mai s'extingeixen del tot els éssers humans… Que
sempre queden alguns homes en algunes parts d'aquesta terra i es
recomença una nova dinastia, amb els records cada vegada més llunyans
dels començaments…

És curiós que hi hagin tan pocs llibres com la Bíblia, per a recordar, per
tenir memòria, per conservar les lleis, per conèixer els orígens…
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Aquí a les nostres terres tenim aquesta consciència… Aquí es van
escriure, des de no se sap quan, les lleis per als pobles… Les nostres lleis
dels “usos i costums de la ciutat de Tortosa” l’any 1272, van ser les
primeres lleis dels últims temps per als homes… D'aquestes lleis
ancestrals nostres és de on degueren nodrir-me els romans per al seu Codi
Civil, doncs abans de ser Imperi no tenien aquestes lleis i després
d'acabar-se el seu Imperi sembla que tampoc van mantenir els costums…
Després van acabar sent tan efímers, tot just van durar 700 anys… És per
axó que se m'ocorre pensar que van fer amb les lleis el mateix que amb el
idioma...

Van Haver d'usar les lleis nostres d'aquí i les van adaptar al seu Imperi,
igual que amb les paraules del nostre idioma, que les van usar per al seu
idioma… I curiosament quan desapareixen els romans, no queda ni el seu
idioma, ni les seves lleis, ni els seus costums… Tan importants foren els
romans en les seves lleis i quant s'acaba l'Imperi desapareixen les lleis i
els que queden a Roma les ignoren i van adoptant altres maneres de viure…

Com és possible pensar que el idioma d'un Imperi com el Romà quan
s'acaba aquest Imperi s'acaba igualment de ràpid el seu idioma… AL cap
d'un poc de temps parlen italià i no llatí… Es tornen gairebé uns bàrbars,
uns anys abans tenien les millors lleis del món. El llatí existeix i es manté
perquè Constantí el fa idioma de la nova religió al segle IV… Però el poble
no es va quedar amb el llatí, cada poble va continuar amb els seus idiomes
anteriors i només es va mantenir el llatí a un lloc al món: a l'Església
Catòlica, no a l'Imperi Romà, ni a Roma…
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Caldrà estudiar millor els fets de la història si no volem quedar com
analfabets absoluts i necis, amb les coses dels homes… Una de les coses
que menys canvia a l’historia dels homes és una llengua, un idioma… mentre
es mante un poble es mante un idioma i al inrevés...

Els idiomes coneguts, absolutament tots, molt poc han canviat als últims
1000 anys… Aquesta excepció ens confirma la regla anterior: els idiomes
no canvien en milers i milers d'anys, però el llatí sí que ho fa, neix i mor
tot just en uns pocs segles… Només hi ha una possible explicació per a
això: és que va ser copiat d'altre anterior, per això no tenia l'arrel del
poble, no tenia la concomitància de la terra, les emocions de la terra, no
s'entenia fora d'uns llibres i d'uns mandataris que l’imposaven… Solament
així s'explicaria les moltes anècdotes dels centurions romans a la Hiberia
quan, fins i tot a pobles allunyats de les costes, parlant amb les persones
del lloc, s'entenien molt fàcilment, no necessitaven quasi traductors…

Les nostres paraules arrel d'aquí van ser les que van usar els intel·ligents
dominadores romans per a construir-se un idioma diferent del grec i de les
altres llengües menors que havia a aquells temps a Itàlia… Aquelles no els
haguessin servit per a un Imperi… Van agafar la llengua més antiga amb
més paraules arrels per a crear la llengua del seu Imperi i la van fer a la
manera dels grecs, amb declinacions i maneres gregues.

Però la nostra llengua va poder sobreviure a tals genocidis com els dels
fenicis, grecs i romans, perquè era anterior a tots ells, de no ser així, mai
hagués pogut existir després d'ells un idioma com el nostre.
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El nostre idioma és anterior a tots, perquè les seves paraules arrels són
anteriors i més antigues que totes les altres i que sempre ha viscut a la
mateixa terra, la del HEBRE.

De les paraules concretes del nostre idioma vénen les paraules derivades
dels altres idiomes, així es construïen els idiomes derivant d'uns altres
que tenen les paraules concretes i arrels, no al revés, anant a les
concrecions… El nostre hibero-hebreu-català és idioma primer perquè és
d'aquí, de la terra que va veure al primer ésser que va parlar i va
pronunciar la paraula… Àdhuc avui s'observen moltes paraules que són
idèntiques en català, hebreu i moltes altres llengües semites, això denota,
a les clares, un origen i una expansió.

I per això podem pensar que a aquesta terra del Hebre, va haver d'estar
aquell jardí, on es van crear les primeres paraules, perquè són les nostres,
les primeres, perquè són aquestes paraules nostres les que donen
presència a moltes altres paraules de molts altres llocs del món.

Aquesta és la lògica de la humanitat… Des de les paraules es creen totes
les realitats… Aquí hi van ser totes les paraules més antigues, és per això
que aquí va tindre d'estar el començament de tot.

El Hebre, és l'únic lloc on van poder estar totes les coses, aliments,
animals, homes i humans que els llibres del món sencer diuen que van ser i
existí…
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Doncs essent així les coses, és únicament aquí on van poder sortir les
primeres paraules i la primera escriptura i la primera civilització... Les
primeres paraules, les primeres realitats, les primeres societats, les
primeres sociologies... Primeres maneres de saber viure d'acord amb la
Mare Naturalesa… Primeres societats establertes.

L'amic nostre, comunament anomenat, Miguel de Cervantes ens ho diu en
la seva segona part del Quixot, ens parla gairebé de la mateixa manera que
els sacerdots egipcis parlen A Solón explicant-li la importància d'altres
temps antics, dient-li a Solón que eren com nens en això del concert dels
pobles del món… Que tot era molt més antic… Que els déus antics van ser
els que van ensenyar la paraula i l'escriptura i que aquells déus venien de
les terres del Hebre, de Hiberia... De Occident.

Així, també Cervantes deixa en ridícul tots els imperis mediterranis, dient
que moltes civilitzacions mediterrànies, fins i tot l'Imperi Romà eren
només anècdotes en la història autèntica de la humanitat.

Aquí estava aquesta història… Aquí estava encara aquesta història.

Aquí… Tortosa. Hiberia… Hebre. Hebrates.

Tot va començar aquí… Perquè només des d'aquí va poder ser després dut
a tots els altres confins del món, que conserven les nostres inicials
paraules de vida d'una nova era d'homes humans.
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El fet que moltes cultures expliquin el diluvi així, gairebé de la mateixa
manera, és perquè el fenomen del primer humà salvat de les aigües,
després de creat, es mes gran del que s’ha pensat o ponderat o imaginat…
I tots els historiadors asseguren que els que es van salva del diluvi van
començar a refer la seva vida justament aquí, i des de aquí,

van anar

reconstruint les seves antigues ciutats i pobles i ports i tot, poc a poc,
anat i tornant, després a casa, a les terres del HEBRE... si ho diuen així,
serà que va esser així.

També fa suposar que els Déus van decidir evacuar els seus llocs
d’aquesta terra i allunyar-se i semblaria que des de llavors estem sols,
sense Els Déus ni els altres habitants.

La mateixa Bíblia ens parla que hi van haver Gegants i Herois… Si alguns
d'aquests habitants van quedar abandonats a la seva sort, segurament van
anar desapareixent a poc a poc.

Nous temps, nous coneixements i noves maneres d'explicar els mateixos
texts de sempre.

Abans del diluvi, els Déus parlaven cada dia amb els homes, fins i tot per a
dir-los com construir l'arca… Es el propi Deu, segons la Bíblia qui tanca,
des de fora, la única porta de la caixa – arca.

Després Els Deus van

desapareixent tots i semblaria que només va quedà algun que es va
ressagar de la fugida, o algun que va ser castigat a quedar-se…
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És evident que els Déus, que eren moltíssim, no es van quedar, doncs no
se'ls ha vist més… I si no han tornat, des que van succeir aquelles
calamitats, és per alguna cosa… Potser encara no hagi vingut el pitjor, per
això esperen, o perquè van anar tan lluny que trigaran molts anys a fer el
seu viatge de retorn.

Potser aquest possible judici final sigui aquest cataclisme final, que podria
fer desaparèixer, gairebé per complet, aquest planeta.

Llavors, potser tornin per a un nou període de milers d'anys sense
cataclismes… Una nova ERA… un nou EON.

Potser estiguin fent el mateix, des de fa segles i segles.

Potser som nosaltres alguna cosa que mai hagués tingut que ser, una cosa
que se'ls va escapar de control i que quan van venir les catàstrofes ens van
oblidar dient-nos: Arreglar-vos com pugueu ja que teniu el coneixement
del bé i el mal. Potser per això ens van indicar com construir aquesta
caixa tancada i calafatejada, que no navegava, però que salvava…

És evident que nosaltres estem aquí.
Es evident que ells, els Déus, no estan ara aquí.

Els texts històrics situen vida d'éssers humans a aquestes terres de
Hiberia, a Tortosa, des de les tradicions que parlen dels descendents de
Noé després del diluvi, fins als que parlen del poble de Déu: HEBREU.
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CONCRECIONS SOBRE L’ARCA DE NOE...

Jo m'atreveixo a dir que segons la Bíblia, llegida estrictament, l'arca de
Noé va ser construïda al mateix lloc on estaven vivint, es que no tindria
cap sentit que sen haguessin anat a l'altre costat del món per a construir
un arca i dur allà tots els animals existents, ni al reves tampoc.

Penso que davant d’una emergència de tal magnitud com va ser el Diluvi,
per a quedar fora de perill dintre de l'arca encara que les aigües
escombressin la terra, no hagué de ser una nau per a navegar, hagué de
ser una enorme caixa per a quedar estàtica en el lloc i que fos capaç
d'aguantar l'envestida de les aigües... Així ho explica la Bíblia i així ho diu
exactament Plató… Una construcció de fusta de gairebé 150 metres de
llarg, 25 d'ample i 15 d'alt s'hagués trencat i trencat en mil trossos si les
aigües l'aixequen uns metres del sòl.

L'Arca-caixa,

va

ser

ordenada

construir

com

un

submarí,

en

compartiments regulars, tres pisos d'altura i tres segments horitzontals…
No hauria tingut cap sentit que fos una nau, perquè en lloc de salvar-se
s’haurien pogut perdre fent cap al pol nord i no els hagués servit de res
salvar-se de les aigües per morir de fred perduts allà tan lluny de casa i
de la seva terra tan formosa.
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Si som conscients del que significa exactament el que diu Plató i la Bíblia:
“escombrar les terres amb les aigües”, si som conscients que l'Arca de
Noé no és una nau per a navegar, llavors una gran majoria d'escrits sobre
aquests temes estan canviats voluntàriament sense cap sentit, dient coses
molt diferents del que, literalment, diuen Plató i la Bíblia.

A partir d'ara no podem seguir dient que l'Arca de Noé va estar navegant,
a la deriva, per aquests mars del món i que va encallar a una muntanya…
No és possible creure per més temps aquestes fal·làcies… Si fos una nau,
que no ho va ser, hauria tocat terra en qualsevol lloc menys en el cim d'una
muntanya.

I si era un arca que no es va moure del seu lloc, llavors era possible que els
que havien de sobreviure ho tinguessin més fàcil per a recomençar la vida.

Cal imaginar que a la pròpia casa d'un mateix és més fàcil començar de
nou, perquè es coneixen les terres, els llocs, les fonts, els rius.

Només així es podria pensar que poguessin repoblar aquesta terra nua de
tot, fins i tot de plantes i arbres.

“Escombrats per les aigües”… Un nou començament, gairebé una nova
creació, feta per els homes de aquesta terra.

Després que baixessin les aigües a les seves lleres normals, quan van poder
sortir de l'arca es troben al lloc que quan van entrar a aquella arca.
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Això és el més lògic, perquè així s'explica a la Bíblia… Estaven a casa.

Van Necessitar veure com havien quedat les terres per a sembrar de nou
les llavors de tots els arbres necessaris per a la vida… Estaven a casa per
a recomençar, sabien quines llavors eren les adequades, sabien quins
arbres eren també els adequats… Sabien com reiniciar la vida perquè
estaven en les seves terres, al costat del mateix riu Hebre que els va
veure néixer… i tenien la mateixa terra fèrtil de casa seva que havia
servit de llastra a la caixa arca, traient esta terra fèrtil a fora del arca ja
poden començar a plantar les noves llavors per a la nova vida... El mateix
home, el mateix poble, la mateixa llengua, la mateixa terra, tot igual, com
sempre, des de el primer dia... Les mateixes fons conegudes de aigua neta
i bona.

També diuen la majoria d'historiadors antics, ressenyats per molts
investigadors actuals, que després de Noé, els seus fills i sobretot els
seus néts van anar a repoblar ciutats cap al sud de Hiberia, partint des del
Hebro i arribant fins a on havia altres possibles cultius i sobretot la
mineria, necessària per a emprendre de nou la vida, con ja s’havia fet
abans.

Entenc que no havia molta més gent al món, per això seria absurd,
enormement absurd, que anessin a algun lloc a fer alguna cosa on no hi
havia gent, ni persones, ni animals ni plantes.
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Les sortides que farien des de la seva casa cap a altres llocs seria perquè
haurien augmentat en nombre de persones i animals, si no, no tindria cap
sentit tan gran empresa, anar a mil Km. al sud per a fer una nova ciutat si
no havia pobladors que deixar-hi allí… No tenia sentit.

(((Aquí també es veu clar que qui feia els mapes i els gravats antics, ja
marcaven una Mesopotàmia, entre el Túria i el Hebre, els quatre rius, com
una primera "senyera", emmarcant un territori entre el mar, amb 4 rius, i
les seves muntanyes... Una senyera natural.)))
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CONCLUSIONS SOBRE LES PARAULES,IDIOMES, POBLES,
SOCIETATS.

Amb tot allò que he llegit sobre els idiomes del món Hiber, al llarg
d'alguns anys,

penso que ningú pot dir-nos, de manera certa, que els

idiomes de la zona de HIBERIA, HEBREA, és a dir, de les terres del
Hebre, tinguin un altre origen que el de la pròpia terra, és a dir, que van
néixer a la mateixa zona, a la mateixa terra, que no hi ha cap altre idioma
al món que pugui ser referent per a ells, en absolut.

Es Absolutament cert que tots aquests idiomes existien i van existir
moltíssim anys abans que els grecs, els fenicis, els romans i els altres
pobles del mediterrani ho fessin. Així, s'entendria allò que Plató diu als
seus diàlegs quan afirma que la Deessa Atlant, Hibera, TANIT o TANIC,
va ser la que els hi va ensenyar als egipcis i als grecs el idioma,
l'escriptura, la medicina i les arts d'endevinar.

Aquests fets, que Plató ens assegura, moltes vegades, que són fets
veritables, que van passar de veritat, faria que els idiomes d'aquestes
terres, Atlants i Hibers fossin els únics originals, anteriors a tots els
posteriors idiomes de pobles de la Mediterrània que són més joves en això
de la història.

A Hiberia, els idiomes van existir des del mateix inici de la humanitat.
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Absolutament ningú va poder venir de cap costat del mon a ensenyar un
idioma únic com el iber o el basc o el català.

En faig un esment molt especial, també, del idioma, que avui anomenem
català, perquè em fa l’efecte que ha de ser com a mínim tan antic sinó més,
que el mateix Hiber i que el mateix Euskal, perquè essent com es que el
poble del Hebre, sembla ser que ja hi era abans que els altres pobles,
doncs ha de tenir el idioma més antic. Aquella gent es comunicaven i
parlaven entre ells, això es ben segur.

És, segurament, la primera llengua vernacle, és la primera llengua
endèmica, exclusiva del lloc, exclusiva de la primera societat de essers
humans. No s'assembla a cap altra llengua, però si que hi ha molts altres
idiomes que es deriven del les paraules arrels catalanes.

A algunes universitats del món, i a una d'Espanya, a Alcalá de Henares, hi
ha algun historiador que altre, expert en llengües Híberes, que ja
comencen a pensar, tal com ho faig jo, que el Hiber podria ser una llengua
creada per a la comunicació i per al comerç i per crear i divulgar les lleis
entre els pobles on els Hibers, i els de Tartessis i qui sap si fins i tot els
mateixos Atlantes comerciaven, mercadejaven, tenien infinites relacions
humanes, culturals i comercials. Aleshores penso que també el idioma
fenici és un derivat del Hiber, adaptat per a aquell poble, segons les
vibracions del seu lloc i les seves fonètiques vernacles fenícies.
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Així mateix, penso que el idioma grec ha de ser també un altre idioma
preparat per al seu imperi, per al seu comerç, per difusió de la seva
cultura arreu del món, de llavors.

Seria tan lògic que poguéssim pensar que els humans feien les coses així
de senzilles i així de normals, així ho penso jo. També ho va ser el llatí una
llengua vehicular, per a l'elit de governants de l'Imperi Romà. Sabem que
cada imperi necessitava un idioma propi, no podien ser imperi amb un
idioma d'altres, necessitaven un idioma nou per al nou imperi, sense idioma
nou no hi hauria imperi nou.

Em sembla d'allò més lògic pensar que cada poble que naixia al món cultural
i comercial, copiava i imitava als que els van precedir, canviant el necessari
per fer-se'l seu aquest canvi, tant pel que fa al idioma com pel que fa a les
lleis, però imitant i copiant, sobre la base dels primers que van ser imperi i
dels primers que van tenir idioma.

Els primers que van necessitar un idioma són els que primer van existir
com a éssers humans, aquests humans que van ser creats per un déu, els
humans, els homes del poble hebreu, els éssers humans, els homes del
poble de Déu.

Si aquest poble hebreu és el poble del Hebre, dons es que aquest poble va
tenir també el primer idioma, això ho sabem, i aquest poble en parla, ben
be, tres idiomes: el Hiber, el Euskal i el català.
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Essent les coses tal com les penso jo, que el Híber va ser un idioma
preparat per al comerç i per l'imperi de la seva cultura per comunicar-se
amb tot el món, he de pensar que, necessàriament, hi havien d'haver uns
altres idiomes de base, del poble, de cada lloc, ja que el Hiber només seria
conegut pels sacerdots, pels soldats i pels governants i mercaders. Però
els altres habitants d'aquestes terres originals havien de entendre amb
l'altre idioma vernacle, ancestral, original que no té origen comparable.
Que el faria ser únic i el faria ser el primer del nostre mon.

No podem per més temps seguir pensant que el català ve del llatí. El llatí
és molt nou, és molt recent, amb prou feines té 2500 anys. Abans de
l'Imperi Romà no existia el llatí. Existien idiomes lígurs o etruscs, que no
són llatins doncs existien abans que el llatí, són anteriors.

El poble que parla català és molt més antic que el poble romà,
absolutament ningú ens podrà demostrar que les cultures del Hebre no
existissin molts segles abans que ho fessin els del poble romà.

I sent així les coses, estem en condicions de poder afirmar que el poble
que va existir primer, va haver de tenir el primer idioma, així doncs,
primer va existir el poble del Hebre, això ningú ens ho podrà negar, ja que
aquest poble va tenir un idioma abans que els altres pobles inclòs el romà.
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Penso que, de moment, gairebé ningú ens podrà dir que hi hagi un poble
més antic que el poble que ens descriu Plató als seus diàlegs amb Críties,
on assegura que els humans van néixer, van sortir de la mateixa terra
original de la qual ahir anomenàvem Hiberia, abans anomenàvem Atlantis, i
a l'actualitat anomenem terres del Hebre. El POBLE HIBER. També hem
de pensar que els de Atlantis, i els de la Bíblia: poble Hebreu, són com un
paral·lelisme, com una doble versió d'aquest mateix fet, que també s'ha
reflectit en el mite més universal que hi hagi en el nostre món: el reflectit
per milers d'artistes de tots els temps: el mite de "LEDA I EL CIGNE".

Leonardo da Vinci, quan pinta aquest mite sembla que vol transmetre'ns
també en el seu quadre el lloc exacte on es va donar vida a aquesta
realitat, Leonardo ens pinta a la meitat dreta del quadre a LEDA I AL
CIGNE, AMB ELS BESSONS I ELS OUS, però en l'altra meitat del
quadre, a la part esquerra, hi pinta els paisatges inconfusibles de les
muntanyes de Montserrat, amb les seves roques inconfusibles, on pinta
també el mateix pont del poble de Monistrol, que es idèntic al pont al
quadre de la Gioconda, el mateix riu, i mes a dalt de les muntanyes situa
l'ermita de Sant Jerònim, que aquesta ermita és la que corona els cims
més alts d'aquestes particulars muntanyes.

És a dir, Leonardo da Vinci ens diu que aquest mite de Leda i el Cigne té el
seu origen, perquè així ho pinta i així ho manifesta, a les terres de parla
catalana. A Montserrat. A la actual Catalunya. Terres de parla catalana.
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Leonardo dedica la meitat de la seva pintura al mite: la femella humana que
es fecundada per un Déu, neixen bessons, dos mascles i dos femelles.
L’altra meitat de la pintura la dedica a pintar el pont de Monistrol, el riu,
el Monestir de Montserrat, les roques tant especials d’eixa muntanya i al
cim hi posa l’ermita de sant Jeroni, tal i com encara avui en dia es poden
veure totes aquestes coses.
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Si això fos així, que Leonardo ens diu on va néixer, on es va donar el
primer humà, llavors hauríem també de pensar que aquest primer humà
també va usar, inventar, creà, va aprendre la primera llengua, i si aquest
poble sempre ha estat viu,

ininterrompudament, fins als nostres dies,

dons cal pensar que aquest idioma de avui és aquell mateix idioma, el dels
primers dies. El mateix poble, el mateix lloc, la mateixa llengua. La mateixa
tradició, el mateix mite, la mateixa realitat.

Coincideixen a totes aquestes afirmacions, de manera absoluta, La Bíblia,
Plató, Les llegendes maies, les tauletes sumèries, les llegendes més
ancestrals de Leda i el cigne, centenars de cultures al món sencer
testifiquen, encara avui en dia, que la seva estirp, el seu poble va néixer de
la unió d'un Déu amb una femella humana.

Per tant, sempre es parla a totes les tradicions, que hi havia ja una
femella humana, a aquesta terra, i que ja existia quan aquest Déu decideix
aparellar-se amb ella. I si és així, que sí que és així, ja que així s'explica a
totes les cultures i a totes les llegendes d'aquest món, al llarg de tots els
temps, ja que almenys aquests éssers humans són d'aquesta terra, vivien i
es multiplicaven entre ells, abans que els Déus i els fills dels Déus
decidissin aparellar-se amb aquestes belles femelles humanes i creessin
una nova dinastia. Una nova humanitat, la nostra.

Això em fa pensar que si aquests humans ja existien abans que els Déus
s’aparellessin amb ells, és que ja tenien un idioma per entendre i
comunicar-se entre ells i possiblement amb més persones humanes.
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Aquest tema del idioma és clau per a qualsevol explicació raonable, ja que
no hi ha identitat sense idioma.

I cada identitat de grup humà, inevitablement, ha de tenir un idioma, i
aquest idioma queda mentre existeixi aquest poble, els pobles no canvien
de idioma mai més, llevat que siguin destruïts i aniquilats.

Però, com ens diuen Plató i Soló als seus diàlegs, i a aquests els hi varen
dir i explicar els grans sacerdots de la ciutat egípcia de SAIS: “mai s'han
extingit, del tot, els éssers humans d'aquesta terra, inclús després de les
grans catàstrofes bé siguin per foc, bé siguin per aigua, sempre ha quedat
algun ésser humà viu, bé sigui als cims de les muntanyes més altes quan
havia inundacions o tsunamis, o bé a les terres baixes, amb abundància
d'aigües, quan el cataclisme era per foc”.

Tan mateix es així com ens ho explica en Plató.
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Hi havia una vegada un home que va saber
navegar pels mars del món sencer.

Sempre han pensat alguns que, per navegar, només calia un vaixell i moltes
ganes de fer-ho. Així de senzill sembla, però és molt més complex.

Per a qualsevol viatge per mar es necessita a més de ganes i de vaixells,
els aliments adequats per continuar vivint mentre duri aquest trajecte.

Ja hem esmentat el valor de les llimones o fruites daurades per no morir
d'escorbut, a causa de la manca d'aliments frescos.

Quan no hi havien aliments frescs que aportessin les vitamines necessàries
per a la vida a un vaixell, calia aportar aquestes vitamines del fruit que les
pot conservar per un llarg període de temps.

La majoria de fruites duren uns pocs dies abans de començar a podrir-se,
de manera que no serveixen per a llargues travessies.

Només una fruita que aguantés molts dies podria servir i ja hem llegit que
aquesta fruita és "EL LLIMONA".

Però hi ha més fruites necessàries per a aquestes llargues travessies ...
Una d'elles, potser de les més importants sigui: "LA GRANADA".
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Aquesta fruita podria ser originària de les costes mediterrànies i més
concretament de les costes de Hiberia, a Tarragona, asseguren alguns
botànics que les “magranes” y també els "gínjols" sembla que siguin plantes
originàries d'aquestes parts de la terra.

La magrana era, per aquests primers navegants, com una cantimplora plena
d'aigua dolça, rica i saborosa, que es conservava molt més temps que la
majoria de les altres fruites, permetent així dosificar i racionar l'aigua
quan no plovia al mar. Sense aquestes cantimplores naturals de reserva
d'aigua, no podrien haver navegat pels oceans, s'haguessin mort de set.

A més de les llimones i de les magranes, també haurien de tenir una gran
quantitat de fruits secs, que es conservent per molt temps sense podrirse i servirien d'aliment quan s'acabessin els aliments frescs.

A les terres del Hebre hi ha tal quantitat i tal varietat de fruits secs que
és un dels millors llocs del món perquè s'hagués pogut donar aquest inici
de la navegació.

En tots els pobles de la nostra terra, hi ha infinites tradicions de cultius i
d'usos comercials d'una infinitat de varietats de fruits madurs i secs.

Una de les fruites més importants son les figues, evidentment
mediterranies, a més d'ametlles nous, avellanes ... etc.
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Sempre hem de pensar que, segons les tradicions narrades per Plató quan
ens parla d'Atlantis-Atlàntida, com a la Bíblia quan es parla d'aquest
primer poble Hebreu, en ambdós casos, neix en una civilització ja molt
avançada, no neixen en una selva . NO.

En ambdós casos, són els mateixos Déus qui ensenyen a aquests humans
una civilització i una cultura i unes maneres de viure en societat, és a dir
que neixen evolucionats, sabent gairebé de tot i coneixent gairebé de tot,
aprenent dels seus engendradors o creadors. Aquests humans d'aquesta
nostra última humanitat no varen necessitar de milions d'anys d'evolució,
noooooo.

Van néixer, per dir-ho així, ja ensenyats pels mateixos Déus creadors. Per
tant ja tenien una societat tot just nascuts.

I a més, tant en els relats bíblics com en els relats de Plató, els humans,
en aquestes societats, no havien de treballar per alimentar-se, ja que la
terra proveïa de tot i amb absoluta abundància, més inclús del que
necessitessin per a la vida d'ells i dels animals que amb ells vivien, cavalls,
lleons, Elefants. etc.

Per tant, aquests humans, els primers, vivien en una societat molt
evolucionada, amb enormes coneixements i una gran cultura i totes les
arts, pintaven, tenien música, edificaven temples, feien festes i
commemoracions... Tenien tot el temps del món per pensar en si mateixos i
en els altres, és a dir, per crear cultura, per pensar a viatjar, a comerciar,
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per vendre i canviar de tot allò que els sobrava per a la vida de cada dia i
de tota la seva vida. No necessitaven treballar per a res , només recollir el
que la terra els hi donava espontàniament i en tal abundància que sobrava
per tot arreu..

"SIC DIXIT PLATÓ", així ho esmenta també la Bíblia.

Aquests primers humans sabien navegar i sabien el que era necessari per a
la vida. També tenien oli i vi i cereals, traigueras, usaven les rodes als
carros i coneixien la fosa dels metalls. Construïen aqüeductes per conduir
les aigües des de les fonts a les cases.

I sabien perquè servien cada planta i cada fruita. En els vessants de les
muntanyes d'aquesta terra de gairebé 1500 metres d'altura, i a només uns
8 quilòmetres del mar, hi ha una de les majors concentracions naturals i
espontànies d'herbes medicinals més extenses i més variades del món
sencer.

Es diu que neixen espontàniament de la terra. Així ho deia Plató en els
relats de l'Atlàntida, que brollaven de la terra. Avui s'estan descobrint
espècies noves de plantes d'oliveres, que sorgeixen de la terra
espontàniament i són d'una espècie que ningú sabia que existissin, són
plantes desconegudes, ancestrals, que han pogut sortir, brollar, ara,
potser, per l'abandonament dels camps i després de no matar herbes per
conrear altres arbres ...
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La naturalesa ens sorprèn, fent aquelles coses que deia Plató: brollar
espontàniament de la terra.

Així mateix, també d'aquestes muntanyes surten, neixen, brollen milers de
fonts permanents d'aigua, aptes i útils per a la vida d'homes i animals i
camps.

A més, qui sap si només en aquestes terres es donava aquesta meravellosa
natura. A aquestes terres va poder començar el que després es va
expandir per la resta del món. Des d'aquí, en cada nou viatge pel món,
s'anaven duent fruites i llavors de les plantes d'aquí a cada lloc a on
s'arribava per mar i per terra.

Ens recorden els Maies, que més de 42 pobles amb les seves cultures i
dinasties van sortir de les terres Híberas del Hiber cap a tots els confins
del món.

Qui tingués aquestes fruites podia navegar, si no, no podia i havia
d'esperar els segles necessaris fins que li arribessin aquestes fruites i
aquestes cultures.

Hi ha un altre fet que és rellevant en això dels aliments, i aquest és, com
es podrien conservar encara per més temps aquests aliments com llimones
i com granades, que com ja hem vist eren tingudes per absolutament
imprescindibles per poder realitzar viatges oceànics al voltant del món
sencer? ...
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La resposta és "LA MEL".

EN AQUEST PARADÍS TERRESTRE, HAVIA DE HAVER MÉS ABELLES
QUE EN CAP ALTRE LLOC DEL MÓN ...

On havia tantíssims arbres i plantes i vegetals, inevitablement havia
milions i milions d'abelles, que evidentment confeccionaven, també, tones i
tones de mel.

Segons els botànics LA MEL és l'únic aliment que no es corromp mai, que
no es podreix, dura per sempre, no es marceix.

És un aïllant perfecte, i les llimones i les magranes i els aliments
submergits en aquesta mel es conservarien perfectament llarguíssimes
temporades. Així que per a un viatge llarg de mesos en alta mar, només es
podria sobreviure portant milers de litres de mel, com eficaç nevera per a
la conservació d'aliments frescos, de fruits secs, de llimones i de
magranes, amés a més de servir també com un dels millors i més nutrients
aliments del mon.

Qui sabés aquests secrets vivia i navegava. Els altres pobles que no sabien
aquests secrets dels Atlantes-Híberos-Tartessis, dons no podien ser, de
cap de les maneres, els primers a navegar pels mars oceans del món.
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Havien de esperar que, a poc a poc, altres pobles fossin descobrint
aquests secrets i els fossin difonent o venent-los a altres pobles
emergents, desitjosos d'aventures, cultures i coneixements.

Per això, cada cop que un poble naixia a la vida com a societat, desitjava
venir als orígens, a Hiberia, a conèixer la terra que rajava “LLET I MEL”.

Tots aquells pobles que no podien tenir, o bé fora pel clima o per la
tradició, aquestes fruites i aquestes mels i aquestes granades i aquests
fruits secs, no poden ser els primers pobles d'aquesta nostra última
humanitat.

Avui dia, hi ha grans i seriosos estudis de ADN. i molts científics apunten
que un cep molt antig i de la qual podria provenir una gran part del món
actual, ve de Hiberia.

També asseguren tots els botànics del món que l'abella més difosa arreu
del món és l'abella nostra, la de les nostres terres, tant és així que la
anomenen "l'abella més comú del món".

Així encaixarien les llegendes que afirmen que els primers 42 pobles
Híberos i Hebreus van ser dispersant arreu del món, des del seu origen,
les terres del riu que els va donar nom, HIBER-HEBRE, portant amb si
fruites, llavors, mel i abelles i llimones i granades, raïm i oliveres, cereals i
cultura, però, també, lo més important de tot: UN IDIOMA ORIGINAL.
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Aquest és el gran secret que està encara per conèixer en la seva autèntica
dimensió.

UN IDIOMA ORIGINAL.

UNA CULTURA AMB NOM PROPI.

UN ÚNIC LLOC AMB TOTS ELS TOPÒNIMS DEL MÓN.
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TORTOSA. TARTESSIS. HIBER. HIBERIA. HEBRE. HEBREA…

De vegades, a alguns pobles succeïen moltes altres coses, algunes quasi
semblen inexplicables, a més a més de les que se saben que van succeir de
debò i que son fets reconeguts i històrics…

Tal és el cas de la anomenada cultura de Tartessi. Tal és el cas de la
cultura de Tortosa.

Quan hi havia un idioma de configuració sil·làbica, com el hiber, el que
s'escrivia era la consonant i es pronunciava la vocal segons el context.
Així resultaria que ambdues paraules (TORTOSA i TARTESOS), escrites,
serien iguals… Es podrien llegir de les següents formes, segons el context.
TRTS

TARTESSI.

HBR

TRTS

TORTOSA.

HBR

HIBER.
HEBRE

.
Així succeïa que la mateixa paraula escrita “HBR” els romans li deien
“HIBER”, després només “IBER”, derivant-la a “IBERIA”… (Hauria
d'haver-se mantingut la primera lletra “H” a la paraula “HIBER”, tal com
els mateixos romans la van mantenir en el nom del seu riu de Roma
“TIBER”, encara que lleugerament canviada… La mateixa arrel, la mateixa
paraula, el mateix significat: “HIBER-TIBER”… Riu donador de vida,
donador de una nova cultura.
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Abans dels romans la mateixa paraula “HBR” es deia Hebre, Heber,
Hebro… Podia derivar a Hebron, Heber-Heber, Hebreu…

A l'haver quedat per voluntat d'algun historiador interessat només
l'accepció llatina mutilada es perd el sentit d'arrel i de topònim i de
significat de lloc “genius loci”… Els llocs del riu “HBR” haurien de llegir-se
d'aquesta manera ”HEBRE”, “HIBER” i els seus derivats

“HIBERIA”,

“HEBREA”…

Parlarem d'ara endavant de HIBERIA i d'HEBREA… Són les dues paraules
sinònims en manifestació i significació… Ho anirem descobrint de mica en
mica.

Potser, ara, comencem a tenir comprensions dels sons de les paraules.
Potser, ara, comencem a adonar-nos de la transcendència del significat de
l'origen de les paraules… Paraules arrel, i les Paraules derivades.

Paraules escrites amb totes les seves lletres i pronunciades en el lloc
original poden donar-nos sons nous i noves comprensions no escoltades
amb anterioritat…

Hi han paraules que sonen diferent a una terra que a un altra terra, hi ha
un component d'essència d'un lloc que és impressionant, hi han sons de
vocals i sobretot de consonants que realment sonen o no sonen segons la
terra on estan essent pronunciades…
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Es per això mateix que se’n diuen consonants… Tenen unes vibracions, a
casa nostra, especials, úniques. Aconsegueixen transmetre aquestes
emocions que omplen el cor d'èxtasi al esser compreses exactament com
van ser pensades…

Tornant a Tartessis, aquesta paraula posada i pronunciada a aquesta terra
de HIBERIA-HEBREA, sona, té vida pròpia, la entenem i més encara, la
comprenem… la sentim nostra.

Sempre aquí s'ha entès la paraula TORTOSA, sempre s'ha entès la paraula
HEBRE, des de fa molts segles… Quan encara no existien ni Romans, ni
Grecs, ni Fenicis, ni molts altres pobles d'aquesta inexactament dita
“Cultura Mediterrània”, ja existia HIBERIA-HEBREA i existia EL HEBRE i
existia una cultura pròpia i original amb idiomes i llenguatges propis i
diferents a tots els altres coneguts… Així ho expliquen els summes
sacerdots d'Egipte als savis grecs que van anar a escoltar els
ensenyaments d'ells als temples sagrats… Els hi diuen que els grecs són
molt joves en això dels concerts dels pobles del món, que tenen molt poca
història, que les seves cultures vénen d'occident, que els seus Déus vénen
d'occident, de les terres del Hebre, de les terres de HIBERIA, de les
terres d'HEBREA…

Aquells mateixos ensenyaments i explicacions ens transmet Plató… Així ho
aprenen els grecs i així ho escriuen a totes les seves grans Epopeies, a
totes elles parlen que els seus Déus i els seus ancestres estan a occident:
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TERRES DE HIBERIA, TERRES DEL HEBRE… A les terres del HEBRE,
HIBERIA, vénen ULISSES, JASON, HÈRCULES, i TOTS…

Diuen que aquí estan les pomes daurades, diuen que aquí estan els Camps
Elisis, vénen aquí a buscar el Vellocí d'Or, vénen aquí perquè saben que
aquí estava l'origen de tota cultura posterior… Per això van venir tots
aquí… Per això a aquesta cultura no se l’hi hauria de dir només “Cultura
Mediterrània”, si no més aviat: “CULTURA DEL HEBRE”… Que això és la
cultura del Hebre, la “CULTURA HEBREA”… “ LA CULTURA DE LA
BÍBLIA”.

Sobre tot, després del diluvi, perquè tot va recomençar des de aquí, tal
con asseguren tots els historiadors antics... No es pot oblidar això.

Després del diluvi, tot recomençar des d'aquí, tal con ho asseguren molts
historiadors antics. No es pot oblidar aquest fet tan important i tan
transcendental: tota la nostra última humanitat va començar, de nou, la
seva nova història, aquí, a les terres del riu Hebro, a les terres del riu
Hiber, en aquesta Mesopotàmia de la Bíblia, la dels 4 quatre rius, la del
poble hebreu, la del poble de Déu, la del poble Ju-Déu... TERRA HEBREA,
TERRA HIBERA.

Se'ns va fer creure en el col·legi que els fenicis van ensenyar una llengua i
un alfabet als Hibers del Riu Hebre i sempre ho varem creure així, però
em fa l'efecte que no s'entenen massa bé aquestes coses dels idiomes. No
es pot creure tot allò que s'afirma sense cap demostració.
76

Si els fenicis haguessin ensenyat el seu idioma als Híberos resultaria que
els haurien ensenyat una llengua molt més evolucionat i complex que el que
van aprendre els Híberos. Un absolut sense sentit.

Seria com si avui anéssim a una tribu d'Àfrica a ensenyar-los l'Italià i
passats uns anys o segles, al tornar a aquesta tribu ens trobarem que
parlessin amb Llatí… És un absolut despropòsit, mai a la història de la
humanitat ha succeït una cosa així… L'única lògica possible seria entendre
que el primer poble que va existir fora el qual tingués la necessitat de
tenir la primera organització social, la primera cultura, el primer idioma i
la primera escriptura… Sobretot perquè després del diluvi ni hi va quedar
ningú més que Noé i els seus, i tot el que va evolucionar després ho va fer
nomes des de aquí...

Segons totes les tradicions egípcies, gregues, romanes, etc. existia ja
HIBERIA molts segles abans que naixessin les posteriors cultures al
mediterrani, per això els primers que van necessitar un idioma i una
escriptura va ser el poble que va existir primer: EL POBLE DEL HEBRE…
Tenint aliments, metalls i navegació van poder aquests pobles del HEBRE
donar-se a conèixer, donar a conèixer el seu idioma, la seva escriptura, la
seva història, la seva societat, els seus Déus, la seva religió i donar a
conèixer les seves lleis…

Sobre tot les lleis, no hi pot haver comerç ni cultura sense lleis justes i
pobles cohesionats socialment que les acceptin i les hi donin compliment.
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Així encaixarien totes les tradicions de totes aquestes noves cultures del
Mediterrani que diuen totes elles que provenen d'occident… Seria lògic
que des d'aquí s'ensenyés el idioma que ja es tenia i l'escriptura que
també es tenia a tots els altres pobles que no les tenien: nous pobles i
noves cultures que anaven apareixent uns darrere d'altres en el marc del
nostre conegut mar Mediterrani… I quan un nou poble naixia com
civilització i com cultura en el Mediterrani el primer que feia era mirar cap
a HIBERIA, cap a occident, cap als seus ancestres… I així ho escriuen a
les seves històries, tan els egipcis com el grecs, com els mateixos romans,
així ho hem llegit sempre… No es que cada un dels pobles del Mediterrani
no tinguessin els seus propis idiomes, es clar que cada poble tenia un propi
idioma,,, però calia conèixer un altre idioma per comercia i per fer-se
entendre amb tots els demes... Aquest idioma nou es el que ensenya la
Deessa a grecs i egipcis, segons explica PLATÓ.

Els Déus de HIBERIA, Posidó o Neptú, Hèrcules o Hèracles, Atlas, Tanit,
Tità, Mitra, Abis, Luc o LLuch… Les Deesses Mares de la Naturalesa, de
les terres de Hiberia són les que, després, son adoptades a Egipte, com a
Issis, Apis, etc… Ells així ho contaven als grecs.

Després dels segles, els altres pobles mediterranis a mesura que anaven
apareixent anaven fent seus, adoptant-los també, tots aquests mateixos
Déus Híbers i les mateixes Deesses Mares de la Naturalesa Híbera.
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Cada poble els donava nous noms als mateixos Déus Híbers… Tots els
prenien com propis i els hi donaven noms del propi lloc, perquè tinguessin
els sons adequats.

Per què no ho varem llegir i no ho varem entendre abans tot alló que està
escrit en tots aquells documents, cròniques i epopeies, tant egípcies, com
gregues, com romanes, que sempre se citen parcialment?.

Als llibres d'història, a les escoles, als instituts, a les universitats, ens
diuen que aquests nous pobles mediterranis, van ser els creadors de les
cultures… Terrible afirmació, pretendre que aquells països, tot just
nascuts i efímerament importants, ens poguessin ensenyar a nosaltres, que
existíem des de feia molts segles abans.

Tots aquells pobles han desaparegut, tots… Van desaparèixer tant ells com
els seus Déus i les seves cultures i els seus idiomes i les seves tradicions…
Tot just van quedar uns lleus records del seu pas per aquest món.

El

nostre poble segueix existint com poble, al mateix lloc de l'inici,
trepitjant la mateixa terra dels començaments i bevent les mateixes
aigües del mateix riu HEBRE, donador de vida, i mantenint la consciència i
la identitat de poble… També es manté el mateix idioma. Un poble i un
idioma sempre caminen junts.

Massa poca-soltades hem trobat en els

llibres que narren la història oficial acadèmica… Pretenen fer-nos creure
que els néts, abans de néixer, són els que ensenyen la cultura i les
tradicions i a parlar i a escriure a l'avi.
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Diuen moltíssims historiadors que als “TARTESOS” se'ls nomena a la
Bíblia, a les històries del Rei Salomó… Més exactament es parla de les
naus poderoses del rei TARSIS, la flota del qual anava cada tres anys a
veure a Salomó amb carregaments d'or, plata, ivori, micos i galls dindis
reals… I encerten, gairebé tots, a situar al Rei TARSIS a HIBERIA.

Hi ha molts historiadors que plantegen i especulen que la cultura de
Tartessis hauria d’existir des del segle XX AC. fins al segle VI abans de
Crist... i que desprès seguiria la cultura i el mon dels Hibers.

Diu també la Bíblia que Salomó va aconseguir que abundés tant la plata en
el seu regne, que n’hi havia tanta com pedres als carrers.

Salomó es reservava per a ell, personalment, l'or, però per a comerciar
s'usava la mesura de la plata... Salomó va imposar aquesta moneda de plata
a tots els reis propers, així ho expliquen a la Bíblia.

Diuen quanta plata, argent, era necessària per a comprar una quadriga de
cavalls, quanta per unes mules, per a comprar altres animals també usaven
la plata… Salomó no tenia mines de plata en les seves terres, ni les havia
als regnes propers…
Tornem al misteri de l'origen de la plata… De on venia aquesta plata, que
teòricament no n’hi havia al mediterrani?... Diu la Bíblia que li portaven,
juntament amb olis, amb aromes, amb fustes nobles i pedres precioses, els
reis estrangers que venien de totes les parts del món… I després Salomó
les venia a altres reis propers.
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Essent així les coses seria evidentíssim que existia HIBERIA molt abans
que els altres pobles mediterranis que encara no havien aparegut ni
despuntat al mar nostre… I podríem dir que si s'entenien amb els pobles
d'orient hauria de ser perquè tenien la capacitat d'entendre's, o sigui, que
tindrien llenguatge i escriptura igual o similar, o traductors molt eficients
per a tals comerços.

OR, PLATA, IVORI, MICOS, GALLS DINDIS REALS, FUSTES NOBLES…
OLI I VI.

Almenys mig món haurien de poder navegar aquelles naus d'aquell rei
Híber dit Tarsis per a poder recollir aquells metalls i aquests animals i
dur-los per a complir les comandes periòdiques que li feia el rei Salomó…
Qualsevol explicació podria servir. A Hiberia havia plata i or al riu HEBRE,
a molts altres rius també… Havia coure i estany, per a fabricar el bronze
que necessitava també Salomó per a les seves edificacions i armes i altres
artefactes, per a les labors del camp… L'estany estava també amb una
gran abundància a les Illes Britàniques.

Per a aquell comerç sí que es necessitaven naus poderoses i organitzacions
socials i lleis que infonguessin confiança… Sense lleis no hi ha comerç…

Per al comerç més important d'aquells temps, era precisa una gran cohesió
social al poble que l’exercia i una cultura adequada.
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Sense l'estany per a produir i fabricar el bronze, cap estat o país era fort
i no es podria defensar. Sense l'estany no es tenien eines de bronze per
al camp i no tenien tampoc armes per a la guerra… Per altra banda si la
història de Salomó ens parla del bronze és perquè encara no coneixien, el
ferro… Això ens indica que parlem d'uns temps ancestrals, molt antics.

Gairebé amb absoluta seguretat i certesa, és a Hiberia on comença la
cultura del ferro. Hi han mines de ferro i mines de carbó. El carbó mineral
és absolutament necessari per poder arribar a les temperatures de més
de 1500 º que fan falta per fondre el mineral de ferro.

Quan els exèrcits dels fenicis vencen i destrueixen la ciutat de Tartessis,
Tortosa, allà pels anys 500-450 abans de la nostra era, els habitants
d'aquestes zones anomenades: Hiberia, es preocupen de buscar nous
minerals i nous metalls que tenen en abundància a les muntanyes on neixen
els 4 rius que banyen el edèn. Encara, avui en dia, es poden visitar
aquestes zones i veure les mines tant de carbó com de ferro.

Quan els Hibers descobreixen el ferro, curiositats de la vida, provoquen la
caiguda i la destrucció de l'Imperi Fenici, que els havia destruït pocs anys
abans la seva capital Tartessis-Tortosa.

El ferro dels Hibers va vèncer i va destruir, sense batalles, als fenicis,
aquests fenicis que van trigar més de 150 anys en poder conquerir i vèncer
a Tartessos, Tortosa.
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I gràcies al descobriment del ferro l'Imperi Romà va tenir les millors
armes que hi havien al mon en aquells moments, es per això que van poder
vèncer als altres pobles, que encara no tenien les espases de ferro.

Potser no van ser tan enginyosos aquests romans, al cap i a la fi, potser no
van inventar tantes coses, però van ser llestos i depredadors, o sigui
genocides de les cultures Híberas. Aquest és, potser, el millor nom que es
mereixen els Emperadors Romans: "genocides del món i de la Cultura
Hibera".

Ens expliquen, uns quants segles després, els grecs, que els Hibers, a més
de les foses amb calor del carbó mineral, coneixien les laminacions en
fred, per oxidació.

Afirmaven que aconseguien unes espases amb una

duresa i un tall tan esmolat que era impossible assolir abans amb cap altre
metall, a cap lloc del món.

Afirmen els grecs que les espases dels Híberos eren tan afilades que
tallaven tots els altres metalls com si fossin mantega. També afirmaven
que brillaven al sol com si fossin espases de foc. D'aquestes imatges
parlaven els grecs i d'aquestes mateixes imatges parlava la Bíblia en
referir-se als Àngels portadors d'espases de foc per vigilar, en múltiples
ocasions, les portes dels Edèn i els jardins del paradís terrenal.

Ens relata La Bíblia que els descendent de Cain van treballar el bronze i el
ferro, això voldria dir una línea de poble, una continuïtat clara i diàfana al
llarg de molts segles...
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O sigui que, si els descendents de Caín treballaven el ferro eren una
nissaga molt llarga, o sigui que era el mateix poble de Caín, aquells homes
que segles enrere també havien treballar el bronze i que venien de aquell
home anomenat Cain, fill de Deu i fill de Eva, dons era un poble amb una
llarga historia, tan llarga com la mateixa humanitat.

Els Hibers van ser, gairebé amb tota seguretat, els primers a descobrir el
ferro i en usar-lo, van ser per això els que primer i millor van conrear les
seves terres i van ser per això els millors lluitadors fins que uns altres els
van arrabassar i van copiar els seus descobriments.

Allò que primer va ser la seva gran victòria es converteix després en la
seva derrota, quan els altres, que usen les seves mateixes armes són més
nombrosos.

Les flotes de naus de Tortosa, Tartessis, Hiberia, feia segles que
comerciaven amb tots els metalls, fruites, oliveres, oli, vinyes, vi, i
cereals... Tot ho comerciaven, perquè tenien de tot, ho feien des de feia
molts anys, abans que el Rei Salomó els hi fes les seves comandes
triennals. A més, tenien les ceràmiques necessàries per al transport dels
productes com l'oli i el vi i les tècniques per fer que els atuells d'argila o
ceràmica no fossin poroses, per al transport d'oli i vi, a més, tenien alguns
dels millors i més ben posicionats ports de la Mediterrània, necessaris per
a l'emmagatzematge i embarcament de totes aquestes mercaderies. Tan
els grecs com els romans així ho afirmaven.
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Per a poder comerciar amb productes que només existien a l'Índia, en
aquells temps, calia circumnavegar l’Àfrica i pujar fins a l’ Índia i després
retornar… Aquelles aventures no es podien fer sense uns càlculs
matemàtics molt sofisticats per a calcular les rutes marines durant el dia,
era impossible navegar si no es tenien aquests coneixements… Això
requeria una gran cultura, una gran societat organitzada i unes lleis que ho
fessin possible, i una llengua per fer-se entendre.

Però calia considerar més i més coses, totes elles necessàries perquè fos
possible que aquest regne de Tartessis, Tortosa fos viable, possible i real.
A la antiguitat, era anomenat el millor poble mariner del Mediterrani.

Però sobretot necessitaven menjar els fruits de l'arbre de la vida per no
morir a les llargues travessies marítimes. Aquest arbre només existia al
jardí dels déus antics... Al paradís terrenal, al jardí del edèn, als camps
Elisis. Tots venien a buscar aquí aquests imprescindibles tresors.
(Hèrcules, Jàson ... etc.).

Només qui el tenia podia comerciar, viatjar i dur les seves riqueses i
vendre-les a tot el món, i després tornar a casa. Aquest secret sempre va
estar a HIBERIA, per això només HIBERIA i els seus habitants podien
tenir tots els aliments i tots els metalls i només aquestes gents podien
navegar per tots els mars del món, perquè tenien els fruits de l'arbre de
la vida que es va plantar a les nostres terres des dels començaments de
tots els temps. Els Déus ho van fer això.
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Regal dels Déus. Pomes, fruites daurades, vitamines per a la vida.

Les "fruites de la vida", les "pomes, massanes daurades" l'arbre de la vida,
eren aquí, a les terres del Hebre, i des d'aquí sortien les naus cap a tot el
món. Aquí hi havia les fruites de la vida per poder viatjar sense morir
d'escorbut ... Només aquí estaven, perquè només aquí es sabien aquests
secrets, molts segles abans que els coneguessin les altres cultures
posteriors de la Mediterrània, frígia, egípcia, grega, romana.

Molt abans que aquells pobles sabessin de les nostres cultures, ja s'havia
estat navegant per molts mars i visitant moltes terres, només es va poder
fer perquè tenien llimones. Només aquí hi havia llimones, al jardí dels
Déus. Només aquí es sabia per a què servien els fruits sagrats de la vida.
Per això tots els herois del món antic volien venir a Hiberia a pels fruits
daurats: "pomes daurades" i pels fruits secrets per a la vida.

Els de Tartessis coneixien, sense cap mena de dubte possible, tots
aquests secrets, doncs és evident que sabien navegar i navegaven, de fet,
per tots els mars oceans de la terra.

Aquí es va tornar a descobrir, milers d'anys després per a què servien les
llimones, els Templers les van utilitzar per a navegar llargs períodes de
temps per tots els mars oceans.
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Després els anglesos van tindre el secret de les llimones, un regal dels
templers acollits a aquelles terres… Els castellans no en sabien pas res del
ús de les llimones per a navegar… Van perdre naus i homes i l’or, per no
saber aquests secrets...

Solament a Hiberia va estar aquest secret... Perquè sempre havia estat
aquí, els grecs volien venir a robar aquestes fruites que et donaven la vida
en les travessies marines perllongades en el temps...

Només aquí va poder estar la nau daurada que portés a Jàson més enllà de
les columnes d'Hèrcules, als mars oceans desconeguts d'occident, per això
va poder fer aquest viatge, no morir al intentar-ho, i poder tornar a les
terres dels Déus Híberos i tornar-los la nau daurada.

Solament aquí havia terra extensa per a criar els braus i bous... Solament
aquí... Els Déus exigien sacrificis dels bous... Els rituals del Déu Mitra amb
la sang del bou… Solament aquí hi ha braus i bous des d'abans de la
història i solament aquí s'ha pogut conservar la cultura dels bous… Perquè
solament aquí havien existit des de sempre.

Aquí van començar a canviar els sacrificis humans per sacrificis
d'animals… Aquí van començar alguns humans a deixar de ser animals de
granja per a aliment dels Déus per a començar a ser éssers amb un record
i un pensament.

Diu Déu que aquell home ja era com un d’Ells.
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Havia menjat de l'arbre del coneixements i ara sap el bé i el mal… I el fa
fora del seu jardí, perquè no li robi les llimones, que són els fruits de la
vida.

L'arbre de la vida, que podria viure per a poder navegar anys i no morir en
la travessia, i podria fer el que feien els Déus: Colonitzar altres pobles i
altres llocs… Per això els Déus no volen deixar les llimones als humans… I
els envien a l'orient… I els habitants del Hebre, es desplacen o per mar o
per terra cap a terres allunyades dels seus orígens… Arriben fins a
Egipte... Arriben a tots els racons del mediterrani. A tot el mon.

Sempre es van continuar dient el Poble Hebreu, Poble de la Vall del Hebre,
Hebreus, Hibers… Tot és tan senzill, si s’explica així.

Per altra banda, tot allò que se'ns ha dit de la "Història Universal" estava,
segur, en llibres famosos i perduts o cremats, entre tots els llibres
perduts, prohibits i condemnats estava la veritable història, que pocs van
tenir el privilegi de llegir, es podia llegir en ells, la relació completa de
tots els caps i monarques atlantes que hi va haver a Tartessis y a Hiberia.

Aquests governants van ser qui van donar pobladors a Irlanda, Escòcia,
Anglaterra, França, principalment i després o abans també a tota Amèrica.

Aquells mateixos governants van ser els que van enviar colònies a Àsia i
van poblar gran part d'Àfrica del nord fins a Egipte, i fins a més al sud, on
hi havia mines…
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Aquells mateixos governants van proporcionar també gent preparada per a
ser els reis dels celtes i dels troians, entre d’altres. Qui sap si un dia no
molt llunyà descobrirem els orígens autèntics de la mítica ciutat de Troia.

Hiberia, en definitiva, era en aquells temps el cap de tot Occident…
Desgraciadament, aquelles relíquies bibliogràfiques van desaparèixer
misteriosament, sent substituïdes per còpies manipulades per a convertir
les històries d'altres historiadors en veritats més convenients per a les
justificacions de les possessions i les justificacions de les autoritats
divines…

Tartessis, bé podia ser aquest enllaç perdut i necessari entre els Atlantes
i els Hibers, encara que també cal recordar que eren ells mateixos Hibers,
habitants del Hebre, descendents dels primers habitants d'aquestes
mateixes terres. Veïns d'altres pobles Hibers, amb qui compartien idioma i
escriptura, societat i cultura.

Els que van navegar després de Colom, per mars grans, van saber molt
prompte que els passava quan duien un temps sense menjars frescs i sense
vitamines, dons, malalties i mort.

O sigui que àdhuc després de saber moltes coses no sabien perquè es
morien els navegants que feien llargues travessies… Ho van descobrir anys
després, portant patates d'Amèrica, van observar que mentre els homes
morien, les rates no morien.
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Les rates menjaven les patates, ells van aprendre de les rates, van menjar
les patates crues i no van morir arribaren a port i van aprendre que amb
les patates podrien navegar més segurs sense morir als viatges llargs.

I un es pregunta com feien els antics Tartessis i Hibers per a viatjar tan
lluny, viatges fins a la Índia i fins a Xina fins a Amèrica del nord i Amèrica
del sud, doncs hi ha restes de contactes de gents d'aquí, allí, hi ha
pintures a les coves d'Amèrica del nord amb llenguatges molt similars als
escrits Hibers, d'uns 1500 anys abans de Crist… En temps de Tartessis.

Hi ha tradicions parlades a moltes tribus americanes que parlen de les
visites dels humans blancs rossos i amb ulls blaus… Colom els hi va trobar i
Cortés també... Bartomeu Cassaus ho relata exactament així, amb
aquestes mateixes paraules a LES SEVES CRONICAS D'ÍNDIES.

Els Templers feien els mateixos viatges que els de Tartessis i segurament
molts més llargs dels que ens puguem imaginar i no es morien a les
travessies i duraven molts mesos més els viatges dels templers que els de
Colom. Els templers no tenien patates però viatjaven a l'Argentina a
buscar plata i retornaven i no es morien. Tenien els mateixos fruits que
van tenir els seus avantpassats, els de Tartessis.

L'arbre de la vida es va plantar al jardí de Déu… Ho diu la Bíblia… I se li va
prohibir a l'home que s'hi acostés…
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Els únics que navegaven per tots els mons eren els Tartessis, els Hibers,
els Atlants i els Templers i solament podien navegar aquests viatges tan
llargs si tenien el fruit de l'arbre de la vida, per a no morir. Les pomes
daurades, els fruits daurats, llimones.

I si van viatjar i van viure i no van morir és perquè tenien aquest fruit
d'aquest arbre de la vida i aquest arbre de la vida estava als seus jardins,
als jardins que van deixar els déus aquí, on vivien els Hibers i Atlants, si
no, no haguessin pogut agafar aquells fruits de tenir-los lluny.

Solament si aquest arbre de la vida estava aquí, a Hiberia és per que van
poder els Hibers viatjar per tot el món, fer viatges llargs sense morir de
malalties… Els altres pobles d'aquest planeta no van poder fer aquests
viatges perquè no tenien aquest fruit de la vida, que els hi hagués permès
fer aquests viatges.

Llavors és per això que primer van ser els Hibers que els altres pobles,
perquè els altres no haguessin pogut navegar sense morir aquests viatges
llargs al mar… Així que ningú podia anar per aquí en naus viatjant a cap lloc
perquè haurien mort segurament abans d'arribar a cap lloc, o fins i tot
arribant, no haurien pogut retornar.

Solament qui tingués els fruits de l'arbre de la vida, podia fer els viatges
als altres pobles i ensenyar llengües idiomes escriptures i maneres de
viure, solament els que primer van ser creats o engendrats pels Déus
creadors podrien haver anat a altres llocs.
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Els pobles del Hebre van ser els primers, tots els altres van sortir
d'aquests primers humans, no al inrevés, seria impossible que algú viatgés
abans d'haver ni tan sols nascut.

I solament si aquest jardí de Déu estava aquí es podia arribar a agafar el
fruit de l'arbre de la vida, avui ja sabem com va ser aquest arbre de la
vida, després que morissin molts en el mar, avui sabem perquè les cultures
es van donar en el marc del mediterrani, i en les conques de grans rius, per
a conrear aquest arbre de la vida que solament es dóna en unes
determinades condicions, a una franja una mica més ampla que el
mediterrani, per això aquesta última cultura humana es va donar a
aquestes franges de terra que era on es podia conrear aquest arbre.

Més lluny es navegava, més lluny es plantaven arbres de la vida, així van
arribar fins els confins d'orient, Aràbia, índia, xina, era imprescindible
per a poder arribar a aquelles terres tan llunyanes, tenir plantats els
arbres de la vida a tants de llocs quants s'anaven coneixent, sobretot per
a proveir-se d'aquests fruits per al retorn a casa.

Tenir aquesta infraestructura assegurava, poder anar navegant pel món.

Està clar que si aquesta fruita de l'arbre de la vida existeix, és la que va
fer possible la cultura, la civilització i tot el desenvolupament de la
humanitat fins al moment que ja el coneixem com a història.
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Per descomptat que si una sola fruita ens dóna la possibilitat de no morir
al fer uns viatges tant llargs, dons es lògic que aquesta fruita sigui “la
fruita de la vida” doncs sense ella es mor.

Els grecs parlen d'aquell jardí, on hi ha una pomera amb pomes d'or, o
dorades, coses dels traductors, així ho conten a les aventures de Jason,
es juguen la vida a un viatge potser sense tornada per anar a robar
aquestes pomes que els donarien la vida, i vénen a Hiberia, així ho
escriuen... Cal pensar que si els Hibers venien cereals, coure, estany vi i oli,
i fruits secs i mel a tots els pobles del mediterrani, ho cobrarien bastant
car.

I és, lògic pensar, condició humana, que algú pensaria que si un anava a
comprar-les al origen, faria més negoci que si esperava als mercaders
Hibers.

I un darrera l’altre, fenicis, frigis, grecs, romans, tots venien cap a aquí,
per a robar els fruits de l'arbre de la vida, si els herois grecs podien
robar

aquests

fruits

comprarien

més

barats

els

productes

que

necessitaven i comerciarien ells amb els altres pobles propers, els d'Àsia
menor... Així ho van fer, i així ho van escriure a les seves epopeies... Jason
va venir a Hiberia a cercar aquest arbre de la vida i robar aquestes pomes
daurades. Un Déu d'aquí, Atlas, li va donar un vaixell ple de daurats fruits,
perquè fes el seu viatge al mar Atlàntic, ho va fer i va retornar i el seu
retorn el va fe amb el mateix vaixell ple de nous fruits daurats.
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Era de Hiberia que van sortir les primeres vinyes cap a orient.
Era de Hiberia que van sortir les primeres oliveres cap a orient.
Era de Hiberia que van sortir els primers cereals cap a orient.
Era de Hiberia que van sortir els primers metalls fosos cap a orient.
Era de Hiberia de on sortia tot allò que després es trobava als altres
països del mediterrani i a molts altres pobles del món.

TORTOSA, TARTESSIS, poble Hiber del riu Hebre que era navegable a
molts quilòmetres del seu recorregut, almenys fins a la Navarra actual,
poble veí dels altres pobles Hibers dels Pirineus, on estaven tots els seus
Reis i molts dels seus Déus.

L'única TARTESIS possible, probable i sobretot real és TORTOSA… La
capital de Hiberia i dels Hibers… El Déu Rei Gerión a qui Hèrcules roba els
bous, segons els grecs, estava aquí a Hiberia… Prop dels Pirineus… A
Tartessis, Tortosa.

Segons els romans aquest mateix Rei Déu Gerión o Jeroni era el Rei de la
“Hispania Tarraconensis”, i a la capital de aquesta província, abans de que
fos romana, la anomenaven: HIBERIA, TORTOSA, TARTESSIS.

Diuen els Romans que Tartessis estava en els mars lígurs del nord, la
Liguria estava a Hiberia i més al nord cap a la Provença i arribava fins a
l'actual Itàlia… Mai la van esmentar al sud, a l'actual Andalusia…
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Però si que van anar a aquelles zones de mines els Tartessis de Tortosa,
Hiberia, a comerciar amb aquells metalls i a assentar factories de mineria
i producció a les costes de les actuals, Sevilla, Cadis i Huelva, fins que
fenicis i grecs s'apoderen d'aquestes zones mineres i destrueixen les
ciutats.

Ens conten els romans a les seves cròniques, que les tres illes de Hiberia:
la Majorca, la Menorca, i la Ibusa, les van conquistar els Fenicis, per a
poder, des d'aquestes, atacar a la ciutat de TARTESSIS, TORTOSA.

Caldrà llegir de nou a Horaci, també a Virgili, caldrà llegir de nou a Homer,
caldrà investigar si Homer estava narrant les aventures dels seus paisans
a les nostres terres i veure si eren les nostres cròniques de cada dia les
que es descriuen a aquestes epopeies gregues.

Potser els fets reals van succeir aquí, tal com ho conta Homer, potser
fossin coneguts seus aquests herois, potser eren tan reals com ell i tan
humans com ell.

I també penso que havia molts pobles i molts individus i moltes altres
civilitzacions per aquests llocs propers al riu HEBRE, molt abans que altres
cultures apareguessin prop dels rius d'orient… Hi ha més gents que saben
aquestes mateixes coses que se jo, les que oculten les excavacions posant
formigó armat damunt… Les que insisteixen a buscar un emplaçament a
milers de quilòmetres… O els que entretenen als millors investigadors amb
treballs lents en llocs inútils…
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Aquests, els que decideixen aquestes coses absurdes, saben on és el inici
de totes les coses, per això actuen així. I jo també se moltes coses que
encara no puc provar, per això encara no en parlo d'elles.

Penso que potser hi va haver molts altres "pobles hebreus", en altres llocs
del món, potser van usar altres noms que significaven el mateix.

Qui sap? Per què no?
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ARTEMIDORO, UN SAVI GREC QUE SABIA MOLTES
COSES DEL MEU POBLE. SIGLO II A.C..

Es ben cert que tots els historiadors castellans del segle XIX i del segle
XX sobretot, es fonamenten principalment amb els escrits dels
historiadors grecs que afirmen que el riu anomenat HIBER, HEBRE, va de
nord a sud, i es per això, que basant-se en aquestes soles paraules volen
canviar totes les demés descripcions i topònims que s’expliquen de
aquestes terres i de aquesta cultura tartèssia, decidint situar-la al sud de
la península Hibèrica, volen interpretar que quan els historiadors grecs
parlen de un riu que va del nord cap al sud es perquè te que esta al sud de
la illa-peninsula... Es del tot cert que hi ha un tros de riu que, des de
Sevilla al mar, va de nord a sud... Però no hi han els altres pobles hibers,
no hi han les aigües dels Pirineus, i sobre tot no hi han les persones
necessàries per desenvolupar tal cultura i tals arts que poguessin fer
possible una cultura tan especial com ho era la de Tartessis... Però molts
de aquests estudiosos ho creuen això, i insisteixen a voler col·locar-ho tot
allà, al sud, allà on no hi ha quasi bé res, poca gent, poc de tot, sols mineria
i verins molt forts.

Tot això es pot explicar, tot just ara. Fa uns pocs anys, (2006) es van
donar a conèixer al mon científic internacional uns mapes pintats i
dibuixats sobre papirs, que eren els atlas de aquells temps: els mapes
sobre uns papirs fets per un tal ARTEMIDORO de Efeso.
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Els mapes van ser pintats sobre aquests papirs, per Artemidoro, savi grec
que nasqué aproximadament 200 anys abans de la nostra era, fou
considerat el geògraf mes afamat i mes reconegut per tots els pobles de
aquells temps a tot el Mediterrani, dons be, aquest home pinta el mapa de
la Hiberia de forma que tan els Pirineus con el riu Hiber, Hebre, van de
nord a sud. Es tant evident la confusió. Quasi no calen més paraules.

Cal pensar que aquests mapes de Artemidoro son, quasi bé els únics mapes
que tenien els historiadors grecs i egipcis i els dels demés pobles de la
Mediterrània per explicar-se les situacions de cada lloc i de cada fet i de
cada muntanya i de cada riu als seus llibres de cròniques històriques.
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Els historiadors d'aquells segles, abans de la nostra època, no podien
conèixer i situar a un planell la situació real de rius i de muntanyes tal com
ho podem fer ara nosaltres. Per a ells el nord estava on ho deien els únics
mapes de que disposaven, i els mapes del Artemidoro són els més antics
que hi ha al món, són originals i amplíssimament documentats amb una gran
profusió de texts explicant flora i fauna i descripcions de ports i ciutats i
de torres de protecció a les zones del Hebre. Era un gran erudit i savi.

Vet aquí tot el error, els historiadors que per primer cop necessiten
explicar geogràficament el riu Tartessis y els Pirineus diuen que van de
nord a sud, es evident, son els que primer van coneixen aquests mapes del
Artemidoro.

Tots

els

demés

historiadors

que

citen

als

primers

interpretadors de aquests mapes, segueixen fent el mateix error
geogràfic sense saber-ho, però induint a error a tots els demés escriptors
que segueixen copiant dels historiadors inicials.

Avui ja sabem que quan els historiadors parlaven de nord y de sud era
condicionats per uns mapes equivocats, i ara també sabem que han tingut
que passar molts anys per poder descobrir aquests fets.

Avui podem interpretar i podem saber que el riu HIBER, HEBRE i els
PIRINEUS, no van de nord a sud.

Avui, ja podem afirmar i confirmar que Tartessis pot ser Tortosa.
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Avui, ja podem dir que sabem perquè aquells historiadors grecs, parlaven
erròniament del nord i del sud.

Avui, desprès de haver conegut aquests mapes del Artemidoro, entenem
els errors dels escriptors grecs, i els errors de tos el demes escriptors
que durant segles han seguit els mateixos errors.

Aquella gent no ho podien pas saber. Però els historiadors del XX, sí.

Ara ja podem dir que Tartessis, Tortosa, poden estar a les terres del
Hebre, del nord, prop dels Pirineus, des de on reben les aigües, on hi ha
molts més pobles Hibers i on estan els mars ligures. Ara podem entendre
els escrits de Oraci, Homer, Plató, Aristòtil i tants altres.

PTOLOMEO,

+- 150 DESPRÉS DE LA NOSTRA ERA. TAMBIEN DIBUJABA LOS

PIRINEOS Y EL RIO HEBRO DE NORTE A SUR.
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També per el savi Ptolomeo el riu Hiber i les muntanyes dels Pirineus estan
orientats de nord a sud... Era un gran admirador de Artemidoro.

No es pas estrany que els historiadors segueixen dient que el riu i les
muntanyes van de nord a sud. Tots el mapes que podien conèixer així ho
deien.

Mapa mundi, (1154) fet per cartògrafs àrabs per al rei Roger de Sicília.

També aquí, al segle XII, el riu Hebre i els Pirineus van, encara, bastant
de nord a sud.
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MAPES DE ARTEMIDORO - Consideracions -

Aquests mapes es donen a conèixer al voltant de l'any 2006.

Molts historiadors i investigadors de fama mundial opinen sobre la
veracitat o falsedat dels esmentats mapes de Artemidoro... Tots
s'atreveixen a especular sobre aquests i els hi busquen un emplaçament a
aquestes ciutats i a aquest riu i a aquest mar i a aquestes torres de
vigilància i defensa i a aquest particular castell i fortalesa.

En aquestes coses de la història, ja se sap, qui no li troba sentit als temes
estudiats diu que han de ser falsos, i qui entén alguna cosa o vol que
signifiqui alguna cosa, li dóna tota la versemblança.

Jo penso que tot té un sentit, que aquests mapes i aquests escrits i
aquestes descripcions de flora i de fauna, si van ser fets, escrits i
dibuixats, ho van ser per quedar i perpetuar-se.

Però si algú els ha manipulat per confondre, és del tot cert que també ho
ha aconseguit.

Però en tots dos casos, sigui fals o sigui veritable, el més important de tot
és que descriu unes terres i unes construccions que encara, avui en dia,
existeixen a les nostres terres de l'HEBRE i no han desaparegut.
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Una gran illa enmig del riu, unes ciutats en aquests marges de riu, prop de
la desembocadura de la mar.

Una única gran fortalesa o castell a la part alta, per sobre de les ciutats,
amb una forma tan particular en el seu traçat que no pot ser pas una
casualitat, qui va pintar o dibuixar aquest mapa ho va fer amb aquesta
forma, perquè així el va veure.

Si ho va dibuixar d'una manera, acabat en punta, que no té rés a veure
amb un rectangle o amb un quadrat, és perquè l'original, que va copiar, no
era ni quadrat ni rectangular.

Això ens ha de fer pensar, totes les torres que dibuixa al llarg del riu i de
la mar són quadrats, com correspon a les torres que encara avui existeixen
a la vora del nostre riu HEBRE.

Hi havia unes dues-centes torres quadrades censades, moltes d'aquestes
torres encara avui existeixen, estan en peu i es poden visitar i són totes
quadrades, tal com es dibuixen al mapa de Artemidoro.
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El mateix Artemidoro als seus escrits, parla profusament de les terres del
Hebre, fent esment molt especial de les infinites construccions en forma
de torres quadrades que existien a la vora del Riu Ebre, protegint tota
l'entrada, des del mar fins a la ciutat de Tortosa, Tartessis. També
s'estén parlant de les altres torres que hi havia al llarg de la costa fins a
la ciutat de Tarragona.
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Aquestes cites, les de les torres quadrades, Artemidoro, només les fa
quan parla de les terres del Hebre, de les terres de la Hiberia Romana, de
la Tartessis que conquistessin els Fenicis. Els historiadors que han
estudiat a fons els escrits de Artemidoro, ho saben molt be tot això i
alguns ho han escrit als seus llibres, són professors d'universitats de
València, Barcelona, Tarragona.

Quan Artemidoro dibuixa una ciutat o una població ho fa amb una casa o
castell quadrat amb una part elevada, com una torrassa també quadrat.
Així ho fa i així ho veiem.
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Però quan dibuixa una fortificació més gran, per sobre de la ciutat prop
del riu, no ho dibuixa quadrat o rectangular, no, el dibuixa de forma
allargada però acabant en punta, com un triangle molt allargat, no dibuixa
un rectangle, aquest que ho fa tot quadrat, aquí, en aquest mapa, aquesta
fortificació la dibuixa com un triangle acabant en punta, la part que dóna
cap al mar, cap a la dreta.

I és que és exactament així la forma que té l'actual castell de la Suda,
actual Parador de Turisme, a la ciutat de Tortosa, just amb aquesta
forma, "punta del diamant" se l'anomena a aquesta punta del triangle...
Just aquí, en aquest mateix castell és on hi havia la ciutadella romana,
segons tots els historiadors... Això és el que dibuixa en aquest mapa
Artemidoro: la zona de la ciutat de Tortosa. La ciutat de Hiberia.

Mapa de la ciutat de Tortosa, d'origen francès, de l'any 1773, és exacta la
forma del castell, acabat en punta: "punta de diamant".
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Artemidoro dibuixa el castell o fortificació amb aquesta forma triangular i
en la mateixa orientació del riu que va cap al mar, tal com està situat a la
ciutat de Tortosa, suposo que seria perquè quan va veure el castell a la
realitat, el copià amb la seva forma natural, si no, no tindria cap sentit que
li hagués donat aquesta forma tan especial, i aquesta forma és l'única
possible en aquest lloc i no és casualitat, ja que el castell es construeix
sobre d'un turó que té aquesta mateixa forma, que inevitablement,
condiciona la forma de tot allò que es construeixi sobre d'ell.

Penso que és crucial aquest detall... Penso que no és possible argumentar
una casualitat... Una casualitat seria fer coincidir una forma genèrica en un
lloc genèric. Aquí res es genèric, res. Tot es exacte.

Les característiques d'aquest mapa són molt particulars. Tal com ens ha
arribat, és impossible dir si era exactament així a la seva original versió.

Però ens limitarem a pensar que no hagi tingut massa desviacions. Encara
que coneixent a alguns historiadors de l'actualitat i coneixent les seves
tendències a posar tots els descobriments als mateixos llocs, on mai es
troba allò que es busca, suposo que tindrem polèmica durant una mica de
temps.

Sembla que hi va haver dos congressos en aquests últims anys, en què
experts de mig món es van reunir a Espanya i a Itàlia per discutir sobre
aquests mapes i aquests escrits que acompanyen i donen explicacions
d'aquests llocs concrets a aquests mapes.
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Aquests mapes parlen de la Península Ibèrica... Això és evident i fa als
mapes i als escrits molt més propers i interessants.

Es diu que el mapa és original, dibuixat a mà, prop de l'any 200 abans de
Crist... Segurament serà, de ser cert, el mapa original més antic del món,
això li dóna un valor essencialment important, ja que no seria còpia de
còpies, sinó un original autèntic. Això li confereix un valor documental i
argumental extraordinari.

Encara que cal tenir en compte que l'autèntica importància d'un document
d'aquest gènere no està només en el mateix document sinó en les
interpretacions necessàries que els historiadors i entesos en aquests
temes facin d'aquest original document.

Un document com aquest papir, per si sol, no és suficient, cal, sens cap
mena de dubte, la sàvia i encertada i oportuna interpretació, sobretot
d'aquestes parts del mapa que no porten ni noms ni números ni res més que
unes siluetes de torres de ciutats i d'una gran fortalesa o castell.

Les interpretacions intencionades de tots aquests savis, sempre van a les
mateixes direccions que són les del sud de la península, és a dir, a les
zones de Cadis i de Huelva. Però en aquests mapes no es diu res de res
d'aquestes ubicacions, és més, hi ha unes particularitats que fan que es
pugui pensar en molts altres llocs per localitzar i fer encaixar aquest tros
de mapa a un lloc exacte a aquesta península.
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Gairebé es podria anar de tros en tros de riu buscant illes a les lleres i a
les desembocadures per mirar d'encertar i mirar d'encaixar aquest dibuix
a algun lloc.

Sincerament, imagino que això serà el que hauran fet aquests estudiosos,
abans d'escriure els centenars o milers de folis sobre aquest tema.

Imagino que no hi hauran escrit tot el que han escrit ni han parlat tot el
que han parlat a aquests dos congressos, sense abans passar aquest mapa
antic sobre els mapes actuals mirant si encaixa a algun lloc, entre tots
dels rius d'aquesta Península Ibèrica. Jo és el primer que hagués fet
d'haver estat el primer a tenir a les mans aquesta preciositat de mapa.

Sembla que no s'ha fet aquest treball de comparació, ni de bon tros, si
haguessin mirat a la nostra terra, al nostre riu HEBRE, al nostre territori
haguessin trobat el mateix que he trobat jo, doncs tot és a la vista de
tothom, res s'amaga, llevat de la illa, que va ser cegada allà pel segle XIX,
per algú que no volia que quedés aquesta illa enmig del riu, però és que a
Tortosa sempre s'ha sabut que hi va existir aquesta illa, l'illa dels
Genoveses... Avui encara se l’anomena a aquesta terra "ferreries", ja que
aquesta era la professió d'una part important d'aquests genovesos del
segle XII.

Alguns experts historiadors solen pensar que ells aposten perquè algunes
coses i fets de la història només poden haver succeït on ells pensen que
haurien d'haver succeït.
109

Però la història ens diu que les coses només van succeir on van succeir, no
on ens hagués agradat trobar-les, si no on realment van estar succeint...
Cal anar als llocs originals.

No serveix de res buscar on ens agradaria que estiguessin... Només hem
de tenir la ment oberta per interpretar algunes coses, quan ens passen per
davant dels nostres ulls, sense voler desplaçar-los dels seus llocs
ancestrals.

Si aquest petit mapa parla de poblacions i de ciutats fortificades
fortament, és lògic pensar que es tractaria d'una ciutat o regne o poble
amb gran importància. Ningú construeix torres, castells i fortificacions
per no custodiar-hi res. Per guardar unes quantes factories de salaó de
peix no calen tants castells.

Però si aquest mapa parla d'una desembocadura d'un gran riu i d'una gran
illa en aquest mateix riu, d'una ciutat protegida per castells i per infinites
torres de vigilància, potser aquest lloc sigui important i cal buscar on és
lògic que estigui.

Tots els historiadors romans ens expliquen que Hiberia va ser el territori
que més els va costar dominar als romans. Sempre van estar lluitant
contra ells. Diuen que mai van vèncer del tot als habitants del Hebre, que
mai els van doblegar.
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Com a simple observador, que està acostumat a interpretar algunes coses
de les que ens expliquen alguns historiadors, he de dir que, al mapa de la
Península Hibèrica, hi ha una ciutat assenyalada amb un punt gatosa, com
les altres, marcant una distància entre la ciutat de més al nord (Tarrakon)
i la ciutat de més al sud, a la desembocadura d'un riu molt important, que
és el més cabalós, més que cap altre riu d'aquesta Península, bé, a aquesta
ciutat no li han posat nom , sí que li posen nom a Tarraco, així com a molts
altres llocs molt menys importants ... Aquesta ciutat és Tortosa, la ciutat
de l’HEBRE, la ciutat anomenada Hiberia per un historiador romà HORACI.
Que després va donar nom al país sencer i a la península.

Aquest lloc, aquesta ciutat era molt coneguda tant pels romans com pels
grecs i sobretot pels cartaginesos i pels ibers i pels de Tartessis i encara
més, si és possible, pels FENICIS... Els Fenicis eren els que millor que
ningú sabien com es deia aquesta ciutat: TARTESSIS.

Tots aquests coneixien perfectament aquest lloc, bé fora per haver-hi
habitat i viscut, bé per ser d'allà o bé per haver-hi lluitat contra els seus
habitants, per conquistar-los.

No és molt normal, ni és molt lògic que aquesta ciutat, Hiberia, que dóna
nom a tot el país, Hiberia, i dóna nom a tota la PENINSULA HIBÈRICA,
potser la més coneguda en aquest temps, que mereix ser dibuixada per
Artemidoro, no tingui nom en aquest mapa de l'amic Artemidoro... Diu poc
dels que l'han presentat així.
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NOMÉS ES POT ENTENDRE COM UNA MANIPULACIÓ DE QUI HA
PRESENTAT AQUEST MAPA AL MÓN.

En seguirem parlant d'Artemidoro i de la meva ciutat: TORTOSA.

Cada dia un descobreix més i més historiadors i arqueòlegs que abunden en
les seves afirmacions: que els fenicis van tenir una importància
infinitament més gran que la que li han donat els llibres oficials.

Investigadors de la universitat de València estan descobrint que molts de
les restes catalogats com grecs, són fenicis.

Aquests mateixos arqueòlegs, i altres de la universitat de Barcelona han
publicat llibres, recentment, fent-nos observar que molta ceràmica
d'aquestes terres era fenícia i no grega... Destaquen que els fenicis es van
endinsar fins i tot a les terres de l'interior, segur que a la recerca del vi,
del oli, dels cereals i segur que, també, de les mines de l'interior... Els hi
van haver de atraure molt per endinsar-se tan lluny de les costes. Mai no
ho feien això de allunyar-se tant.

Aquests investigadors ens alerten que no només van estar els fenicis al
sud, a Andalusia, perquè controlaven el pas de l'estret, sinó que estaven
més encara, si és possible, a les terres del Hebre, d'aquestes terres era
de on treien grans mercaderies , oli, vi, fruits secs. etc.
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Recentment s'han publicat, per a general coneixement, alguns llibres
escrits per insignes catedràtics d'universitats, on s'afirma que els fenicis,
després de vèncer i derrotar la ciutat de Tartessis i de vèncer aquest
regne, es van endinsar pel camí del riu HEBRE, navegable terra endins, per
anar apoderant-se de les diferents postes o ciutats posades, fins a
l'actual ciutat de Logroño... Així van anar controlant el comerç de l'estany
dels Tartessis, que és allò que més desitjaven... Es van fer els amos de les
terres de Tortosa, Tartessis, i de totes les ciutats Híberas al llarg del riu
Hebro, fins a les terres de l'interior, fins on el riu era navegable. Això ho
afirmen, avui en dia, alguns investigadors seriosos a Espanya.

Museu de egiptologia a la ciutat de Torino, Itàlia. Aquí esta dipositat el
papir original de Artemidoro.

TORTOSA--TARTESO VENÇUDA I DESTRUÏDA PELS FENICIS...
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Ciutat, destruïda pels fenicis als voltants del 500 aC. perquè s’havia
convertit en una competidora, per l’estany, massa molesta.

La Eneida de Virgili ens diu que Gerión era Rei de Hiberia, de Tortosa, de
Tartessis… Tenia tres cossos que eren les illes Mallorca Menorca i Ibusa.

El secret de Tartessis-Tortosa era la importació i comercialització de
l'estany des de les Illes Britàniques per mar fins a les zones baixes dels
bascos i des de allí, pel riu Hebre baixar l'estany fins al mar a Tortosa—
Tartessis… Així s'escapaven del bloqueig que els hi van fer els fenicis al
estret de Gibraltar… AL veure's frustrats es van enfellonir, doncs, els de
Tortosa-Tartessis continuaven amb el comerç d'estany per tot el
Mediterrani.

Els fenicis aconsegueixen apostar-se llavors davant de les torres
d'Hèrcules just davant de les terres de Tartessis-Tortosa, tal com
expliquen tots els historiadors... Aquells llocs on es situen, davant de les
columnes d'Hèrcules, no podia ser Gibraltar, doncs ja estava tancat i
bloquejat, amb anterioritat, per les naus fenícies. Si els fenicis tanquen
un altre pas marítim, un altre port, davant de les boques de TartessisTortosa només pot ser davant de les boques del Hebre... Aquesta és la
descripció que ens deixà per escrit un historiador romà Virgili.
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Amb totes aquestes maniobres d'ocupació de les Illes Balears, més
concretament Eivissa, els fenicis ens indiquen que aquesta Tartessis està
més al nord, ens diuen que no està al sud, a Andalusia, doncs el sud estava
bloquejat ja per les seves pròpies naus... Llavors si van anar a Eivissa per
des de allí poder bloquejar el port de Tartessis és que bloquejaven el port
de Tortosa, al Hebre.

No havia altre port d'aquesta importància ni altra cultura més gran que
perseguir, encara així triguen gairebé 150 anys a vèncer a TARTESSI,
TORTOSA… Cal conèixer que la vall de Tortosa i la pròpia ciutat son del
tot inexpugnables... Absolutament segures i fortificades.

Els mateixos historiadors antics que afirmen que Tartessi està als mars
de Liguria, diuen que estava a les costes de Cadis… Cosa absurda i
impossible… Però uns es copien als altres i se segueix l'equivoc i el garbull.

Si Tartessi hagués estat al sud a les zones de Cadis, els fenicis després
de bloquejar l'estret de Gibraltar haguessin acabat en pocs dies amb els
que habitessin les terres veïnes de les zones bloquejades. Això mateix es
el que van fer amb les altres ciutats i amb les colònies de Tartessis. Però
la Capital “TARTESSIS” “TORTOSA” estava més al nord.

No només no va ser així, si no que els fenicis per a acabar amb Tartessis
sen van anar cap al nord, als mars de la Liguria, ocupen una de les Illes
Balears per a poder atacar-los des de prop, doncs continuava el comerç del
estany.
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Si Tartessi estigués en el golf de Cadis, no haguessin pogut continuar amb
aquest comerç d'estany durant més de 150 anys, a l'estar l'estret de
Gibraltar bloquejat.

Tartessi estava a Tortosa, és més, Tartessi i Tortosa són la mateixa
paraula per a dir la mateixa ciutat, la mateixa cultura, les mateixes gents,
i sobre tot les mateixes lleis, lleis per poder comercia arreu del mon.

Herodot, Aristofanes i alguns més, pot ser que, confonen els llocs i els
noms i qui els llegeixen sense investigar també segueixen confonent les
Illes Balears amb uns illots de fang al Guadalquivir.

Els romans Expliquen que els fenicis van atacar a Tartessi enfront de les
costes de les Illes Balears i de Hiberia, als mars de Liguria, al nord.

Asseguren que els Tartessis eren Hibers dels mars lígurs i nomenen alguns
pobles dels Pirineus com veïns dels Tartessis.

Evidentment que no poden estar a Andalusia aquells pobles veïns i menys
encara els Pirineus.

I si ocupen la Illa d'Eivissa per a controlar les sortides de les naus de la
ciutat de Tartessi que estava prop de les columnes d'Hèrcules no te cap
sentit, tret que les columnes de Hèrcules estassin a terres Hibers.
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Les columnes d'Hèrcules estaven en les terres dels Híbers… Enfront
d'Eivissa… A la actual terra de Alacant.

Molts historiadors pensen que tot ho han de situar a Gibraltar, a prop de
Cadis, però quan els historiadors tornen a llegir els texts de Plató veuen
que no els hi encaixen els fets, al sud no encaixa quasi be res de res.

Els llibres oficials, quan parlen d'Hèrcules, insisteixen a situar-lo al sud,
però està a les terres de Hiberia, a les zones d'Alacant, encara, avui en
dia, i resten tradicions de que hi va haver un temple amb 4 columnes,
dedicat a Hèrcules i els records queden inclús en clubs esportius.

Molts historiadors encara pensen que els mars lígurs del nord del
Mediterrani, també son al sud, encara que no s'entengui el perquè.

També Els Pirineus, necessiten que estiguin al sud... Tot al sud... però mai
no s’ha trobat res de res de tot això anomenat “mon Tartessi”, allà a les
zones de Cadis. Tan sols unes colònies dels Tartessis del Hebre. Sols això.

Els grecs parlen del gran riu Hiber navegable en gairebé tot el seu
recorregut i això només és possible si parlem del Hebre, i els historiadors
espanyols els situen també al sud, al Guadalquibir, que no és de cap manera
navegable a tot el seu recorregut, si no tan sols a les aigües properes a la
seva desembocadura, que quasi més que riu son ria, o sigui mar.
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Tot el món sap on estava el riu “HIBER” dels romans, a “HIBERIA”, a
TARTESSI, TORTOSA… Doncs també els llibres oficials el volen situar al
sud, a prop de Sevilla.

Els pobles Híbers veïns dels Tartessis que estaven a les faldilles de les
muntanyes dels Pirineus, també els volen situar al sud.

Les columnes d'Hèrcules Híberas, també al sud.

Les Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa, que nomena Horaci amb
aquests noms exactes, doncs també en el sud… Tot al sud.

Però no tots els savis antics deien les mateixes coses… Els grecs com
Aristòtil deien que el riu “TARTESSIS” el nostre HEBRE naixia als
Pirineus més enllà, cap a occident, de les columnes d'Hèrcules i que
desembocava en la ciutat de Tartessis… Però els historiadors que no
investiguen adequadament ho situen també l sud.

I tots els historiadors des de fa segles continuen dient que estava al
sud… Encara sort que els escrits de Horaci i Aristòtil es van conservar.

Només si reconeixem que les columnes d'Hèrcules estan al país de
Hiberia és possible situar i comprendre el que diu Aristòtil: que el Hebre
neix més enllà del meridià de les terres de Hiberia, de les columnes
d'Hèrcules, dels pilars de Herakles… Només així s'explica… Només així.
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També en Plató en parla quan descriu una zona de la Atlántida de Posidó,
explicant aquelles terres que van des de els Pirineus fins aquell lloc que
vosaltres anomeneu columnes de Hèrcules... i que al darrere, al occident
de aquesta línea, hi ha altres pobles i gents.

Aquesta descripció no encaixa mes enllà de Gibraltar.

Cap ciutat important del sud, a Andalusia, no queda destruïda, només va
ser destruïda Tartessi, Tortosa, en aquelles mateixes dates.

Els grecs, aliats dels de Tortosa, quan els fenicis destruïren Tartessi sen
van a fundar més colònies un poc més al nord als mars lígurs, per sobre de
les Illes Balears.
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(((( Quan els fenicis ocupen la illa de Ibusa (IBIZA) ho fan per estar en
front del país HIBER–TARTESSIS, i per tancat el estret entre la illa y les
costes de Gandia, que era el pas mes curt de les naus de Tortosa per anar
cap Àfrica i cap a Orient. Bloquejant el estret de Gibraltar i bloquejant el
altre estret el de Ibissa i Gandia, se asseguraven el control dels
moviments de les naus de Tartessis, Tortosa, que com ja sabem pels
historiadors llatins va durar encara uns 150 anys... Fa poques setmanes,
investigadors de les universitats de Barcelona i Valencia han fet públic que
el fenicis van conquerir sobre el 450—350 abans de Crist, el curs del riu
Hebre, fins arribar a la ciutat de Logroño, afirmen amb absoluta
rotunditat la presencia del fenicis fins aquelles zones tan allunyades del
mar, una cosa insòlita per aquella gent. Tant sols es pot explicar de
aquesta manera: desprès de destruir la ciutat de Tartessis–Tortosa, van
tindre que anar controlant totes les demes ciutats i pobles, riu amunt, per
que eren els punts de escala del comerç del estany. Cada cop hi han més i
més catedràtics de universitats de Valencia, Barcelona i sobre tot de
Tarragona, “Rovira Virgili” que en confirmen aquests fet de forma molt
rotunda i documentada. ))))
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Text dels diàlegs amb Critias de Plató.
(Aquests textos de Plató són els únics escrits originals, que parlen de
l'Atlàntida. Tots els altres escrits al món es basen en aquests).

Al principi del Diàleg, Sòcrates esmenta la discussió del dia anterior sobre
“La Societat Perfecta", (Plató fa aquí referència a la seva obra "La
República", escrita uns anys abans). Sòcrates, davant de les discussions
hipotètiques dels seus estudiants, els hi proposa una tasca: exemplificar la
perfecció d'una societat que viu d'acord amb els preceptes exposats a "La
República".

CRI.--

Critias respon diligentment al suggeriment del mestre.

Escolta,

llavors,

Sòcrates,

un

relat

molt

estrany,

però

absolutament veritable, tal com en una ocasió ho va relatà Solón, el més
savi dels set, que era parent i molt amic del meu besavi Drópida, com ell
mateix afirma en molts passatges de la seva obra poètica. Li va explicar a
Critias, el nostre avi, que de vell ens ho relatava a nosaltres, que grans i
admirables gestes antigues d'aquesta ciutat havien desaparegut a causa
del temps transcorregut i la destrucció dels seus habitants, i, de totes,
una, la més extraordinària, convindria que ara a través del record te
l'oferíssim com a present, per elevar al mateix temps lloes a la

Deessa

amb justícia i veritat en el dia de la seva festa nacional, com si li
cantéssimunhimne.
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SÓC.-- Bé dius, però, per cert, no explicava Critias quina era aquesta
gesta que, segons la història de Solón, no era una mera llegenda, sinó que
aquesta

ciutat

la

va

realitzar

efectivament

en

temps

remots...

CRI.--Te la diré, encara que escoltada com un relat antic d'un home no
precisament jove. Doncs llavors Critias, així ho deia, tenia ja gairebé
noranta anys i jo, com a màxim deu. Era, casualment, la Kureotis, el tercer
dia dels Apaturia. Als nois els va passar el que és sempre habitual en
aquesta festa i ho era també llavors. Els nostres pares van fer certàmens
de recitació. Es van declamar poemes de molts poetes i, com en aquella
època, els de Solón eren recents, molts nens els cantem. Un dels membres
de la fratria, sigui que ho creia realment o per fer-li un compliment a
Critias, va dir que si be Solón li semblava molt savi en tots els altres
camps, en la poesia el tenia pel més lliure de tots els poetes. L'ancià,
llavors --m'acordo amb gran claredat-- es va posar molt content i somrient
va dir: "Ai Aminandro!, tant de bo la poesia no hagués estat para ell una
activitat secundària! Si s'hagués esforçat com els altres i hagués acabat
l'argument que va portar d'Egipte i, si, en arribar aquí, les conteses civils i
altres mals no ho haguessin obligat a descurar tot el que va descobrir allí,
ni Hesíode ni Homer, al meu entendre, ni cap altre poeta mai hauria
arribat a tenir una fama major que la seva".

"Quina història era, Critias?", va preguntar l'altre. "La història de la gesta
més important i, amb justícia, la més anomenada de totes les realitzades
per la nostra ciutat, però que no va arribar fins a nosaltres pel temps
transcorregut i per la desaparició dels que la van dur a terme".
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Va dir l'ancià. "Conta-ho des del començament", va exclamar l'altre, "què
deia Solón, i com i de qui ho havia escoltat com un fet verdader.

"A Egipte", va començar, Critias, allà on el corrent del Nil es divideix en
dos, a l'extrem inferior del Delta, hi ha una regió anomenada Saítica, la
ciutat més important es Sais, de on, per cert, també era el Rei Amasis, té
per patrona una deessa (Tanit) el nom de la qual, en egipci és Neith, i en
grec, segons la versió d'aquells, Atenea.

Afirmen que aprecien molt a Atenes i sostenen que en certa manera estan
emparentats amb els d'aquesta ciutat.

Soló explicava que quan va arribar allà va rebre d'ells molts honors i que,
en consultar sobre les antiguitats als sacerdots que més coneixien el tema,
va descobrir que ni ell mateix ni cap altre grec sabien, per dir-ho així,
pràcticament res sobre aquests assumptes.

En una ocasió, per entaular conversa amb ells sobre això, es va posar a
explicar els fets més antics d'aquesta ciutat, la història de Furoneu, del
que es diu que és el primer home, i de Níobe i va narrar com Deucalión i
Pirras van sobreviure després del diluvi i va fer la genealogia dels seus
descendents i va voler calcular el temps transcorregut des de llavors
recordant quants anys havia viscut cadascun.

En aquest instant, un sacerdot molt vell exclamar: Ai!, Soló, Soló, els grecs
sereu sempre nens!.
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No existeix el grec vell! 'En escoltar això, Soló li va preguntar: '¿Per què
ho dius? 'Tots', va replicar aquell, 'teniu ànimes de joves, sense creences
antigues transmeses per una llarga tradició i no tenen coneixements
encanits pel temps. Això és perquè hi va haver i hi haurà moltes
destruccions d'homes, les més grans per foc i aigua, però també altres
menors provocades per altres innombrables causes.

Prenguem un exemple, el que s'explica entre vosaltres: que un cop Faetont,
el fill del Sol va muntar al carro del seu pare i, per no ser capaç de marxar
pel camí paterna, va cremar tot el que estava sobre la terra i va morir
atacat per un llamp.

La història, encara que relatada com una llegenda, es refereix, en realitat,
a una desviació dels astres que al cel giren al voltant de la terra i a la
destrucció, a grans intervals, del que cobreix la superfície terrestre per
un gran foc... Llavors, el nombre d'habitants de les muntanyes i de llocs
alts i secs que moren, és major que el dels que viuen prop dels rius i el mar.
El Nil, salvador nostre en altres ocasions, també ens salvà llavors d'aquella
desgràcia. Però quan els déus purifiquen la terra amb aigües i la inunden,
se salven els habitants de les muntanyes, pastors de bous i cabres, i els
que viuen a les vostres ciutats són arrossegats al mar pels rius.

En aquesta regió, ni llavors ni mai flueix l'aigua d'a dalt sobre els camps,
sinó que, per contra, és natural que pugi, íntegrament, des de l'interior de
la terra. Per això es diu que el que aquí es conserva és el més antic.
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En realitat, no obstant això, en totes les regions en les quals no es dóna un
hivern rigorós i una calor extrema, la raça humana, en major o menor
nombre, està sempre present.

Des d'antic registrem i conservem als nostres temples tot allò que arriba
a les nostres oïdes sobre el que passa entre vosaltres, aquí o en qualsevol
altre lloc, si va succeir alguna cosa grossa, important o amb una altra
peculiaritat.

Per al contrari, sempre que vosaltres, o els altres, us acabeu de proveir
d'escriptura i de tot el que necessita una ciutat, després d'un període
habitual d'anys, us torna a caure, com una malaltia, un torrent celestial
que deixa només, durant les èpoques antigues, els illetrats i incultes, de
manera que calia néixer de nou, com nens, des del principi, sense saber res
ni de la nostra ciutat ni del que va succeí entre vosaltres.

Per exemple, Solón, les genealogies dels vostres que acabes d'exposar poc
es diferencien dels contes de nens, perquè, primer, recordeu un diluvi
sobre la terra, mentre que abans, havien hagut molts altres diluvis i en
segon lloc, no sabeu ja que la raça millor i més bella de entre els homes va
néixer a la vostra regió, de la qual tu i tota la ciutat vostra descendiu ara,
en quedar una vegada una mica de sement.

Ho heu oblidat perquè els que van sobreviure van ignorar l'escriptura
durant moltes generacions.
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En efecte, abans de la gran destrucció per el aigua, la que és ara la ciutat
dels atenesos era la millor en la guerra i la més absolutament obedient de
les lleis. Expliquen que van tenir lloc les gestes més belles i que es va
donar la millor organització política de quantes varem saber sota el cel.”

(((

Paral·lelisme entre els ancestres dels grecs, i els ancestres de les

terres del Hebre. Homer pot ser seria de les terres del Hebre, ja que en
hi parlava tant... Es ben curiós que es parli de la mateixa manera que en
parlen els sacerdots de la ciutat grega ancestral, patrocinada per la
DEESSA Hibera TANIC, o TANIT, que ells li deien Atenea. Les tradicions
Hiberes coincideixen amb les tradicions que explica aquell sacerdot egipci
a Solón...)))

Solón solia dir que en escoltar-ho es va sorprendre i va tenir moltes ganes
de conèixer més, de manera que va demanar que li expliqués

amb

exactitud tot allò que els sacerdots conservaven dels antics atenesos. El
sacerdot va replicar: Sense cap reticència, oh Solón, te ho explicaré tot,
per a tu i per a la vostra ciutat, però sobretot per la DEESSA, TANIC, a
la qual va tocar en sort la vostra pàtria i també la nostra i les va criar i va
educar, primer aquella, mil anys abans, després de rebre sement de Gea i
Hefest, i, més tard, aquesta nostra. Els escrits sagrats estableixen la
quantitat de vuit mil anys per a l'ordre imperant entre nosaltres. Ara, et
faré un resum de les lleis dels ciutadans de fa nou mil anys i de la gesta
més heroica que van realitzar. Més tard, prendrem amb tranquil·litat els
escrits mateixos i discorrerem detalladament i ordenadament sobre tot.
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En quant a les lleis, observa les nostres, doncs descobriràs, ara i aquí,
molts exemples de les que ja existien llavors entre vosaltres. En primer
lloc, que la casta dels sacerdots estigués separada de les altres; després,
la casta dels artesans, que cada ofici treballés individualment sense
barrejar-se amb els altres, ni tampoc els pastors, ni els caçadors, ni els
agricultors. En particular, suposo que hauràs notat que aquí l'estament
dels guerrers es troba separat dels restants i que només té les ocupacions
guerreres que la llei li ordena.

A més, la manera en què s'armen amb escuts i espases, que van esser els
primers a utilitzar-los a Àsia tal com la DEESSA els hi va donar a conèixer
per primera vegada a aquelles regions entre vosaltres.

També, veus, quant es va preocupar la nostra llei des dels seus inicis per la
saviesa doncs, després de descobrir-ho tot sobre l'univers, incloses la
divinació i la medicina, ho va traslladar d'aquests éssers divins a l'àmbit
humà per a salut d'aquest i va adquirir la resta dels coneixements que
estan relacionats amb ells.

(((Això vol dir que la DEESSA Hibera TANIT els va portar, des de casa,
des de l'occident, totes les coses, idioma, escriptura, medicina,
endevinació, armes concretes, com escuts i espases i profundes, ja que no
els coneixien en orient, i PLATÓ assegura que en ATLANTIS si
s'utilitzaven els escuts, les espases i les profundes ...)))
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En aquell temps, doncs, LA DEESSA, TANIT, us va imposar a vosaltres, en
primer lloc, tot aquest ordre i disposició i va fundar la vostra ciutat
després de triar la regió on vareu néixer, perquè va veure que la bona
barreja combinació d'estacions que es donava hi podria arribar a produir
els homes més prudents. Com és amiga de la guerra i de la saviesa, va triar
primer el lloc que donaria als homes adequats a ella i el va poblar. Vivíeu,
doncs, sota aquestes lleis i, el que és més important encara, les
respectàveu, i superàveu en virtut a tots els homes, com és lògic, ja que
vareu ser els fills i els alumnes dels déus.

Admirem moltes i grans gestes de la vostra ciutat registrades aquí, però
una entre totes es destaca per importància i excel·lència. En efecte, els
nostres escrits refereixen com la vostra ciutat va detenir en una ocasió la
marxa insolent d'un gran imperi, que avançava des de l'exterior, des de
l'Oceà Atlàntic, sobre tota Europa i Àsia. En aquella època, es podia
travessar aquell mar, ja que hi havia una illa davant de la desembocadura
que vosaltres, així dieu, que anomeneu “columnes d'Hèrcules”. Aquesta illa
era més gran que Líbia i Àsia juntes i des de ella, els de llavors, podien
passar a les altres illes i de les illes a tota la terra ferma que es trobava
enfront d'elles i envoltava l'oceà autèntic, ja que el que quedava dins de la
desembocadura que esmentem semblava una badia amb un ingrés estret.
En realitat, era mar i la regió que l'envoltava totalment podria ser
anomenada amb absoluta correcció terra ferma. En aquesta illa, Atlántida,
havia sorgit una confederació de reis gran i meravellosa que governava
sobre ella i moltes altres illes, així com parts de la terra ferma.
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En aquest continent, dominaven també els pobles de Líbia, fins a Egipte, i
Europa fins a Tirrena. Tota aquesta potència unida va intentar una vegada
esclavitzar en un atac a tota la vostra regió, la nostra i l'interior de la
desembocadura. Llavors, Solón, el poder de la vostra ciutat es va fer
famós entre tots els homes per la seva excel·lència i força, doncs va
superar a tots en valentia i en arts guerreres, va conduir en un moment de
la lluita als grecs, després es va veure obligada a combatre sola quan els
altres es van separar, va córrer els perills més extrems i dominà als que
ens atacaven. Va aconseguir així una gran victòria i va impedir que els que
encara no havien estat esclavitzats ho estigueren i a la resta, que
habitàvem

més

ençà

dels

confinis

heraclitians,

ens

va

alliberar

generosament.

Posteriorment, després d'un violent terratrèmol i un diluvi extraordinari,
en un dia i una nit terribles, la classe guerrera vostra es va enfonsar tota
alhora sota la terra i l'illa de Atlántida va desaparèixer de la mateixa
manera, enfonsant-se en el mar. Per això, encara ara l'oceà és allí
intransitable i inescrutable, perquè ho impedeix l'argila que va produir
l'illa assentada en aquest lloc i que es troba a molt poca profunditat".

CRIT. - Tal com vaig dir abans sobre el sorteig dels déus que es van
distribuir tota la terra, aquí a parcel·les majors, allà en menors i van
instaurar temples i sacrificis per si mateixos, quan a Posidó li va tocar en
sort l'illa de Atlántida la va poblar amb seus descendents, nascuts d'una
dona mortal en un lloc de les següents característiques.
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El centre de l'illa estava ocupat per una plana en direcció al mar, de la qual
es diu que era la més bella de totes, i de bona qualitat, i al centre de la
qual, al seu torn, hi havia una muntanya baixa per tot arreu, que distava
uns cinquanta estadis del mar. En aquesta muntanya habitava un dels
homes que en aquesta regió havien nascut de la terra, Evenor de nom, que
convivia amb la seva dona Leucipe. Van tenir una única filla, Clito, quan la
noia aconsegueix l'edat de tenir un marit, moren el pare i la mare. Posidó
la desitja i s'uneix a ella, i, per defensar bé el turó on habitava, l'aïlla
mitjançant anells alterns de terra i mar de major i menor dimensió: dues
de terra i tres de mar en total, cavats a partir del centre de l'illa, totes a
la mateixa distància per tot arreu, de manera que el turó

fos del tot

inaccessible als homes.

Llavors encara no hi havia vaixells ni navegació. Ell mateix, ja que era un
Déu, va ordenar fàcilment l'illa que es trobava en el centre: va fer pujar
dues fonts d'aigües subterrànies a la superfície, una fluïa calenta de la
deu i l'altra freda i va fer sorgir de la terra alimentació variada i
suficient. Engendrar i criar cinc generacions de bessons homes, i va dividir
tota l'illa de Atlántida en deu parts, i va lliurar la casa materna i la part
que estava al voltant, la major i millor, al primogènit dels bessons grans i el
va nomenar rei dels altres .
(((((Aquí encaixa la descripció del mite mes ancestral de tota la humanitat que és el
mite de Leda i el cigne... Un Déu que prenya a una dona, femella, humana, per tenir una
descendència, una família i una dinastia , una nova humanitat, una nova cultura humana,
el mateix que es diu a la Bíblia. aquest mite ha estat pintat per centenars d'artistes de
totes les èpoques, una especial menció mereix Leonardo da Vinci...)))
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Als altres els va fer governants i encarregar a cadascun el govern de
molts homes i una regió de grans dimensions. A tots els va donar noms: el
major i rei del mar anomenat Atlàntic, té un nom derivat, perquè el primer
que regnava llavors portava el nom d'Atlant.

El germà bessó que va néixer després que ell, li va tocar en sort la part
externa de l'illa, des del lloc que vosaltres anomeneu "les columnes
d'Hèrcules" fins a la zona anomenada ara en aquell lloc GADERA, li va
donar en grec el nom de Eumelo, però en la llengua de la regió, GADERA o
GATERA. El seu nom va ser probablement l'origen del d'aquesta regió.

(((Només hi ha un lloc al món on se li doni aquest nom a una regió ancestral, i és a
Catalunya, igual que a França se li dóna el nom de Gàl·lia, de gall, igual que a la Ligúria,
llop, igual que a llengua d'Oc, oca, així mateix a la terra de GATERA, terra de gats,
GADERA-GATERA. Com diuen ells mateixos és la denominació d'una regió important
d'aquesta mateixa illa Atlántida.))))

A un dels que van néixer en segon lloc li van dir Anferes, l'altre, Evemo. A
qui va néixer primer dels tercers li va posar el nom de Mneseo i al segon,
Autòcton. Al primer del quart parell li va donar el nom de Elasipo, i el de
Méstor el posterior. Al major del cinquè parell de bessons li va posar el
nom de Azaes i al segon, el de Diáprepes. Tots aquests i els seus
descendents van viure durant moltes generacions i van governar moltes
altres illes al oceà i també van dominar les regions interiors cap aquí, com
ja es va dir abans, fins al Egipte i La Etruria.
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L'estirp d'Atles arriba a ser nombrosa i distingida. El rei més ancià
transmetia sempre al major dels seus descendents la monarquia, i la van
conservar al llarg de moltes generacions. Posseïen tan gran quantitat de
riqueses com no va tenir mai abans una dinastia de reis ni és fàcil que
arribi a tenir en el futur i estaven proveïts de tot del que era necessari
proveir-se a la ciutat i en la resta del país. En efecte, encara que
importaven molt de l'exterior a causa del seu imperi, la majoria de les
coses necessàries per viure les proporcionava l'illa. En primer lloc, tot el
que, extret per la mineria, era sòlid o fusible, i el que ara només nomenem
-llavors era més que un nom l'espècie del oricalc que s'extreia de la terra
en molts llocs de la illa, el més valuós de tots els metalls entre els de
llavors, amb l'excepció de l'or- i tot el que proporciona el bosc per als
treballs dels fusters, ja que tot ho produïen de manera abundant i
alimentava, a més, suficients animals domèstics i salvatges.
Especialment, la raça dels

elefants

era

molt

nombrosa

en

ella.

També tenia menjar la resta dels animals que s'alimenta en els pantans,
llacunes i rius i els que pasturen a les muntanyes i en les planes, per tots hi
havia en abundància i així també per a aquest animal (elefant) que és per
naturalesa el major i el que més menja. A més, produïa i criava be tot el
aliment que avui dóna la terra en qualsevol lloc, arrels, fullatge, fusta, i
sucs, destil·lats, sigui de flors o fruits. Però també el fruit conreat, el sec,
que utilitzem per alimentar-nos i quant usem per a menjar i denominem
llegums a totes les seves classes i tot el que és d'arbres i ens dóna
begudes, menjars i olis, i el que usem per solaç i plaure i arriba a ser difícil
d'emmagatzemar, el fruit dels arbres fruiters, i quants presentem com a
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postres agradables al malalt per a estímul del seu apetit, l'illa divina que
estava llavors sota el sol, produïa totes aquestes coses belles i admirables
i en una quantitat il·limitada. Com rebien totes aquestes coses de la terra,
van construir els temples, els palaus reals, els ports, les drassanes, i tota
la

resta

de

la

regió,

disposant-ho

de

la

manera

següent.

(((( com que per gracia dels Deus tot aliment es donava espontàniament des de la
mateixa terra, tot hom i tota bestia tenia tot allò que era necessari per la vida, dons
tenien tot el temps del mon i una mica mes per fer i pensar en fer allò anomenat per
nosaltres: cultura i podien pensar, a mes a mes, en allò que ara anomenem comerç, sols
perquè no van fer el camí que es pensa que fessin les comunitats de humans, que
primer no son res i que han de evolucionar a traves de milers de segles. Aquí ja neixen
evolucionats i amb totes les capacitats de lleis i de cultura feta, donada com un do, per
els deus, aquí, aquests primers essers humans no van tenir que, fer el llarg camí que se
suposa per part de tots els historiadors, aquí van néixer ensenyats, des de aquí van
començar a fer cultura i comerç des de el començament... Y des de aquí van començar a
fer camins i carreteres per escampar-se primer ells i desprès les mercaderies, per
això des de Tortosa es que comencen

tots el camins a distancies iguals, per fer

jornades de transport de persones i bestiar i aliments a altres contrades. Això
explicaria també perquè desprès del diluvi, els que hi van quedar, van tornar a
reconstruir allò que estava fet des de abans, ja coneixien les ciutats que existien
abans, i per això van reconstruir només allò que ja estava fet des de el inici i de la
mateixa manera que havia estat fet, per això, segons aquests mateixos relats de Plató,
tot va començar aquí, i sols des de aquí mateix es que es podia tornar a refer la
mateixa humanitat i la mateixa cultura i les mateixes lleis de abans, les mateixes
ciutats...)))))
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En primer lloc, van aixecar-hi ponts als anells de mar que envoltaven
l'antiga metròpoli per obrir una via cap a l'exterior i cap al palau real. Van
instal·lar, també, des del principi, el palau real al edifici del Déu i dels seus
progenitors i, com cadascun, en rebre-ho en herència de l'altre, millorava
el que ja estava be, superava en tant que era possible a l'anterior, fins que
ho van fer sorprenent per la grandesa i bellesa de les obres.

A partir del mar, van cavar un canal de tres-cents peus d'ample, cent de
profunditat i una extensió de cinquanta estadis fins a l'anell exterior i allí
van fer l'accés del mar al canal com a un port, obrint una desembocadura
com perquè poguessin entrar les naus més grans. També van obrir, seguint
l'adreça dels ponts, els cercles de terra que separava els de mar, el
necessari perquè els travessés un trirrems, i van cobrir la part superior de
manera que el passatge estigués sota, doncs les vores dels anells de terra
tenien una altura que superava suficientment al mar. L'anell major, en el
qual havien abocat el mar per mitjà d'un canal, tenia tres estadis d'ample.
El següent de terra era igual a aquell. Dels segons, el líquid tenia un ample
de dos estadis i el sec era, una altra vegada, igual al líquid anterior. D'un
estadi era el que corria al voltant de la illa que es trobava en el centre.
L'illa, on estava el palau real, tenia un diàmetre de cinc estadis. Van
envoltar aquesta, les zones circulars i el pont, que tenia una amplària de
cent peus, amb una muralla de pedres i van col·locar sobre els ponts, en els
passatges del mar, torres i portes a cada costat. Van extreure la pedra
de sota l'illa central i de sota cadascuna de les zones circulars exteriors i
interiors; les pedres eren de color blanc, negre i vermell.
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Per els estrangers, van construir dàrsenes buides dobles a l'interior, amb
sostres fets amb la mateixa pedra.

Unes cases eren simples, unes altres barrejaven les pedres i les
combinaven de manera variada per al seu solaç, fent-les naturalment
plaents. Van recobrir de ferro, al que usaven com si fos pintura, a tot el
recorregut de la muralla que circumdava l'anell exterior l’hi van fondre
cassiterita sobre la muralla de la zona interior, i oricalc, que posseïa unes
resplendors de foc, sobre la qual es trobava al voltant de l'Acròpoli El
palau dins de l'Acròpoli estava disposat de la següent manera. Al centre,
havien consagrat un temple

a Clito i Posidó, era del tot inaccessible,

envoltat d'una tanca d'or: aquest era el lloc on, al principi, van concebre i
van engendrar l'estirp de les deu famílies reals.

Desde les deu regions enviaven cada any cap a allí fruits de l'estació com a
ofrenes per a cadascun d'ells. Hi havia un temple de Posidó d'un estadi de
longitud i tres-cents peus d'ample. La seva altura semblava proporcional a
aquestes mesures, ja que tenia una forma enorme. Van recobrir tot
l'exterior del temple de plata, excepte les cúpules, que les van revestir
d'or. A l'interior, el sostre d'ivori, entremesclat amb or, plata i oricalc,
tenia una aparença multicolor.

Van revestir les parets, columnes i paviment de oricalc. Dins del temple
van col·locar imatges d'or: El déu, dempeus sobre un carro, portava les
regnes de sis cavalls alats i tocava, a causa de la seva altura, el sostre amb
el cap; ho envoltaven cent nereides sobre dofins.
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A l'interior hi havia moltes altres estàtues que eren exvots de particulars.
Fora, al voltant del temple, hi havia estàtues d'or de tots, de les dones i
dels homes que havien pertangut a la família dels deu reis, així com molts
altres exvots grans dels reis i de particulars de la ciutat i de totes les
regions exteriors que van dominar. Hi havia un altar que concordava en la
seva grandesa i la seva manufactura amb aquesta construcció.

El palau, igualment, s'adequava a la grandesa de l'Imperi, així com a
l'ordre al voltant del temple. Per utilitzar les fonts d'aigua freda i calenta
que per naturalesa tenien una abundant quantitat d'aigua en sabor i
qualitat excel·lent per a l'ús, van construir al voltant edificis, van fer
plantacions d'arbres adequades a les aigües, van aixecar cisternes a l'aire
lliure i hivernals cobertes per als banys calents -aparti les reals, les
públiques i les privades, a més d'altres per a dones i unes altres per a
cavalls i la resta dels animals de tir- i van ordenar convenientment
cadascuna d'elles.

Van dirigir el corrent d'aigua cap al bosc sagrat de Posidó -múltiples i
variats arbres de bellesa i altura sobrenatural per la qualitat de la terra- i
cap als cercles exteriors per mitjà de canals que seguien l'adreça dels
ponts.

Havien construït en aquell lloc molts temples per a molts déus,

molts jardins i molts gimnasos, uns d'homes, uns altres, separats, de
cavalls a les dues illes dels anells. A més, al centre de la illa major hi havia
un hipòdrom d'un estadi d'ample col·locat apart, l'extensió de ell permetia
que els cavalls competissin lliurement a tot el perímetre.
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Al voltant de eixe hipòdrom hi havia, aquí i allí, cases de guàrdia per a la
majoria dels guardians. La guàrdia dels més fidels estava disposada a
l'anell més petit i més proper a l'acròpoli i als que més es distingien en la
seva fidelitat els havien donat cases dins de l'acròpoli entorn dels reis.
Les drassanes estaven plenes de trirrems i de tots els artefactes
corresponents, tot adequadament preparat. Els voltants de la casa dels
reis estaven arreglats de la següent

manera: quan es travessaven els

ports des de fora, que eren tres, una muralla s'estenia en cercle, a partir
del mar, a cinquanta estadis, per tot arreu, l'anell major i del seu port- i
es tancava en la desembocadura del canal al mar. Moltes cases poblaven
densament tota aquesta zona; l'entrada del mar i el port major estaven
plens de vaixells i de comerciants arribats de tot arreu que, per la seva
multitud, ocasionaven cridadissa, soroll i bullícia, tant de dia com de nit.

Ara ja hem recordat la ciutat i els voltants de l'antiga edificació, tal com
es van descriure llavors. Hem d'intentar recordar la resta de la regió, com
era la seva naturalesa i la seva forma en què estava ordenada. En primer
lloc, es deia que tot el lloc era molt alt i escarpat des del mar, però que els
voltants de la ciutat eren plans, suaus, circumdats al seu torn de
muntanyes que arribaven fins al mar.

Aquesta plana era de forma oblonga i tenia per un costat tres mil estadis i
dos mil en el centre des del mar fins a dalt. Aquesta zona de l'illa estava
de cara al vent sud, d'esquena a la constel·lació de l'Óssa i molt ben
protegida de tots els vents del nord.
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Llavors es lloava que les muntanyes que l'envoltaven superaven pel seu
nombre, grandesa i bellesa a totes les que hi ha ara i tenien a les
muntanyes poblets de veïns molt macos, rius, llacs i prats que donaven
aliment suficient a tots els animals domèstics i salvatges, boscos variats
en quantitat i espècie que proveïen abundantment de tota la fusta
necessària per totes i cadascuna de les obres. La naturalesa i molts reis,
amb el seu llarg esforç, havien conformat la plana de la següent manera.
En la seva major part era un quadrilàter rectangular, i el que faltava per
formar-ho l'havia corregit per mitjà d'una fossa cavada a la seva al
voltant. Encara que la profunditat, ample i longitud que els van atribuir
eren tan grans, sense comptar amb les altres obres, que resultava
increïble per a alguns que fos cosa feta per les mans de l'home. Havien
cavat una profunditat de cent peus; l'ample era en tots costats d'un
estadi i, com havia estat cavada al voltant de tota la plana, arribava a la
ciutat per tots dos costats i allí deixava fluir l'aigua al mar. Des de la seva
part superior havien obert canals rectes de cent peus d'ample que corrien
a l'ample de la plana fins a desembocar novament en la fossa que donava al
mar i distaven entre sí cent estadis de distància un d'un altre. Així
baixaven a la ciutat la fusta de les muntanyes i proveïen amb vaixells la
resta dels productes estacionals, ja que havien obert comunicacions
transversals d'uns canals a uns altres i cap a la ciutat. Collien fruits de la
terra dues vegades per any, al hivern amb les aigües provinents dels Deus,
i a l'estiu conduïen, des dels canals, els corrents d’aigües que produeix la
terra.
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Estava disposat que cada districte de la plana amb homes útils per a la
guerra proveís un cap. L'extensió del districte era de deu vegades deu
estadis i els districtes era seixanta mil. Es deia que la quantitat d'homes
de la muntanya i de la resta de la regió era innombrable; tots estaven
distribuïts en aquests districtes i assignats a caps segons les zones i els
llogarets. Estava reglamentat que cada cap proveís en cas de guerra la
sisena part d'un carro de guerra fins a deu mil carros, dos cavalls i genets,
a més d'un parell de cavalls sense carro, un infant amb escut petit i el
guerrer que lluita sobre el carro i condueix els dos cavalls, dos hoplites,
arquers i tiradors de fones, també dos cadascun, i llancers amb
armament lleuger, tres cadascun, i quatre mariners per cobrir la tripulació
de mil dues-centes naus. Així estava disposat el concernent a la guerra a
la ciutat real, el de les nou restants l'estava d'una altra manera que
portaria molt temps relatar.

El relatiu als llocs de govern i els honors va estar ordenat des del principi
de la següent manera. Cadascun dels deu reis imperava sobre els homes i
sobre la majoria de les lleis en la seva part i a la seva ciutat, i castigava i
matava a qui volia.

El govern i la comunitat dels reis es regien per les disposicions de Posidó
tal com les hi transmetia la constitució i les lleis escrites pels primers reis
en una columna de oricalc que es trobava en el centre de la illa en el
temple de Posidó, on es reunien, bé cada lustre, bé, de manera alternativa,
cada sis anys, per a alabar i honrar igualment lo parell i lo imparell.
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(((( Aquí ens encaixen les festes dels pobles de la comarca de Tortosa, moltes guarden
aquesta mateixa tradició. Cada

cinc anys els acabats en 4 i en 9, els pobles de

Alcanar... Cada sis anys, el poble de Ulldecona... Cada set anys, Morella... I totes les
tradicions de peregrinacions a les ermites per fer-hi ofrenes de fruits i de exvots, tal
com es feia a la ciutat de Atlantis. ))))

A les reunions, deliberaven sobre els assumptes comuns i investigaven si
algun havia infringit alguna cosa i ho sotmetien a judici. Quan anaven a
donar veredicte es donaven primer les següents garanties uns a uns altres.
Pregaven a Posidó que prengués l'ofrena sacrificial que li agradés de entre
els toros solts en el seu temple i ells, que eren només deu, el caçaven
sense ferro, amb cordes, fustes i xarxes. Al que atrapaven lo conduïen cap
a la columna i un cop lligat a la estaca, el degollaven damunt de la taula,
fent vots per que es complissin totes les lleis escrites.

(((((((((És una perfecta descripció d'una de les nostres festes i celebracions dels bous
a les nostres terres del Hebro, un "corre bou", podríem dir que mantenim les mateixes
tradicions, que mantenim el seu record, que encara perduren els records ...))))))

A la columna, al costat de les lleis, hi havia un jurament que proclamava
grans malediccions per els que les desobeïssin. Després de fer el sacrifici
segons les seves lleis i oferir tots els membres del brau, del bou, omplien
una cratera i abocaven en ella un coàgul de sang per cadascun. La resta ho
llançaven al foc una vegada que havien netejat la columna. Després, mentre
extreien sang de la cratera amb fonts daurades i feien una libació sobre el
foc, juraven jutjar segons les lleis de la columna i castigar si algú hagués
infringit alguna cosa abans.
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I, a més, també juraven no infringir intencionalment en el futur cap de les
lleis escrites, ni governar ni obeir a cap governant, excepte aquell que
ordenés segons les lleis del pare. Una vegada que cadascun d'ells havia
promès això de si i de la seva estirp, havia begut i dedicat la font com
exvot en el temple del déu i es va haver ocupat del menjar i de les altres
necessitats, quan arribava la foscor i s'havia refredat el foc sacrificial es
vestien amb un bellíssim vestit porpra i s'asseien a terra al costat de les
brases del jurament sacrificial. Durant la nit, després d'apagar el foc que
es trobava al voltant del temple, eren jutjats i jutjaven si algú acusava a
algun d'ells d'haver infringit alguna llei. Quan acabaven de jutjar, al ferse de dia, escrivien els judicis en una tablilla d'or i la ofrenaven com a
record juntament amb les vestimentes. Hi havia moltes altres lleis
especials sobre els honors de cadascun dels reis; el més important: no
atacar-se mai uns a uns altres i ajudar-se tots en cas que algú intentés
destruir l'estirp real en alguna de les seves ciutats, i prendre en comú,
com abans, les determinacions concernents a la guerra i a altres
activitats, sota la conducció de l'estirp de Atlant. Cap rei podia matar a
cap del seu parents, si no comptava amb l'aprovació de més de la meitat
dels deu.

Segons el relat, tan gran potència i de tals característiques existents
llavors en aquelles zones va ordenar i va enviar el Déu contra les nostres
terres per la següent raó. Durant moltes generacions, mentre la
naturalesa del Déu era suficientment fort, obeïen les lleis i estaven ben
disposades cap al diví emparentat amb ells.
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Posseïen pensaments veritables i grans en tot sentit, ja que aplicaven la
suavitat juntament amb la prudència als avatars que sempre ocorren i uns
a uns altres, per la qual cosa excepte la virtut, menyspreaven tot la resta,
tenien en poc les circumstàncies presents i suportaven amb facilitat, com
una molèstia, el pes de l'or i de les altres posicions. No s'equivocaven,
embriagats per la vida llicenciosa, ni perdien el domini de si a causa de la
riquesa, sinó que, sobris, reconeixien amb claredat que totes aquestes
coses creixen de l'amistat unida a la virtut comuna, però que amb la
persecució i l'honra dels béns exteriors, aquests decauen i es destrueix la
virtut amb ells. Sobre la base de tal raonament i mentre romania la
naturalesa divina, van prosperar tots els seus béns, que descrivim abans.
Més quan es va esgotar en ells la part divina perquè s'havia barrejat
moltes vegades amb molts mortals i va predominar el caràcter humà, ja no
van poder suportar les circumstàncies que els envoltaven i es van
pervertir, i al que els podia observar els semblaven desvergonyits, ja que
havien destruït el més bell, el més valuós, i els que no van poder observés
la vida veritable respecte de la felicitat, creien llavors que eren els més
perfectes i feliços, perquè estaven plens d'injusta supèrbia i de poder. El
Déu de Déus Zeus, que regna per mitjà de lleis donat que pot veure tals
coses, es va adonar que una estirp bona estava disposada de manera
indigna i va decidir aplicar-los un càstig perquè es fessin més ordenats i
aconseguissin la prudència. Va reunir a tots els déus en la seva mansió més
important, la que, instal·lada en el centre de l'univers, té vista a tot el que
participa de la generació i, després de reunir-los, va dir...
Així acaba el llibre dels diàlegs, possiblement ara venia l'anunci del
diluvi.
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¿ HIBERIA ES LA ILLA DE “ATLANTIS” ?.

El secret millor guardat de Hiberia ciutat, país, illa, també coneguda per
Tartessis i més encara coneguda per Tortosa, a les terres del riu Hebro,
Hebre, Hiber, aquest secret és que essent tan evident que Hiberia país, es
una plataforma geològica d'illa tingui, precisament, una de les majors
concentracions d'espècies vegetals, animals i minerals molt variades i tota
classe d'herbes medicinals. Penso que de no tenir el primer jardí-edenparadís, creat pels Déus, on van estar els primers éssers humans, seria
pràcticament impossible que es donessin totes aquestes abundàncies de
flora i fauna i altres… Estem vivint a una vall que es un microcosmos.

Segons els experts en temes de la Atlántida s'hauria de situar la
desaparició de la civilització Atlant al inici de l'Edat de Bronze, si fora
així, podria coincidir amb els Tartessis... Per a aquests historiadors i
experts Plató mai va parlar de la Atlántida com d'un enorme continent,
sinó de “NESOS”, “ILLA”, al costat d'altres illes, i la va situar precedint
la boca, o pas, o estret, als Pilars d'Hèrcules.

Tal semblaria que estigués descrivint la zona del mar “pelagos”, enfront de
les terres de Hiberia, que serien les actuals de Catalunya i València, des
dels Pirineus fins a les puntes de Gandía, amb les Illes Balears al davant de
aquest país, com protegint-lo.
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No hi ha cap unanimitat a l’ora de traduir les paraules de Plató al conegut
“diàleg amb Critias”… En aquest diàleg, Critias afirma que Solón havia
adaptat els noms de Atlantis a les seves pròpies paraules gregues,
intentant guardar els significats de les mateixes, amb aquest criteri no
podríem seguir una lògica a les paraules només d'arrel i derivada, si no
més aviat de significat. I el més lògic per a entendre el significat de les
paraules seria saber el idioma que es parlava, a les terres de Atlantis.

És evident doncs, que els estudiosos i erudits haurien de fixar-se més al
significat que a la paraula arrel grega, a aquesta no es trobarà l'arrel
Atlant... Avui en dia, les traduccions d'algunes paraules concepte, haurien
de tenir més unanimitat, per exemple quan diuen “illa” hauríem d'entendre
tots “illa” i no península, doncs si cadascun se les pot fer venir bé
resultarà que n’hi podran haver, milers.

El mateix succeïa quan es traduïa “les Columnes d'Hèrcules”, i els
historiadors al no saber on trobar les columnes, doncs, col·loquen penyals
enormes en lloc de columnes… O sigui que si la “ILLA” pot ser una
península i les columnes poden ser muntanyes, penyes i penyals, doncs no
cal pensar molt per a entendre que podem estar buscant milers de llocs
amb penyals… Més aviat hauríem de trobar un sol lloc amb les autèntiques
columnes. Diu Plató: “ el lloc que vosaltres anomeneu columnes de hèrcules”

Per a comprendre el significat de Atlantis hauríem d'entendre el possible
significat de les paraules esmentades als diàlegs… Hauríem de buscar als
idiomes del lloc, per a discernir-ne els possibles significats.
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Les paraules de Plató no tenen un significat directe en grec, per això
qualsevol semblança amb altres paraules gregues no serien acceptades per
bones, excepte la pertinaç mania d'haver d'enquadrar, costi el que costi,
aquestes paraules en algun lloc i amb algun significat precís que no es pot
demostrar.

S'esmenta “GADERA - GATERA” dons cal buscar llocs o idiomes antics en
els quals aquest “so” signifiqui alguna cosa. Busquen a aquesta paraula el
significat de CADIS: Realment absurd…

Cadis és una ciutat i no és tan antiga com per a poder aparèixer 9000
abans de Crist... A més, hauria de significar un territori no només una
ciutat… I la paraula hauria de dir un significat exacte... Així en la nostra
terra “GATERA” té un sentit i un significat, vol dir terra de gats… Podem
buscar quans països tenien el símbol dels gats i ho varem trobar a les
terres de l'actual Catalunya… GAT-CAT, GAT-ERA, és la forma que en
català es nomena a un lloc de gats, lloc on viuen els gats.

No hi ha altres idiomes ancestrals antics que tinguin la paraula arrel CATGAT i que signifiquin gat... Possiblement, passi igual que amb “cavall” també
“GAT-CAT” sigui original de d’idioma català… I els idiomes més nous que si
que tenen paraules derivades de gat o cat són, per tant idiomes derivats
del català.

En llatí “gatus”, en castellà “gato”, paraules totes elles derivades doncs
totes necessiten afegir-hi lletres o una síl·laba sencera, més.
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M'atreveixo a afirmar que els idiomes són posteriors al català perquè els
pobles que van parlar aquests idiomes derivats van néixer, segles després.

Però si acceptem el significat de “GATERA” com a terra de gats al català
antic o al Híber, aquesta arrel tindria molt sentit a una regió que a
l'antiguitat era denominada així, terra de gats, gatera. A més, seria con
diu Plató, el nom de una regió de les deu de Atlantis.

Des de aquí, occident, Hiberia, segons diuen els egipcis, els va venir a ells
el coneixement i el culte dels gats… Els gats a Egipte són sagrats duts per
la Deessa de Hiberia que els va ensenyar la cultura… Sempre s'ha dit de
l'actual Catalunya que era la terra dels gats… com a la actual França es la
terra dels galls, la Galia Romana, i La Liguria la terra dels llops. S'explica
que els Hibers Romul i Irem, van ser alletats per la deessa lloba "lígur", i
que, amb aquesta mateixa cultura van fundar Roma i el seu imperi.

És una de les arrels més notables per al nom de cat-alà, gat-alan, catalauña… No se m'ocorre millor respatller que el de la pròpia tradició
egípcia i les posteriors tradicions.

Ningú pot demostrar-nos que el català no existís en aquells moments… El
que és evident és que aquest mot no pot ser fenici, doncs els fenicis van
ser molt posteriors als inicis de Atlantis i als temps d'aquesta
civilització…
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És clar que el català té una gran quantitat de paraules arrel que són
anteriors al llatí… Si el català vingués del llatí no podria tenir aquestes
paraules arrel tan originals, doncs hi ha moltes paraules arrels catalaneshíberas que són també paraules d'ús en molts idiomes semites que no van
tenir l’influencia del llatí.

També al idioma sànscrit hi ha paraules catalanes, amb significats
exactes... A les tradicions antigues índies diuen que hi havia un lloc, on el
primer Déu que va crear un ésser humà, va prendre fang de la riba d'un
riu, doncs bé, a aquest lloc únic, li van posar el nom de "TXIKINA". Aquest
és el nom que té, des de sempre, la platja de riu a la ciutat de Tortosa, al
Hebre: "CHIQUINA", així es com el pronunciem nosaltres.

Realment, tan mateix, sembla una casualitat extraordinària, absolutament
de sorpresa...

Doncs bé, aquesta mateixa sensació de sorpresa extrema és la que tenen
els estudiants de hebreu i de sànscrit, quan es troben tantes i tantes
paraules catalanes o amb arrels catalanes.

Si hi ha algú que ho pugui explicar, que ho faci.

A la nostra terra es diu “bitem” a una illa l mig d'un riu... La mateixa
paraula usen els sumeris per a definir aquest mateix concepte… “Cova” com
concepte de cova, caverna, cavitat, és una paraula catalana que s'usa
igualment en altres idiomes semites i a l'hebreu.
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Si es volguessin acceptar les evidències es trobaria que amb el català, el
híber i el euskera tindríem la major part de paraules arrels amb les quals
podríem confeccionar gairebé mots els altres idiomes… Molts noms que se
citen a Plató comencen per “EU”, es una partícula que en híber significa
bo, abundant, és la inicial de EUROPA.

Melousa, Eumelos, és la illa que està en terres dels híbers... El nom
d'aquesta illa apareix a altres autors grecs i llatins... Illes amb ovelles
negres... Illes de Hiberia, els autors romans ens expliquen amb claredats
diàfanes que les illes que estan davant de Hiberia, a les boques de Hiberia,
per a protegir-la, són les Balears… Diuen els romans que estan en les
boques de Hiberia, així mateix diu Plató en els seus col·loquis, illes a les
boques d'aquestes columnes… Les quatre illes davant de… Les quatre illes
a les boques de, "tou estomatos"… Les quatre columnes d'Hèrcules... Les
quatre illes de Hiberia… Plató sempre parla d'un mar petit, abastable,
“pelagos »… Mai Plató usa la paraula "okeanos" per a dir on estava
Atlantis… No podem fer-li dir a Plató allò que mai va dir, ni podem pensar
que Plató no sabia usar les paraules adequades.

També Plató parla de l'illa i del grup d'illes, això és molt clar. Tots
traduïen aquests termes de forma igual... Doncs bé, al mar petit, "Pelagos"
hi ha una gran illa i un grup d'illes i darrere del regne, Atlantis, hi ha les
altres terres de les que parla també Plató. I més enllà de la mateixa terra
ferma està, finalment l'oceà Atlàntic.
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Venint per mar, des del sud, des d'Àfrica, entrant per l'estret entre
Dénia-Gandia i Eivissa, es troben tots aquests elements que s'esmenten a
aquests diàlegs...

En altres autors grecs a les illes "eumelos", Melausa" se les identifica amb
Menorca, on vivien els Ciclops fills de Posidó. Eren illes amb tal abundància
de cabres i ovelles negres, que li van donar nom, ja que això és al cap i a la
fi el significat, negre, en grec: "melanos".

Si les columnes estan a Hiberia i si la gran illa és Hiberia i si la gran ciutat
de Hiberia és Atlantis al front de les columnes, explicant-ho així
encaixaria tota la descripció de les paraules de Plató… O les mateixes
ciutats de Denia i Gandía... També podrien ser-ho les columnes del Temple
d'Hèrcules a les terres d'Alacant… El mar petit o “pelagos” seria el que
està entre aquestes illes i les costes de Hiberia, al capdavant dels països
catalans… Entre Alacant i les Pitiusas hi ha un estret, enfront del que
estaria la ciutat de Atlantis i darrere d'aquest país que té les columnes
d'Hèrcules estan les altres terres de la gran Illa fins a arribar al
veritable oceà.

Solón havia traduït les paraules originals (atlantes) al idioma grec, segons
el significat de les mateixes al lloc de origen, això vol dir que la intenció
de Solón no va ser substituir-les per noms grecs coneguts, doncs la
majoria són noms no documentats en cap text mitològic anterior a Solón o
a Plató, dons era més aviat la seva intenció la de recordar el significat
original amb sons audibles per als grecs.
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Aquest tema és crucial, doncs les paraules que els grecs ens han deixat
han de significar alguna cosa al lloc inicial, a la terra original.

El nom de Hiberia ve del nostre riu Hiber, Heber, Hebre, Hebro… No cal
buscar arrels més antigues que les nostres… Totes les altres arrels
possibles d'aquesta paraula en altres possibles idiomes són posteriors a
les nostres… I no cal buscar en èpoques tardanes un origen… Cal buscar-lo
on es dóna aquest origen: aquí està el significat, al Heber, Hebre, aquí es
dóna l'origen… Aquestes paraules pronunciades pels habitants d'aquesta
terra són les que pretenen traduir al seu idioma tant els egipcis com els
grecs… Això és el que diuen els Sacerdots a Solón…

Expliquen que fan la traducció segons el significat del lloc original i és així
com cal estudiar-lo… De Hebre, Heber es traduïx a l'egipci i al grec com
HIBER i per tant els romans segueixen l'ús de IBER.

Segons Plató també la paraula "autòcton" és una paraula nostra, i també
és, molt curiosament, el nom que li dóna a un dels seus fills, al quart 4 º ...
El símbol del 4 a Catalunya.

Passa el mateix amb la paraula “Espanya”, diuen els grecs que aquesta
paraula volia significar extremitat, el final d'alguna cosa… Existeix una
paraula catalana que significa això mateix: “ESPATLLA”… Llavors, es diria
d'aquesta manera a les terres que estaven a la seva esquena, “ESPATLLA”,
“ESPANYA”, “ESPATLLA” és allò que està al darrere, el que està a
l'extrem… Les terres extremes...
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Em dona el parer que se sembla més “ESPATLLA” a “ESPANYA” que totes
les altres suposicions dels altres investigadors que insisteixen a negar que
el català existís quan els grecs parlaven amb els habitants d'aquestes
terres catalanes.

Si són així les coses, ja que així s'expliquen, el primer nom a la península
Hibèrica, l'hi van donar els habitants d'aquestes terres quan parlaven amb
els grecs i nomenaven gràficament, les terres que estaven a la seva
espatlla.

Hi ha restes arqueològiques de cavalls i arnesos i cinchas i frens, de
gairebé 20.000 anys a les terres de Castelló, Ares del Mestrat… Els
cavalls a les pintures rupestres de les costes llevantines indiquen de
manera concloent, que aquí, a Hiberia, des de fa més de 8000 anys hi havia
cavalls domesticats… I on es domestiquen és on se'ls hi posa nom per
primera vegada… Aquí se'ls hi deia “cavall” i aquesta és la paraula que ens
ha arribat a nosaltres des de llavors.

Així mateix la paraula catalana

"EGUA" és la base de les posteriors llatines "equus" etc. "Eguada:
Yeguada".

No van ser les altres civilitzacions que van venir segles després les que els
hi van posar nom als cavalls, van usar les paraules que ja havien creat els
habitants de les nostres terres, segles abans. És absurd pensar que la
paraula “cavall” sigui llatina, tret que se donés per cert que el llatí existia
milers d'anys abans que aparegués l'Imperi Romà… Cosa del tot
impossible.
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Sabem que el llatí apareix amb els romans, amb el seu Imperi. Abans del
Impero Romà, ningú al mon parlava el llatí, no existí pas.

Ningú pot

demostrar-nos que no pugui existir el català, el híber i el euskera abans
que tots els altres idiomes, sobre tot abans que el llatí. És evident que
han d'existir paraules per a dir les coses: cavall, castell, etc... Els Híbers
d'aquestes terres domestiquen als cavalls segles abans que apareguin els
idiomes posteriors com el llatí.

Primer els idiomes de les terres del Hebre, després els altres idiomes…
Primer els de Hiberia posen nom: CAVALL, a aquests animals i després els
altres idiomes adopten aquestes paraules: del català : Egua passem a
Equus… Del català : Cavall passem a caballus… Així encaixen totes les
coses, absolutament totes.

Qualsevol explicació que facin els experts lingüistes volent afirmar, sense
demostrar-ho mai, que les paraules híberas vénen dels fenicis, quan els
fenicis no existien… Es un absolut sense sentit. És com quan tants i tants
llibres diuen que els Templers eren francesos, dos segles abans de que
França s'apoderés de les terres dels Templers… Contrasentits que es
donen per bons perquè algú els va escriure. Ara sabem la veritat de moltes
d'aquestes històries que ens van contar. Els Híbers, habitants del Hebre,
Hebreus, van viure, van existir milers d'anys abans que tots els altres
pobles de les conques mediterrànies. Aquests Hebreus, Hibers van tenir
l'encert d'escriure uns llibres que van contar tota la seva història des del
començament dels temps… “LA BÍBLIA”… Gràcies per fer-ho.
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COMENTARIS DE LA ATLANTIDA… COLUMNES…

Els únics documents que existeixen al món per a tractar els temes de la
ciutat i el regne de Atlantis són els texts de Plató: “els diàlegs amb Critias
i amb Timeo”... En aquests texts, Plató no diu mai que Gibraltar sigui el lloc
on estan les “columnes d'Hèrcules”... Només alguns historiadors s'obstinen
en posar-les a aquella ubicació, perquè, segurament, no troben cap lloc
millor on els hi encaixin adequadament i per això insisteixen a afirmar, una
i altra vegada, que només poden estar al sud, a Gibraltar... Però passa una
cosa ben curiosa, que situant les columnes allí, a Gibraltar, després les
altres explicacions de Plató, que parla de més illes i més regnes i mes
terres, no encaixen, no coincideixen.

Plató parla de columnes, no diu

calpes, ni penyals, ni muntanyes...

A més, el veritable estret està constituït per la punta de Tarifa que és la
part de terra més al sud… La part més al nord d'Àfrica està a l'altura de
l'actual Murcia… Però als llibres oficials d'Espanya tots volen posar les
columnes on hi ha uns penyals o unes muntanyes...

I Plató no va parlar de muntanyes, només va dir columnes o pilars… Li
diuen columna a un penyal, i n’hi ha molts de penyals que tenen les
mateixes possibilitats que els de Gibraltar, però no els esmenten.

El

penyal de Calp, també hi hauria de tenir el mateix dret, com penyal que es,
però ni uns ni altres són columnes o pilars…
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Diu Plató: “darrere del país que té les columnes d'Hèrcules hi han molts
altres pobles i més enrere encara està l'oceà, que després li van posar el
nom de Atlàntic... Això va dir Plató... Doncs si posem les columnes a
Gibraltar, darrere d'aquell estret no trobarem els països que diu Plató, sol
hi ha aigua i oceà… Davant de Gibraltar no hi ha la possibilitat que hagin
aquestes illes d'aquelles grandàries i menys un continent més enllà.

Al Hebreu actual “heber” vol dir “més enllà”, la fi del mon, el final del
occident. Fins i tot aquesta paraula encaixaria per a les paraules de Solón…
Cal ser seriosos i rigorosos en la utilització de les paraules, si no,
difícilment ens duran a trobar l'antiga ciutat de Atlantis.

Cal buscar les columnes del temple d'Hèrcules, acuradament... Segurament
el primer temple dedicat a Hèrcules es va construir en les terres
d'Alacant, en les terres de Hiberia, això afirmen alguns textos grecs…
Hèrcules estava a les terres de Hiberia perquè un dels famosos treballs
que li van encarregar els Déus va ser robar-li els bous sacrificials al Déu
Hiber Gerión, que estava a Hiberia... Aquí, dons, estaven les famoses
columnes, a Alacant, a les terres de Hiberia, Plató descriu les terres des
dels Pirineus fins a les columnes d'Hèrcules, com un dels països que va
donar Posidó a un dels seus fills… Aquest fill es deia AUTOCTON... i la
regió GADERA O GATERA. I la ciutat de Girona du el nom de GERIÓN.

Si es canvien les paraules de Plató, doncs no tindrem els resultats
desitjats i no es trobaran les pistes necessàries…
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Quan es busqui a les terres originàries que indica Plató, quan busquin a les
terres prop del Hebre-Hiber, a Hiberia, a les terres de l'actual València i
Catalunya i Balears, aquí trobaran les columnes, l’estret, les altres illes, la
terra ferma i tota la resta. Fins i tot, més enllà el oceà.

Els soldats grecs que lluitaven contra els atlants, diu Plató que, van ser
enterrats per les aigües, per una espècie de tsunami d'aigua, terra i llots…
Diu també que sols es va enfonsar la ciutat, no la Illa Gran de Atlantis.
((((((Hi ha alguns geòlegs, que comencen a dir que l'illa Hiberia es va moure des de
l'oceà Atlàntic cap al continent d'Europa, originant així les cadenes muntanyoses a tot
el nord i després es va enlairar de la plataforma europea, anant cap a al sud, obrint el
mar Cantàbric i tancant el mediterrani, potser i tingui a veure amb aquells textos
grecs en què s'expliquen els treballs que els déus li van encarregar a Hèrcules, un
d'ells va ser: obrir el mediterrani perquè estava tancat..))))))

(((Es veu, a l'Atlàntic, com una marca al fons del mar, com el solc per on va lliscar
aquesta illa "Hiberia", fins a xocar contra la plataforma europea.)))
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Es mou la Illa, es tanca el Mediterrani i les sorres i terres del desert
sobrepassen tot i cobreixen el mediterrani, omplin les conques dels rius i
al baixar aquestes aigües per les lleres enterren als soldats, ho enterren
tot i netegen la terra escombrant-la… I com afirma Plató durant molts
anys la navegació per aquells indrets era difícil pels baixos fons sorrencs i
fangosos.

La versió de Plató és que els Atlantes i els soldats grecs van ser
escombrats per les aigües i van desaparèixer… Aquesta és la mateixa
versió de la Bíblia, al diluvi… És molt probable que aquest diluvi fos això: un
gran tsunami, des de l'Antàrtida fins a més amunt de Hiberia…

Basant-nos en alguns estudis recents de alguns geòlegs espanyols
d'aquests últims anys, podríem intentar explicar com van poder succeir
alguns fets, encara que no puguem afirmar-los completament.

L'Illa Hiberia estava mar endins a l'Atlàntic. Va ser desplaçada fins a la
ubicació actual, per uns moviments de plaques geològiques, igual que l'Índia
es va desplaçar des del sud d'Àfrica, i com la península italiana, també se
separa d'Àfrica i s'incrusta amb la plataforma europea, la primera forma
l'Himàlaia , la segona forma Els Alps.

L'Illa Hiberia no encaixa amb el mediterrani, és com un enorme tap posat
just allí per tancar la mar, tampoc encaixa amb la plataforma continental
Europea... Només cal mirar els mapes de Google...
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Potser, els gels i les glaceres de segles enrere van ajudar a la formació de
les muntanyes del nord, va possibilitar que la vida continués més avall, al
sud, amb un clima més temperat perquè es frenessin els gels d'aquesta
glaciació que va cobrir tot Europa. Aquí, al sud dels Pirineus, les terres
estaven al sol de migdia, així van poder mantenir la vida... Aquesta mateixa
glaciació enorme acaba desencaixant la Illa de la seva unió amb Europa, la
fa descendir cap al sud, s'obre el mar cantàbric, la desplaça lateralment i
la encasta entre Àfrica i Europa tancant la Mediterrània.

((( No es pas tan difícil de imaginar que el mar cantàbric es una escissió un trencament
de les terres, es una obertura neta i de la mateixa profunditat.))))
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Aquests podrien ser els dos grans cataclismes que ens explica Plató, que
ens diu que van succeir abans del gran diluvi... I finalment, els Déus van
netejar la terra amb les aigües (una part es va enfonsar sota el mar).

Els textos bíblics prometien als seus fidels anar al més enllà, al paradís…
Els egipcis prometien anar després de la mort també al més enllà, o sigui al
premi, a les terres dels Déus, o sigui a les terres de la mel, de l'olivera,
dels raïms, a la terra de les fonts calentes i fredes, a les terres on es
ponia el sol, o sigui al paradís perdut, o sigui a occident. Ala fi del mon.

La Bíblia concorda amb els texts egipcis del llibre dels morts:

Més enllà,

paradís perdut, cel, allà on volen anar els vius quan morin, als camps dels
Déus primers, als horts dels fruits de la vida, al més enllà, a l'occident, a
Hiberia, a la terra del Hebre, al jardí de les hespérides, al jardí terrenal,
al paradís terrestre, als camps Elisis.

El primer ancestre està on Déu va posar el jardí, on va posar al primer
home, al primer hebreu.

El segon ancestre està on va posar allò que va quedar d'aquest primer
ancestre, les ciutats després de Caín.

El tercer ancestre és on va començar de nou la vida després del diluvi
universal, amb l'Hebreu Noé, els seus fills i els seus néts, també hebreus.

158

Pot ser que aquest últim diluvi fora només aquell cataclisme de
l'enfonsament i de l’escombra’t de la terra per les aigües… També Plató
ens parla de tres esdeveniments catastròfics abans del diluvi.

Pot ser que els altres esdeveniments que van afectar a la Illa Hiberia
fossin molt anteriors… Els moviments dels continents que podrien haver
significat la possible destrucció de una “Atlantis” o “Hiberia” van passar
abans del diluvi últim.

El nord de la península és muntanyenc a conseqüència del xoc contra les
plaques europees… HIBERIA és la Illa que s'uneix a la placa continental
Europea per desplaçament i d'aquest desplaçament es formen les cadenes
muntanyenques…

Des del fons de l'atlàntic s'aixequen unes serralades que desplacen els
continents, s'obren com un meló madur… Les fosses abissals indiquen
grans estrips en les plaques superficials.

La fossa del cantàbric indicaria que, abans, (no es pot donar quants anys o
segles), estaria orientada la península o Illa Hiberia, a una posició que
aproparia Galícia i Portugal a les Illes Britàniques, tancant aquest abisme
cantàbric... això explicaria d'aquesta manera, una gran quantitat de
fenòmens que ara no es comprenen gaire bé.. Es tocarien les costes de
Hiberia amb les d'Irlanda i Anglaterra. Estarien els mars molt més baixos
i es podria caminar per les baixes marees.
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Això explicaria la flora i fauna de les Illes d'Irlanda i la costa de la
Hiberia lusitana i galaica. També explicaria que a Portugal, també, tenen el
gall com a animal referencial, igual que França.

En aquells moments el Calp d'Alacant seria la punta més al sud d'aquest
estret. “Torres de Hèrcules”. Hèrcules i Alacant tenen ancestrals
referències, que s'ignoren perquè no se'ls encerta a situar. Quan aquest
estret és a la punta d'Alacant, tota la Mediterrània de l'est era
Mediterrània del sud. La zona que avui és Andalusia estava tota orientada
a l'Atlàntic, oberta als mars occidentals. Sierra Nevada i les terres al sud
del Guadalquivir estaven unides al nord d'Àfrica. Això significaria que
Àfrica i Hiberia, van estar en un temps unides per terra. (((((quan diuen

els grecs que el mediterrani estava tancat i Hèrcules va tornar a obrir el
pas de les aigües))))) Molts geòlegs, actualment, intenten explicar
d'aquesta manera l'existència de plantes comuns a Hiberia i a l'Àfrica
explicant que només seria possible aquestes realitats de flora i fauna
comuns si hagués hagut, en algunes èpoques antigues, un istme.

Això implicaria un reconeixement de ser una mateixa terra, que en unes
èpoques està unida i en altres èpoques està separada, quan la conca del
Guadalquivir és la gran obertura del Mediterrani a l'oceà Atlàntic.

Llavors l'estret estava a Alacant, el Calp de Alicante, a Denia…

Cal

recordar la gran importància de Denia i Gandía i dels Hibers a aquells
ports de mar, així com als de Carteya, Cartagena.
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Tan mateix l'Atlàntic estava sense obrir-se tant com ho està ara, les
distàncies entre ambdues parts de l’Atlantic eren mínimes… El fet de que
estigués en aquesta posició indica que l'obertura de l'estret seria molt
gran i es tancaria per les terres de l'actual Granada i Almería que serien
terres d'Àfrica en aquelles èpoques.

L'obertura a l'oceà estava a l'actual llera del Guadalquivir, per sota de
Múrcia, tota la llera del Guadalquivir era mar… Llavors l'estret estaria on
diu Plató: a les columnes d'Hèrcules i al davant les altres illes i després les
illes majors i el continent.

Aquesta descripció de Plató només encaixa si posem absolutament totes
aquestes peces del trencaclosques al seu lloc, a Hiberia, si no, no és
possible trobar res… Cal pensar que diverses ciutats similars a la descrita
de Atlantis, haurien de ser possibles i reals… Una cultura tendeix a
repetir models si aquests models funcionen.

Es parla clarament de que els que es van enfrontar als primitius grecs,
eren procedents d'una illa, envoltada per unes altres illes i situada enfront
de les columnes d'Hèrcules i a “Gadera”.

Al Gibraltar actual no hi ha illes d'aquesta classe ni de cap altra…

Solament entre Catalunya, Valencia i Balears, “pro tou estomatos”... Aquí
davant… A la vista…
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“I que tota la plana situada al costat de la ciutat que envoltava i estava, al
seu entorn, embolcallada fins al mar per florestes, no tenia quasi relleu,
era llisa, molt allargada, de tres mil estadis d'una banda, i dos mil en el
centre, pujant des del mar”.

“De tota la illa aquest era el lloc orientat cap al Noto, oposat a l'Óssa
Major i protegit del vent del nord”… ( Explica i descriu Critias.).

“Eumelos” és un dels noms que Plató cita com original dels Atlantes.
“Eumelos” és el nom que els hebreus li van donar al riu Nil, és el nom que la
Deessa Híbera Tanit, que li deien Neit a Egipte i l’anomenaven Athenea a
Grècia, els hi va dóna també, per que li posessin nom a aquell riu seu, que
avui en dia li diuen: “NILO”… “EU MELOS”. Curiositats…
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L'ANY 2005, ES VAN REUNIR A LA ILLA GREGA DE PATMOS,
ALGUNS DELS EXPERTS MÉS FAMOSOS DEL MÓN, PER PARLAR DE
LES SEVES IDEES, CONEIXEMENTS I INVESTIGACIONS, SOBRE
LA ATLANTIDA... VAN EXPOSAR UNS PUNTS QUE SERIEN LA
GUIA PER POSSIBLES NOVES EXPOSICIONS I ESTUDIS.

En negreta els punts del FÒRUM i en lletra normal els meus comentaris…

1 . “L'acròpoli de Atlantis estaria localitzada a una terra insular i on
algunes parts d'aquesta encara poden existir”.

"En una terra insular" és on col·loca Plató a la ciutat d'Atlantis, però a més
hi havia la regió de "GADERA-GATERA" "ATLANTIS" i la pròpia Illa
Atlantis, també. És a dir, tres conceptes diferents amb el mateix i únic
nom. Ciutat, Regió o Regne i Illa.

Segons aquests criteris podem afirmar que de ILLA i de illes en tenim
aquí, a Hiberia. Els romans deien de Hiberia que era la terra que tenia
moltes illes, de les més petites, de les menors, de les majors.

Els romans situen les illes de Hiberia: Mallorca Menorca i les Pitiüses als
mars lígurs del nord, enfront de les costes de Hiberia. Mai parlen, els
romans de Hiberia, ni de Tartessis, fora de les terres dels Hibers.
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Horaci explica, molt clarament, com els fenicis quan volent atacar als reis
de Hiberia, als reis de Tartessis, als de Tortosa, conquisten una de les
illes de Hiberia: l'illa Ibusa, per estar davant, a la vista, "tou estomatos
"de la ciutat de Tartessis, per poder, des d'allà, vigilar millor els reis de
Tartessis i atacar-los i vèncer-los en el moment oportú.

Encara, avui en dia, hi son les terres d'aquesta gran illa més gran i més
poderosa que Líbia i Àsia menor: L'Illa Hiberia.

Encara, avui dia, hi ha la terra on s’hi va estar el regne de Tartessis.

Si posem a les terres de Hiberia la desembocadura del riu Tartessis,
veurem que ens encaixen moltes de les descripcions de Plató.

Hi ha un concepte de ciutat: Hiberia, Tortosa, Tartessis.
Hi ha un concepte de país: Hiberia, les terres des dels Pirineus fins a les
columnes d'Hèrcules a Alacant.
Hi ha un concepte d'illa: l'actual península Hibèrica, abans illa.

Com bé diu Plató, algunes parts d'aquesta Gran Illa anomenada Atlantis,
encara existeixen, van quedar sobre les aigües.
Aquestes parts del país de Atlantis, molt bé podrien ser: Catalunya,
València i les Illes Balears.

VEURE MAPES.
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2. “L'acròpoli de Atlantis tindria una geomorfologia integrada per
anells concèntrics de la terra alternats amb uns altres d'aigua”.

Pocs podríem imaginar com estava configurada tota la ribera del Hebre en
aquells temps remots fa gairebé 12.000… Però podem pensar com era
aquesta terra dels 4 grans rius del començament de tots els temps…

El més fàcil és situar els cercles concèntrics de la ciutat si es té el lloc
idoni… Un dia es trobaran les zones de cercles concèntrics…

Al riu Hebre, a Tortosa-Tarteso hi havia moltes illes abans de la
desembocadura… La vall interior és amplia i capaç de abraçar una gran
ciutat com la de Atlantis…

Davant de les terres de Hiberia des de Barcelona fins a més al sud
d’Alacant existeix una gran plataforma marina, rectangular, que tendria
les característiques explicades per Plató... 3000 estadis de llarg i 2000
estadis d'ample… Les mesures encaixarien a la perfecció…

VEURE MAPES.
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3. “La terra insular de Atlantis estaria situada davant (al davant) de
la boca dels pilars d'Hèrcules"

És absolutament evident que gairebé tots els historiadors, una gran
majoria, es posen d'acord per a situar les columnes d’Hèrcules a Gibraltar
com únic punt possible, això comporta que s’ha de situar ATLANTIS al
OCEA ATLÀNTIC, no en el Mediterrani ni en cap altre mar petit,
PELAGOS...

Plató en cap moment parla de OCEA ni de PENYALS… Només parla de
columnes i de mar petit o pelagos… Mentre els historiadors i escriptors
continuïn dient que les columnes d'Hèrcules han de ser penyals, no ens
entendrem…

Mentre els historiadors que no saben on col·locar les columnes insisteixin
que només poden ser els penyals de pedra de Gibraltar, doncs no tindrem
columnes, només penyals, calps, però no columnes i els escrits no
coincidiran amb la realitat explicada per Plató que parla de COLUMNES…

Però si entenem que quan els grecs I Plató diuen COLUMNES
veritablement ho són, llavors buscarem COLUMNES i podem entendre la
història…
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Les columnes d'Hèrcules poden ser perfectament les que estaven a
l'entrada del temple que tenia a Alacant, que era llavors la terra
d'Hèrcules… Terra de HIBERIA…

Des d'Alacant, on també existeix un calp i un penyal, podria Hèrcules
batallar contra Gerión que era Déu Rei de Hiberia… Hèrcules li roba els
bous sagrats a Hiberia… Així ho conten els historiadors… Així ho conten
les epopeies dels grecs… Si ho entenem així, tot pot canviar i podem
començar a entendre-ho…

La zona d'illes està enfront de Hiberia: les Illes Balears, no hi ha altra
Hiberia possible amb les illes al voltant...

Si imaginem que els que vénen d'un viatge des del Atlàntic descriuen la
situació d'aquesta zona mitològica, que vol ser real, només es pot entendre
així: “després de les columnes d'Alacant es veuen les illes petites Pitiüses,
després es veuen les illes més grans Mallorca i Menorca i després altres
grans illes (Còrsega i Sardenya) i després ja es veu el continent…

Aquesta és la mateixa descripció que fa Plató, però si insistim a voler
traslladar-ho a l'estret de Gibraltar, allí no hi ha ni illes petites ni illes
majors ni continent a la vista…

Des de Gibraltar fins a Amèrica hi ha massa “OCEANA” i molt poques illes
i molt poques columnes i cap mar petit que es pugui dir “pelagos”
VEURE MAPES
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4. “La terra insular denominada Atlantis va ser dividida per Posidó en
deu porcions o districtes i una d'aquestes deu parts era una
extremitat, que arribava des dels Pirineus fins a un costat dels pilars
d'Hèrcules i la seva denominació era GADERA”.

L'antic país Hiberia correspondria exactament amb el país Atlantis… La
ciutat de Atlantis podria estar situada davant de les desembocadures dels
rius HEBRE i TURIA... Estant aquí, seria exactament en les boques de les
columnes de Hèrcules, que estarien enfront de l'estret entre Alacant i
Eivissa… Si Hèrcules estava a Hiberia perquè es barallava amb un Déu Rei
de Hiberia dit Gerió, al que li robava els bous, estaria a un territori ampli,
des d'una punta d'Alacant fins al nord als PIRINEUS…

Aquesta terra d'Hèrcules era la terra de les columnes… La terra de
Hèrcules… La terra de Hiberia… La tradició apunta que la terra que primer
va tenir un temple amb les quatre columnes dedicat a HÈRCULES va ser a
la terra de Hiberia… Sempre ha conservat aquest país la memòria
d'Hèrcules, encara avui, l'equip de futbol de la ciutat d'Alacant duu el seu
nom…

I parla Plató de “les altres terres que estan darrere (“a les ESPATLLES”)
de les columnes de Hèrcules”… mirant des de eixes posiciones, Sí que hi
han altres terres, altres països, altres gents, darrere de les torres
d'Alacant, es clar, totes les terres i països de la illa gran de Hiberia…
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No es pot dir el mateix referint-nos a Gibraltar, doncs darrere de
Gibraltar solament hi ha oceà… Però darrere de les columnes de Hèrcules
d'Alacant, més enllà, cap al occident, darrere del país de Hiberia, a
l'esquena (a les ESPATLLES) d'aquest país, si que hi han mes països i mes
terres i després hi ha l’oceà… Si encertem a posar les peces del
trencaclosques així, com descriu Plató, totes encaixen amb el tot…

Una gran majoria d'autors diuen que Cadis va ser fundada milers d'anys
després dels temps que se citen a Plató, probablement es va fundar cap a
l'any 1000 abans de Crist… Plató parla d'una terra “GADERA” almenys
6000 anys abans… Els grecs sabien de Cadis en els anys 1000 abans de
Crist però parlen d'una “GADERA” de molts segles abans… Que “GADERA”
vulgui dir Cadis és una afirmació molt atrevida…

Quant més fàcil és veure que TORTOSA és TARTESO, I QUE DE HEBRE
esdevé HEBREU… de HEBRATES esdevé EUFRATES... Segons els savis
grecs aquesta paraula, “GADERA”, no té sentit filològic... Diu en el seu
tractat Plató, que els grecs van usar les paraules que més s'assemblaven al
que els del lloc volien dir i significar… Els grecs traduïen les paraules
originals de Atlantis o Hiberia per a ser enteses per ells i no correspon
fer una derivació com si fossin llatines.. A més a Hiberia havia paraules
arrels anteriors als grecs... Pot ser que un dels motius d'insistir a canviar
columnes per penyals i situar-los a Gibraltar sigui per a fer coincidir
“GADERA” AMB CADIZ… Perquè si no és així, no encerten aquests
estudiosos a col·locar ni les columnes ni les ciutats…
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Si les columnes d’Hèrcules estan on han d'estar, a Alacant, on estaven els
temples dedicats a Hèrcules a les terres de Hiberia, així si que encaixen
tots els escrits de Plató… A les boques d'Alacant, on està el Temple
d'Hèrcules, on es veuen gairebé davant les illes menors, (Pitiüses) que
formen un estret… Aquí tenim aquest estret… Entre Alacant i Ibusa… Així
seria vist des d'una nau que entrés des del sud a les terres de Hiberia…

GADERA, més aviat significaria GANDIA i així sí que encaixa la
descripció de Plató: Des dels Pirineus fins a GANDIA, Alacant, i des d'aquí
fins a les illes menors i majors i darrere les terres continent… Tot encaixa
si es posa on pot encaixar, com a un puzle, només hi ha un lloc per a cada
peça… Aquí encaixen quasi totes

Aquí a Hiberia encaixa tot… Aquesta descripció és perfecta per a
descriure l'actual Catalunya i València i les Illes Balears…

Les arrels són “GADERA”, “GODERA”, “GOTHERA”, “GATERA” Etc…

Així se li deia a Alemanya: Catalunya terra dels gòts… Terra del gat…
“Gatera” és la terra dels gats… Cat-ars, gats, gatalans, catalans...

PAIS GATERA, PAIS DE GATS…
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5. “La terra insular de Atlantis era tan poderosa com Líbia i Àsia
menor juntes”.

ILLA, així era aquesta terra que avui és península…

Geològicament avui s'endevina i es demostra que Hiberia, avui península,
era abans una illa… La plataforma de Hiberia no és continent europeu, si no
una illa perfectament delimitada… Per això s'expliquen les muntanyes que
protegeixen dels vents del nord com diu Plató en la descripció de la
Atlántida… Aquestes muntanyes es formen al xocar la plataforma
d'aquesta illa Hiberia contra la placa continental Europea que està molt
plana en al part de França… Les muntanyes del nord de Hiberia són de
formació molt recent… Els Pirineus són muntanyes joves i les de Cantabria
també…

Alguns geòlegs americans expliquen aquesta formació de la mateixa
manera que expliquen la formació de les muntanyes del Everest, diuen així:
la plataforma de la illa Índia empeny des del sud contra la plataforma
d'Àsia i es formen les muntanyes del Imalaya…

Hiberia abans va ser illa i estava separada d'Europa… Les fosses del
Cantàbric ens ensenyen que aquí va haver un enorme estrip que es
produeix després de xocar contra Europa, després de formar-se les
muntanyes s'inclina i s'obre el cantàbric… Al Google es nota perfectament
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la gran fossa del Cantàbric… És un enorme estrip de les plaques de terra…
i una profunditat igual de quasi 4.500 metres...

Aquestes terres, illa de Hiberia, estan molt prop de Líbia, estan gairebé
encarades a les costes de Líbia… Per mar s'arriba molt fàcilment… Si es
compara aquesta part del Mediterrani com part enfrontada a l'oriental és
evident que la comparança amb Àsia menor encaixa, sempre que sigui, la
part de Catalunya, València i Balears la que es denomina Hiberia,
Atlantis:::
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6. “Atlantis hauria abrigat a una població que sabia llegir i escriure,
amb un sistema propi d'escriptura i una llengua pròpia o indígena, amb
habilitats en l'ús de la metal·lúrgia, les navegacions, la equitació i els
carros llençats per cavalls”.

Només hi ha un lloc al món on hagi constància d'escriptures abans que a
cap altre lloc del món: a Hiberia, aquí havia més d'un idioma, més d'una
escriptura i van derivar almenys a tres idiomes més amb les seves pròpies
escriptures…

El nostre idioma hiber no té orígens que es puguin explicar… El llatí és
clarament un derivat de les nostres arrels catalanes o occitanes o proto
llengua hibera… Hi ha algunes paraules, aixa ma-ma, pa-pa, cova, cau,
bitem, que als idiomes català, hebreu, semita, sumeri, etc. es diuen encara
avui d'igual manera…

En sumeri tenen una paraula especial per a denominar a una illa enmig del
riu i és “bitem”, com nosaltres aquí li diem “bitem” a aquest poble que va
ser un altre temps illa de riu… Àdhuc avui hi ha una illa enmig del riu
enfront de Bitem…

Els grecs parlaven que els híbers inseminaven a les egües amb els vents de
ponent, bufats pels Déus… Diuen també que van esser els primers a
domesticar els cavalls..
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Ja comentem a un altre apartat que havien restes arqueològiques de
cavalls domesticats amb, regnes, corretges, cinchas i frens, en la zona de
Castellón de gairebé 20.000 anys… Molts anys d'avenç sobre les altres
cultures… Aquestes cultures van aprendre dels homes de Hiberia tal com
expliquen els egipcis a Solón… La Deessa Tanit que es va dir Neith a Egipte
i es va dir Athenea a Grècia és la que segons Plató ensenyà als grecs i als
egipcis les lleis, l'idioma i l'escriptura, la equitació, la medicina i la
divinació… Si els hi va ensenyar es perquè no ho sabien…

Ens assegura Cristòfol Despuig que estava demostrat per tots els més
savis historiadors de la antiguitat, que al HIBER-HEBRE, havia molt or i
molt argent , així com estany, coure i més metalls… Els romans sembla que
van acabar amb algunes d'aquestes mines, però en el riu abans dels
pantans hi havia molt més or…

La cultura dels metalls… Hiberia tenia jaciments de carbó i de ferro… Van
ser els que primer van tenir ferro per a forjar les espases de foc… Ferro
colat i laminat fins i tot en fred… Diuen els grecs que forjaven les seves
espases per oxidació enterrant-les en terra humida, després les batien en
fred i aconseguien unes fulles tan afilades que tallaven a les altres
espases de bronze dels altres pobles del món…

Ens estan dient que l'edat del ferro va començar, com no podia ésser
d'altra manera, en les terres dels Hibers… Hiberia tenia i té moltes mines
de carbó i de ferro… És lògic que qui primer va tenir el ferro forgés les
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espases de foc que tallaven els altres metalls… Els guerrers que tenien
aquestes espases hagueren de ser més poderosos que els altres exèrcits…

Qui primer va tenir les espases de ferro va ser el més poderós, fins que
els altres, una vegada que també aconsegueixen el ferro, sent majors en
nombre els poden vèncer…

Així també ho conten els grecs, afirmen que els fenicis van vèncer als
Hibers de Tortosa-Tartesos, als mars de les Balears, als mars lígurs… Així
també ho conta Horaci…

Tenim els idiomes únics, molt difícils d'interpretar, com el Hiber, són els
primers, doncs van ser usats pels primers que van habitar aquestes
terres… Primigenis…

Les llengües Hiberes són les mares, segurament, de les posteriors llengües
del Mediterrani... Potser les llengües lígurs serien les següents per a ser
generadores, al seu torn, de l'italià…

El llatí va ser un idioma molt posterior, preparat per a ser l'idioma de
l'Imperi administratiu, és un idioma fabricat amb les bases de les paraules
catalanes i una estructura del grec, va ser molt útil per a la política i per a
les lleis… Es van basar en els antics predecessors del català, doncs és
evident, per a qui ho vulgui veure, que les paraules catalanes actuals, són
arrels del llatí… De no ser així mai hagués pogut desenvolupar-se aquest
idioma català tan complex en paraules arrels i amb tantíssimes frases
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fetes, aquest concepte demostra una grandíssima cohesió social i
necessita de molts segles per a ser construïdes, enteses i acceptades…

Fotos

Fotos
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7. “L'acròpoli de Atlantis hauria estat a una ruta rutinàriament
accessible des d'Atenes pel mar; i a algun moment hagué de tenir
contactes amb els grecs”.

Això només és possible si Atlantis estava a Hiberia, aquí, on estem vivint
ara nosaltres… Els grecs navegaven sobretot a proximitats... Per això, per
a arribar a nosaltres ho feien des de Sicília i arribaven amb facilitat
vorejant la costa del nord de Africa, Líbia…

Si es situés l’acròpoli de Atlantis fora del Mediterrani, al Atlàntic, no hi
arribarien

pas

els

grecs

amb

aquesta

facilitat

que

se

suposa…

“Rutinàriament accessible”… Si estava aquí, davant de les nostres terres,
prop de les nostres illes, prop de les nostres columnes, sí que estarien
“rutinàriament accessibles”… Sempre han estat aquestes columnes a
Hiberia…

Alguns historiadors ens diuen, avui en dia, que podria ser que el mateix
Homer naixés a les terres de Hiberia, colonitzades pels grecs. Asseguren,
també, que es va tindre que educar en la cultura grega i que pot ser que
escriguis

en grec o pot ser que el traduïssin al grec, perquè les

descripcions que fa de totes aquestes terres són impressionantment
exactes i reals per a un home que es va tornar cec essent encara molt
jove.
Cal pensar que si només hagués viscut a Grècia, algú li hauria de haver
contat com era Hiberia, si no, no hagués pogut descriure-la de manera tan
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fidel i exacta. Haver viscut amb la gent d'aquí, abans de quedar-se cec, li
hagués permetut descriure als seus relats la vida i les costums quotidianes
dels habitants de Hiberia…

Les batalles entre grecs i atlants van ocórrer, probablement, al
Mediterrani i no al Atlàntic, com apunten alguns… Plató afirma que els
atenesos i els atlantes van morir junts, al mateix temps, conseqüència dels
terratrèmols i dels enfonsaments de les terres, i per el diluvi per les
aigües… Això només seria possible si aquestes batalles haguessin
ocorregut al mateix lloc de la ciutat de Atlantis… Això

implicaria que

totes les teories que situen la guerra contra Atlantis

al Atlàntic no

serien molt probables. No es podien donar aquelles batalles al oceà, perquè
els grecs no eren pas ximples, quasi

impossible que fessin aquelles

batalles al oceà obert, del que no sabien ni els corrents, ni els vents, ni les
marees… És una insensatesa suposar-ho…

Les batalles per a vèncer als de Atlantis només es van poder donar prop de
la ciutat de Atlantis, o sigui prop de les columnes de hèrcules, o sigui, prop
de la nostra Terra, prop de les terres de Hiberia…

Llavors sí que encaixaria amb totes les altres parts que diu Plató…

És molt poc probable que la ciutat estigués al Atlàntic i que ells feren la
guerra al Mediterrani… Però encara és més insòlit poder imaginar que els
grecs s'atrevissin a sortir al mar tenebrós, al mar oceà desconegut, on no
haguessin pogut vèncer mai als que, suposadament, coneixien l'oceà millor
180

que ningú… Per això l'única cosa que es pot pensar és que la batalla es va
donar al Mediterrani i prop de la ciutat de Atlantis…

Senzilla equació, On va estar aquest terratrèmol i aquesta ciutat i
aquestes naus enfonsades?

Les columnes d'Hèrcules no poden ser l'estret de Gibraltar… Els
historiadors s'obstinen que ho siguin perquè no saben on situar-les… Doncs
el que hi ha a Gibraltar no són columnes… Quan Plató diu que els grecs van
retornar la llibertat als pobles, esclavitzats pels atlantes, que estaven més
enllà de les columnes d'Hèrcules s'entendrà que són els altres pobles de la
illa Hiberia…

A Hiberia si que havia més pobles, així s'entén aquest text de Plató, si
col·loquem les columnes a Alacant…
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8. “En algun moment els atlantes hagueren d'haver estat en guerra
amb els atenesos (mite de Posidó contra Atenes?).

Hi ha moltes llegendes de les guerres de atlantes contra ateneses… Si
d'una cosa van escriure els grecs va ser precisament de guerres i
batalles…

Potser, moltes d'elles es van desenvolupar molt prop de Hiberia…

Potser ho descobrim quan entenguem que alguns pobles de Hiberia, al llarg
de diversos segles, amb diversos noms, van ser aquests contrincants dels
grecs… Cartaginesos, Tartessos, Hiberos…

Hi ha qui, fins i tot, pensa que la guerra de Troia va ser una contesa de
Grecs contra Hiberos i que va succeir aquí a Hiberia…

Hi ha qui pensa, també, que el famós cavall no era tal cavall, doncs no
tindria cap sentit, és poc encertat pensar que va poder ser fet per qui se
suposa que eren els més savis… Diem alguns que aquest cavall era en
realitat una nau plena de queviures, abandonada en el port, moll o grau, a
les portes de la ciutat… Això també tindria més sentit que la llegenda del
cavall?

En les conteses entre Posidó i Athenea, que es disputaven ser els déus
protectors de Grècia, va guanyar Athenea perquè els va regalar les
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primeres plantes d'oliveres que significaven una gran prosperitat per a la
seva vida… El que significa, molt clarament, que si la Deessa Hibera TanitAthenea, va plantar les primeres oliveres a Grècia, dutes des de Hiberia,
és perquè a Grècia no tenien oliveres fins a aquest moment…

També les oliveres van sortir de Hiberia cap a Grècia, i això ho
escriuen els mateixos grecs als seus llibres. També ens expliquen que
el regal que Posidó els va oferir va ser els "jocs", això vol dir que
també els “jocs grecs” els hi va lliurar el déu Posidó.
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9. “L'acròpoli de Atlantis es va degué de enfonsat del tot, o pot ser,
que només en part, sota aigua del mar, escombrada per les aigües del
diluvi universal”.

Hi ha moltes terres enfonsades davant de Hiberia. Hi ha una enorme
plataforma rectangular, que recorre tota la costa, tenint moltes
d'aquestes característiques.

Es va enfonsar només l'Acròpoli, la ciutat sencera, o es va enfonsar només
una part de tota l'illa?

A més, hi ha molta terra coberta per fangs del riu al delta.

Qui sap quantes coses es podrien descobrir si el delta desaparegués, o si
baixessin de nivell les aigües del mar?.

Dificultats per navegar?. Baixos fons a Gibraltar?. No molts. A les aigües
del delta del Hebre si que hi han moltes zones baixes amb llots.

Aquí si que hi han moltes zones on la navegació és molt difícil si no es
coneixen els fons i les costes. A "La Ràpita" hi ha canals que necessiten
ser dragatges contínuament per poder navegar fins al port.

La gran zona de baixos fons des de Tortosa fins valència ...
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No deixa de ser curiós, que els únics pous d'extracció de petroli que hi ha
avui dia a l'Estat espanyol estan al delta del Hebre, just on podria situarse la ciutat anomenada Atlantis, de Plató.

Els pous de petroli requereixen, per a la seva formació, de grans
concentracions de matèria orgànica. Certament, Plató, diu que vivia molta
gent y moltes besties de tota classe.

Tenim fins i tot les muntanyes del Montsià. Montsió.

Aquestes muntanyes tenen la "Roca Foradada", una part del cim de la
muntanya està perforada com si d'un cop de llança descomunal es tractés,
segons la llegenda, Hèrcules la va perforar amb la seva llança, enfadat
perquè encara no podia vèncer al Déu de aquestes terres, el rei gegant
Gerión.

A l'altra part del riu, al poble del Perelló, s'ha descobert una altra
muntanya perforada de la mateixa manera que l'anterior. Potser també ho
va fer el mateix Hèrcules?
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10. “La guerra entre atlantes i ateneses hagué d'ocórrer en els temps
de Cécrope, Erecteo, Erictonio i Erisicton, sempre abans dels temps
de Teseu”…

A Hiberia hi havia vida i civilització, abans que a tots els altres llocs, A
Hiberia hi havia reis i monarques i deus abans que els altres reis grecs hi
fossin, per tant, qualsevol altra època i qualsevulla altres regnes i regnats
encaixaran, sens dubte, amb els temps i la vida d'aquestes terres, que
existint des del principi i perdurant al llarg dels segles, poden coincidir
amb tots els altres Déus i homes, al llarg de molts segles.

Però no cal confondre els temps històrics dels grecs més recents d'uns
3.500 anys amb els de Atlantis de fa gairebé 12.000 anys…
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11. “L'acròpoli de Atlantis es trobava a 50 estadis de la costa del
mar”…

Tenim tants estadis d'aigua, de mar, de terra…Tenim tantes forestes que
circumden les terres i valls de l'interior… Fins a la montanya de Caro i
fins a més enllà… Una gran vall interior, curiosament està just a 50 estadis
del mar, a 9 km.

Les illes de riu que es van encegar artificialment en el segle XIX, com si
es volgués amagar una mica més que un braç de riu. Encara es conserven
els mapes i documents que dibuixen exactament totes aquestes illes, ara
desaparegudes.

Hi ha molts historiadors que diuen que no cal ser escrupolosos amb
aquestes mesures, doncs podrien estar equivocades o que es podrien
entendre de diferent mesura i manera…

Això ho diuen els quals volen posar tota aquesta informació en l'estret de
Gibraltar en les proximitats de Cadis i clar, no hi ha forma que els encaixi
allí, una plataforma d'aquestes mesures…

Els estadis haurien de tenir la mateixa veracitat que les columnes…
Els estadis són estadis i les columnes columnes…
Els penyals són penyals i no són columnes…
Els altres no tenen les columnes ni tenen idea d'on situar-les…
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Per això canvien les columnes per penyals…
No els entren els estadis doncs diuen que Plató en això s'equivocava…
Diuen alguns investigadors que les columnes de Hèrcules estan a Gibraltar,
cosa que mai ho va dir Plató... Plató, deia “...aquell lloc al que vosaltres
anomeneu columnes de Hèrcules”, dons els que saben quin lloc es el de les
columnes, son els de aquell lloc... Primer hem de saber el lloc i els
habitants del lloc, després ho sabrem tot...

Aquests mateixos investigadors que diuen això de Plató, dons diuen que
pot ser que les mesures dels estadis no sigui massa exacta, dons si no els
interessen les mesures dels estadis, dons diuen que Plató s’equivoca, son
ben curioses eixes maneres de acceptar i de negar les paraules de un
mateix text i de un mateix autor.

Y si després de tot, no tenen fons baixos de sorra, doncs els inventen i ho
passen tot a l'Atlàntic, més enllà del estret de Gibraltar, on, curiosament,
no hi ha res de tot allò que hi hauria d'haver.

Acabaran fabricant-ho tot en cartró pedra, com a les pel·lícules.
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12. “Atlantis tenia una alta densitat demogràfica, prou per a donar
suport a un exèrcit gran (10.000 carros de guerra, 1.200 naus,
1.200.000 guerrers)”,

Des dels Pirineus fins a Gandía i Denia, on les columnes d'Hèrcules, havia
espai, aliments, mines, fustes i tot allò que pogués ser necessari per a ser
els guerrers més poderosos en aquells temps. Eren excel·lents en la
construcció de vaixells i en la navegació.

La tradició ens indica que sempre hi va haver aquí, a aquestes terres,
navegació i navegants, més que a cap altre lloc del món. A Tortosa sempre
hi ha hagut construcció de vaixells, en totes les èpoques de la historia.
Als Hibers antics se'ls hi atribuïa la construcció de grans naus amb les
veles quadrades per a navegar pels grans mars oceans.

Van encunyar monedes abans que ho fessin els fenicis, els grecs o els
romans. Duen, aquestes monedes antigues, gravades en les seves cares,
grans vaixells amb veles quadrades. Aquests grans vaixells van servir per a
fer aquells viatges quan els altres pobles d'orient encara no podien ni
pensar-hi en fer-los. Aquesta cita està, també, al llibre de “Els col·loquis
de la Il·lustre Ciutat de Tortosa”.

Dons amb tanta gent i tants animals i tanta vegetació, seria possible que hi
haguessin sediments propicis per fer-ne petroli.
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13. “A la regió de Atlantis es va practicar el sacrifici de toros”…

Si hi ha un lloc al món on hagi, des d'abans dels temps de la història,
tradicions dels toros braus i de bous per als sacrificis, aquest lloc és,
sense cap mena de dubtes: les terres del Hebre.

Només on hi hagi aquestes tradicions que superen totes les memòries dels
pobles és on ha pogut existir la realitat prèvia que ha originat aquestes
tradicions ancestrals.

Aquí les tenim totes aquestes tradicions, centenars de pobles les
coneixen, les celebren i centenars d'ermites amb mil advocacions
diferents, es conserven, també, per fer aquestes mateixes tradicions, les
ofrenes de flors i fruits tradicionals que es comenten i se expliquen als
textos de Plató.

Qui conegui les tradicions dels centenars de pobles de les nostres terres
del Hebre, se’n adonarà que llegint de nou els textos dels diàlegs amb
Critias de Plató, tindrà la impressió que Plató descriu les nostres festes
d'estiu, de primavera, de tardor, d'hivern, les festes després de les
collites, les festes de cada moment especial a la vida de cada poble en
particular.

No conec cap altre lloc al món que ens pugui ensenyar aquestes tradicions i
aquestes ofrenes ancestrals i aquestes milers d'ermites dedicades a les
deesses antigues, avui anomenades verges, i als déus antics i ancestrals.
193

En cap altre lloc del món hi ha ni hi pot haver aquesta concentració
d'aquests elements exactes i amb absolut detall, tal com ho descriu Plató
en els seus diàlegs.

Una de les explicacions més exactes dels nostres costums ancestrals, les
festes dels bous i les romeries a les ermites és quan, Plató ens explica que
a Atlantis, es reunien cada 5 anys per als sacrificis de bous, celebrant
abans una "cursa" dels bous sagrats, corrent-los per agafar-los amb
cordes i pals, per ser portats al sacrifici, al temple del Déu Posidó.

Hi ha pobles que encara avui en dia, celebren aquests rituals de festes i
bous cada 5 anys com els Atlants, en els anys que acaben en 4 i en els que
acaben en 9, per fer el mateix que a l'Atlàntida, per honorar tant lo parell
com lo imparell. Així ho explica Plató. Així ho fan a aquestes terres del
Hebre, alguns pobles. (El poble d'Alcanar).

Altres pobles les celebren aquestes festes cada sis anys, amb els
mateixos rituals com a Atlantis, també perquè fossin en anys parells i
imparells. (El poble de Ulldecona celebra les seves festes cada sis anys).

Altres pobles les celebraven cada set anys, (Morella així ho fa).
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14.

“La

destrucció

de

Atlantis

va

ser

acompanyada

per

uns

terratrèmols de gran intensitat (seismôn) i un kataklüsmos, lit.
"netejat per un líquid, o per aigües" (tsunami?)”…

Tenim mostres d'aquests moviments de terres de la plataforma insular de
Hiberia… Es mou per l'eixamplament de l'Atlàntic i per que es desplaça
xocant amb la plataforma continental Europea i Africana…

Aquest desplaçament provoca el tancament de l'estret i després d'això
Hèrcules torna a obrir la comunicació del mediterrani amb el oceà
Atlantic, per ordre dels Déus, així ho diu la llegenda.

El gran tsunami s'explica perquè a totes les nostres muntanyes hi han
fòssils marins, per haver estat sota l'aigua o perquè les aigües després
d'un gran tsunami van deixar dipositada aigua del mar fins als cims més
alts… Això és el que diu la Bíblia: “que les aigües van cobrir les terres”…
Per això trobem fòssils marins i vegetals com les estrelletes a Mig-Cami…

!!!! Aquestes terres tenen una misteri molt especial !!!

Els sismes van poder donar-se pel desplaçament de terres al tancar-se el
pas del Guadalquivir… Es van unir les terres que van ser abans de Africa
amb les de la Illa Hiberia… Amb aquests desplaçament, probablement, es
van perdre altres illes en l'oceà…
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Si poguéssim veure els fons d'aquest Mediterrani potser veuríem unes
quantitats massa grans de sorra, que no podien haver estat posades en el
fons d'aquest mar pels rius que desemboquen en ell…

Aquestes sorres només les va poder portar un enorme tsunami que passés
per sobre del desert del Sàhara… Només així s'explicarien les enormes
quantitats de sorres dels deserts als fons del Mediterrani…
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15. “Després de la destrucció de Atlantis, el pas de naus per sobre
del lloc on es trobava l'acròpoli de atlantis era difícil”…

Ja ho comentarem lo difícil que és i va ser la navegació, per els fons poc
profunds al delta del HEBRE.

Des de fa uns pocs anys hi ha més historiadors i investigadors que afirmen
haver descobert ciutats en les ribes del mar Negre, “melos pelagos”, a uns
80-100 metres de profunditat. Asseguren que aquest mar, abans, era
d'aigua dolça, ho afirmen per que han trobat restes fòssils de peixos i
plantes de aigua dolça. Això va poder passar, abans, fa molt de temps,
quan les aigües del Mediterrani estaven mes baixes de nivell i no omplien
aquest mar interior de aigua dolça.

Això indica que el nivell del mar Mediterrani estava més baix durant molts
segles, almenys uns 100 o 150 metres. Doncs si no, no serien possibles
aquestes construccions de pobles, si les aigües no fossin estables i molt
baixes i durant mol de temps. I aquest enfonsament de les ciutats seria
produït per la crescuda, per sorpresa, de les aigües del Mediterrani, o per
un Tsunami gegantesc.

Des de aquell moment, quan creixen les aigües al Mediterrani, es quan es
començà a navegar per on abans, tant sols, es caminava.
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En aquella època estaríem parlant que la plataforma de terra davant de
Hiberia podria estar a la llum, accessible per terra i tindria les mesures
necessàries, perfectes, per a situar la plataforma que Plató ens diu als
seus col·loquis. 3000 estadis i 2000 estadis.
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16. “Els elefants estaven presents almenys en una part de Atlantis, i
l'ivori va ser utilitzat en Atlantis”….

També Aníbal i Amílcar tenien elefants. Tots ho diuen que els van portar
d'Àfrica, però ningú pensa que n’hi havia aquí, també a Hiberia. Dons hi
havia terres i clima per a que visquessin elefants i altres espècies avui
desaparegudes.

I els navegants de Tartessis comerciaven el ivori amb el Rei Salomó. Això
sí que ho afirmen els historiadors, però suposen que venia d'Àfrica. Més
senzill seria pensar que comerciaven amb el que disposaven aquí. És més
econòmic comerciar amb el que ja es té que amb allò que cal anar-lo a
buscar tan lluny a altres continents.

A les excavacions de Atapuerca han trobat bastants restes d'elefants i
mamuts com per fer pensar que fa 12.000 anys n’hi haurien d'haver molts
més dels que podem imaginar, avui en dia. Hi han diversos cementiris de
“ELEFANTS” a la província de l'actual Girona. També hi ha restes de
lleons, o sigui que no cal anar a Àfrica a per lleons, si aquí n’hi havien, en
aquells temps tan remots.

No espot dir que no hi havien lleons i elefants a la isla-península de
Hiberia, tan sols per que avui no n’hi han. Dons seria fàcil dir-li al rei
David el lleó de Judà, el lleó del poble ju-deu.
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17. Les fonts d'aigües calentes i fredes estaven presents en atlantis…

És molt fàcil trobar fonts d'aigües calentes i fredes a la nostra Hiberia.
Tenim a les muntanyes properes moltes fonts termals i minerals de tota
mena, tant calentes, caldes, com fredes.

"Fonts-caldes", fonts calentes "font-freda", són noms de molts dels
nostres topònims.

Curiosament a uns passatges de la Bíblia, després de Noé, als temps de
Jacob, s'esmenten unes zones d'aigües calentes i de aigües fredes i
s'esmenten també les ciutats que estaven a aquest mateix lloc. Esmenta la
Bíblia que la ciutat que estava on les aigües caldes es deia "CALDES".
Aquesta és la paraula exacta que diu la Bíblia a la seva versió "Vulgata" en
traducció castellana, posa el nom de la ciutat en català, sense saber-ho. I
a la ciutat que estava on les aigües fredes l'anomena "BREDA",
exactament aquesta paraula, "FREDA" també paraula catalana en una
versió de la Bíblia en castellà.

Encara avui en dia, al nostre país, es diu "aigües caldes" per significar
aigües calentes, en plural, i es diu "aigua-freda" per significar l'aigua
freda, en singular. "CALDES" una ciutat i "FREDA" "BREDA" l'altra ciutat.
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A la zona del Montseny, a l'actual província de Barcelona, hi ha les ciutats
de "CALDES" i de "BREDA" on hi ha les fonts d'aigües calentes o caldes i
d'aigua freda, respectivament, tal com es descriuen a la Bíblia.

Si és que no pot ser més evident que van quedar paraules originals
d'aquest lloc, de casa nostra, de la nostra terra de parla catalana, per
indicar, ni més ni menys, que la calor i el fred de les aigües de les fonts de
la nostra terra de Hiberia. Tant en singular per la freda com en plural, per
les caldes, tal com avui encara ho diem nosaltres i tal i com ho deien a la
Bíblia i a Atlantis. Així ho comenta Plató i també la Bíblia.

Si és que tot encaixa si el situem en Hiberia.
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18. “L'acròpoli de Atlantis es trobava en un pla costaner d'uns 3000
estadis de longitud màxima i uns 2000 estadis des del mar fins a
aproximadament el mitjà del pla; envoltat per muntanyes que cauen en
direcció al mar”.

És la gran plataforma que queda circumscrita entre Catalunya el País
Valencià i les Illes Balears, en aquesta zona entren les 3000 estadis i els
2000 estadis… A les fotos del Google és molt visible aquesta àmplia zona
capaç d'albergar l'extens altiplà baix que esmenta Plató…

Des dels Pirineus fins a les columnes d'Hèrcules, just en la meitat o enmig
del pla d'aquesta gran plataforma estava la ciutat de Atlantis, que
ocuparia les zones de l'actual delta del HEBRE, prop del punt que ocupava
també la ciutat de la Hiberia actual, Tortosa, que estava més al interior de
la terra.

Aquesta ciutat està equidistant de les diferents ciutats més importants
d'aquell regne Híber, des de la ciutat de Tortosa parteixen les carreteres
cap al nord i cap al sud i cap al centre, a distàncies exactes de 45-50 km
que són els equivalents a una jornada de camí de les cavalleries, o sigui una
distància normal per fer llargs i prolongats camins, transportant viatgers i
mercaderies. Aquesta planificació, que només es pot observar des de
Tortosa, fa pensar que en aquells temps, molt probablement fins i tot
abans del diluvi, era centre de partida de tot un món comercial i social i
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econòmic i polític. Així es pot observar que les principals ciutats estan a
distàncies iguals des de Tortosa, cap al centre: Vall-de-roures, Alcanyís,
Saragossa, etc. Cap al nord: Hospitalet, Tarragona, Vilanova, Barcelona,
etc. Cap al sud: Peníscola, Castelló, València, etc.
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19. Alguns vents a Atlantis venien del nord …?.

A aquesta zona se li diu al vent del nord : vent de dalt…

Mes a prop dels Pirineus se l’anomena tramuntana, igual que en les
Balears… I les muntanyes ens protegeixen d'aquests vents freds del nord
temperant el clima…

Aquí, a la zona de l'actual Xerta i L’Aldea es conreava la canya de sucre,
durant el segle XV.

LA CANYA VA SER PORTADA A AMERICA DESDE
TERRES....

LES NOSTRES

BARTOLOME DE LAS CASAS – DIU QUE MIQUEL

BALLESTER CIUTADA DE TARRAGONA I AMIC DE INFANCIA DE
COLOM

PORTÀ

A

AMERICA

LES

SOQUES

DE

CANYA

PLANTARLES ALLÀ A LA REPUBLICA DOMINICANA DE ARA.

PER
AL

MUSEU DEL SUCRE I CONSTA AQUEST FET GRABAT A LA PEDRA
DE LA CASA.

A aquesta zona els vents actuen de manera molt particular, gairebé com si
estiguessin dirigits per a fer determinades funcions, varem aprofitar
aquestes particularitats per a produir millors i més varietats de collites…
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Igualment les pluges que cauen en aquestes zones del nostre mar són
diferents de les quals cauen en altres zones del planeta… Es regeixen per
altres temps perquè hi ha altres necessitats.

Quan a la resta del món plou, que sol ser a l'estiu, aquí és la estació més
seca, perquè es madurin les espigues als camps i es puguin fer les collites,
no és plujós l'estiu, però si que és càlid, perquè siguin bons els raïms i
donin millor vi i es pugui recollir la verema, per això no plou en aquest
període de temps… Comença a ploure després de la verema, a la tardor,
per a preparar les oliveres i les taronges i les llimones, que són per al
hivern.

Qui va pensar a posar el jardí-edèn a aquestes terres, prop d'aquest mar
Mediterrani, a les terres de parla catalana, sabia d'aquest clima o va fer
que el clima fos així. A aquesta part del món hi ha un microclima especial
que fa que es puguin donar fins a dues collites en un mateix any de molts
aliments d'horta, tal com es diu als escrits de Plató parlant de la
Atlántida, que també tenien dues collites de moltes hortalisses i verdures.
També a la Bíblia se'ns explica que Déu crea aquest jardí a una zona que
tenia les quatre estacions i aquestes 4 estacions es donen a una zona o
franja estreta del planeta. Les nostres terres estan a la zona adequada
per tenir aquest clima. No succeïen aquests fenòmens meteorològics, més
que en aquestes zones de la mar Mediterrània, al nostre petit món ..
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20. “En Atlantis havien "aqüeductes construïts sobre els ponts"…

A Tarragona queden alguns aqüeductes, en les zones de castelló hi ha
restes de conduccions d'aigües… Canals i conduccions d'aigües…

Cultura de regadius… A la nostra terra sempre hi ha hagut cultura de les
aigües…

Els hiberos construïen aqueductes, els hiberos tenien control de les
aigües…

A Hiberia estan alguns dels aqüeductes més famosos…

Els aqüeductes que sempre hem considerat com romans, han de ser molt
anteriors, ja que s'ha descobert recentment que les pedres estan
soldades les unes amb les altres per efectes del clima i de les
inclemències del temps.

Els científics americans que han descobert aquestes particularitats de les
pedres, tant als aqüeductes com a moltes altres construccions de mig món,
asseguren que cal que passin molts anys i molts segles perquè aquest
fenomen es pugui donar: que les pedres estiguin soldades amb si mateixes
sense ciments ni altres aglutinants. Asseguren que perquè es donin
aquests fenòmens fan falta almenys uns 10.000 o 12.000 anys.
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L'aqüeducte de Segòvia i l'Arc de Medinaceli presenten aquesta
particularitat: les pedres estan perfectament soldades entre si, per
efecte del temps i no per ciments de cap classe.

Segons les aportacions científiques d'aquests geòlegs americans, les
esmentades construccions, tingudes per romanes, no poden ser, de cap de
les maneres, considerades com a construccions romanes.

Han de ser, forçosament, anteriors als romans, per tant han de ser com a
mínim dels Híbers, o millor encara, dels Atlantes, ja que també Plató ens
parla de que a Atlantis hi havien aqüeductes sobre els ponts que portaven
aigua a les cases de la ciutat, i també portaven aigües per al cultiu dels
camps a les estacions del fred.
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21. “Atlantis estava "sota sol" (huph' hêliôi), expressió grega que
indica estava -la major part de l'any- en un lloc assolellat o sota la
llum del sol·…

Coneixent com coneixem les terres d'aquestes zones que van des dels
Pirineus fins a Gandía, sabem que són terres molt assolellades més que
moltes altres al món, doncs ja varem explicar que el microclima del mar
Mediterrani, a Catalunya i València i Balears, és molt especial…

Són terres aptes per a cultius d'horta i de cereals, per a criar tota classe
d'animals i de tota classe de peixos al riu i al mar… El clima permet la vida
al camp…

A les riberes del Hebre tenim unes de les zones més fèrtils del món…

Y si li sumem les terres del delta, formades pels aportis dels al·luvions en
les avingudes periòdiques, tenim aquest microcosmos on tota classe de
vida és possible i real…

Aquesta terra té la capacitat de produir tota classe de plantes i tota
classe d'arbres de fruites amb llavors que és l'aliment que els Déus van
donar als primers homes que cuidaven el seu Jardí-Edén…

209

210

22. “Cada 5 i 6 anys, sacrificaven braus, (toros)”.

En un capítol anterior ja hem explicat, tant les tradicions de festes com
de rituals amb els bous per als sacrificis dels déus als temples i ermites.

A Tarragona i a Castelló tenim moltes ciutats, d'acord amb aquestes
tradicions ancestrals, tan antigues que superen les memòries i els records
de la gent, festes que són del poble, festes que se celebren cada 5, cada
6, o cada 7 anys.

Al poble d'Alcanar se celebren festes quinquennals. Se celebren tots els
anys acabats en 4 i en 9. Per honorà lo parell i lo no parell.

Al poble d'Ulldecona, cada sis anys també.

A Morella, cada set anys també.

A La Ràpita també.

En totes aquestes festes és un element indispensable l'anomenat "correbous" una mena de jocs amb els bous, sense el sacrifici d'aquests.

Als temps antics, als temps d'Atlantis, els toros braus es corrien, a la
plaça del temple de Posidó, es lligaven amb cordes, s'oferien als déus per
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al seu sacrifici, els bous es sacrificaven per als déus, per al dinar dels
déus.

La sang dels braus toros s'abocava en calzes per al ritual, la sang
coagulada era com una comunió, unia als que compartien aquesta sang
coagulada, així ens ho explica Plató, es compartia la sang del toro
sacrificat com a pacte d'unió entre els Caps Atlants, així és com s'ha
transmès aquest mite. Aquests mites ancestrals dels Atlantes són els que
es recorden a les misses catòliques. La comunió amb carn i sang.

A les nostres terres és ancestral també, els aliments que es fan a partir
de la sang dels animals, tota classe d'embotits fets amb sang animal.

Aquí, encara avui en dia, les festes dels bous són de tradició ancestral ...

Tant a les províncies de Catalunya com a les de Castelló, de València i de
Alacant, ni se sap el temps que fa que es van celebrar per primera vegada.
Són tradicions tan antigues, que superen els records de la mateixa
història.

A un altre capítol hem explicat els sacrificis del Déu Híber Mitra que
sacrificava als toros braus i organitzava baptismes rituals amb la sang dels
mateixos bous.

A les nostres terres tenim una ermita, avui dedicada a una verge, com
gairebé la majoria, "LA MARE DE DÉU DE L'ALDEA".
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Aquesta ermita ben bé podria ser la imatge exacta d'aquesta descripció
de Plató, ja que té al claustre de la mateixa ermita una plaça quadrada,
amb columnes, on actualment es celebren, amb molta freqüència, els jocs
de córrer els bous, festa que s'organitza pels joves del lloc per al seu
gaudi. I als jardins de l'exterior d'aquesta ermita se celebren romeries i
menjars de germanor, a l'aire lliure.

Si a aquests estudiosos que es van reunir a l'illa de Patmos a Grècia
se'ls ocorre donar-nos algunes pistes més, a més de les que ja ens ha
donat el mateix Plató en els seus diàlegs amb Críties i Timeu, doncs
que siguin benvingudes, segur que trobarem més fets i anècdotes que
encaixaran exactament i encertadament

a les nostres terres del

Hebre.

GERMAN LLUCH REVERTE
germanlluch@hotmail.com
www.historiadeunpueblo.com
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NOTA MUY IMPORTANTE:
Si vas a reenviar este mensaje, o con cualquier correo que envíes, ten en cuenta
lo siguiente:
1.-BORRA LA DIRECCIÓN DEL REMITENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA
DIRECCIÓN O DATO QUE APAREZCA en el cuerpo del mensaje.
2.- Protege las direcciones de TUS destinatarios colocando las mismas en la línea
de CCO (Con Copia Oculta). (A nadie le interesa saber a quien más le estás
enviando tus correos),
3.- Combatir el spam es tarea de todos. Ayuda a proteger nuestra privacidad!!!.
Subject: SI LO CREES INTERESANTE... DIFUNDELO…
POR FAVOR NO MANDAR CORREO A ESTA DIRECCION L, ESTE CANAL ES
SOLAMENTE DE SALIDA. MI DIRECCIÒN DE CORREO SIGUE SIENDO….

correo@historiadeunpueblo.com
SI NO QUIERES RECIBIR MIS EMAILS ES NECESARIO QUE LO DIGAS …

correo@historiadeunpueblo.com
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