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PÁGINA 1 

EL MISTERI DELS MONÒLITS 
UN FENOMEN ESTRANY A DIFERENTS LLOCS DEL PLANETA  

 

Monòlit al desert de Utah. El primer de tots. 

_____________________________________________________________ 

QUI HA ESTAT ? 

L’exèrcit, els extraterrestres, el fill de John Mackrakert, 
artistes reivindicatius, fans de la pel·lícula “2001: una 
odissea de l’espai”, ...?  
El fet és que aquestes estructures de metall han anat 
apareixent i desapareixent en diversos llocs del món. I, el 
misteri, està servit. 
 

 

Monòlit al Santuari més antic de Turquia. 

__________________________________________ 

QUÈ HA PASSAT? 

 
El passat mes de Novembre de 2020 apareix un estrany 
monòlit al desert d’ Utah, del qual es desconeix la 
procedència. Un grup de biòlegs que sobrevolaven la 
zona observant les ovelles per un estudi,  veuen de forma 
inesperada aquest objecte metàl·lic de 2 metres i mig. 
Al cap d’uns dies de què la notícia s’escampés per les 
xarxes, el monòlit desapareix de sobte sense deixar ni 
rastre ni autor responsable. 
 
Passats uns dies apareix a Canadà, Londres, Romania, 
Rússia i diferents províncies de Catalunya com Girona i 
Tarragona.  
 
El monòlit més proper a nosaltres, és l’aparegut aquest 
dissabte dia 10-4 a Santes Creus. Els experts asseguren 
que en aquest s’hi llegeix el següent missatge” comença 
el joc” en jeroglífic egipci. 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________ 

PER QUÈ? 

 
Hi ha teories per a tots els gustos al 
voltant del monòlit. Però, a hores 
d’ara, no hi ha res del cert. Alguns 
col·lectius  diuen que podria ser un
objecte  col·locat pels extraterrestres
per tal de comunicar-se amb 
nosaltres. D’altres fonts diuen que 
l’artista John Mckrakert abans de 
morir li va dir al seu fill, que volia que 
el món trobés les seves obres anys
després de la seva mort. 
També hem rebut informació de
fonts que asseguren que el 
monument és una obra d’art que 
serveix com a distractor, o com a 
element publicitari i que més 
endavant se sabrà quin objectiu té. 
 
Des de la redacció de la classe de 
sisè A del Roquissar tenim una teoria 
al respecte. Alguns companys i 
companyes de classe creuen que és 
per distreure la  població mentre 
alguns poders mundials fabriquen 
bombes per la tercera guerra 
mundial. D’altres pensen que al 
darrera hi ha una secta mundial amb 
alguna intenció oculta. Hem exposat 
moltes idees en el debat; “ monòlits 
amb càmeres ocultes per controlar 
als ciutadans per veure si porten 
mascareta, conspiracions, etc...
Algunes veus se sisè han dit “Jo 
penso que serveixen per comunicar-
nos en un futur amb els 
extraterrestres” 
 
 
 

______________________________________________ 
 

COM ÉS EL MONÒLIT ? 
 
 

Aquest monument té una aparença molt 
semblant al de la pel·lícula “2001: una 
odissea de l’espai”, en la qual l’estrany 
objecte  era enviat pels extraterrestres a la 
terra i si el tocaven augmentaven la seva 
consciència. 
 
A tots els llocs del món on s’han trobat 
monòlits han estat  precintats perquè la 
gent no els toqui o els mogui, evitant així 
qualsevol efecte nociu que podria produir 
el desconegut objecte. 
 
La característica comuna dels llocs on 
apareix el monòlit és que són espais 

naturals protegits pel municipi o per 
alguna associació. 
 
Diversos testimonis asseguren que el 
monòlit vist des de prop resulta un cos 
curiós amb vibració estranya i que les 
formes visuals que es projecten en ell són 
peculiars i resulta difícil explicar la sensació 
que produeix. També es diu que en picar -
lo sona buit per dins. 
 
 
  

Monòlit de Santes Creus. 11 d’abril de 2021 


