Pakistan-Índia: la descoberta de la civilització de la Vall de l’Indus

Presentació
La civilització de la Vall de l’Indus es troba entre les cultures més antigues i evolucionades del món. Tot i
això, també és una de les més desconegudes del totes; tret de les seves grans ciutats insígnia de Mohenjo
Daro i Harappa, poc és el que ha arribat al gran públic sobre la cultura, l’art, l’economia o el pensament
d’aquesta civilització, segurament en part per la seva ubicació en una zona històricament conflictiva i
empobrida com és el Pakistan i la Índia, que no ha permès un gran desenvolupament arqueològic en els
darrers anys.
Al llarg d’aquest viatge que combina estades tant al Pakistan com a la Índia, coneixerem qui va ser la gent
de la Vall de l’Indus i quina va ser la seva història. Durant la nostra estada, visitarem alguns dels seus més
importants emplaçaments on descobrirem com eren aquestes espectaculars megàpolis, com estaven
organitzades, com es vivia en elles, quines eren les seves creences, el seu art, la seva misteriosa
escriptura...
Però a més de fer una immersió en la cultura de l’Indus, també tindrem ocasió de visitar i conèixer d’altres
moments de la història de Pakistan, des de la conquesta d’Alexandre, l’ocupació mogola, safàvida o anglesa
fins a l’època actual amb incorporacions d’elements antropològics com la visita a un poble de pescadors
descendents de la gent de l’Indus o la visita a la família reial de Mashori Sharif.
Aquest, és, sens dubte, un viatge molt especial, únic i exclusiu que no us podeu deixar perdre!
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Programa detallat
18 de novembre. Espanya – Istanbul – Karachi

Rumb a l’Indus!

Recollida al port aeri de Karachi, trasllat a l’Hotel Movënpik, a la vora del centre històric de la ciutat.
19 de novembre. Karachi

Una classe d’història, una visita al museu i una visita a un... banc?
Un cop llevats i ben esmorzats, ens posarem mans a la feina amb una primera xerrada a la sala de
conferències de l’hotel sobre la civilització de la Vall del Riu Indus per tal de poder anar situant-nos en
l’espai i el temps i poder anar coneixent allò que serà l’objectiu del nostre viatge. Després de la conferència
ens traslladarem al Banc Central de Karachi per admirar l’escultura més icònica d’aquesta civilització;
l’anomenat Rei-Sacerdot, una petita i misteriosa estàtua que ens permetrà parlar de la forma de govern
d’aquesta civilització: monarquia, teocràcia, monarquia divina? Després d’aquesta experiència exclusiva
ens traslladarem fins al Museu Nacional per seguir descobrint el llegat de la cultura harappiana. Al costat
dels objectes excavats a Mojenjo Daro i les altres ciutats de l’Indus hi ha també excel·lents exemples
d’altres civilitzacions que es van desenvolupar a l’actual Pakistan fa segles, tals com estàtues de la cultura
greco-hindú de Gandhara i elements funeraris de la cultura nòmada islamitzada chaukhandi. Per la tarda
tindrem la possibilitat de submergir-nos als barris més populars de Karachi: al Dhobi Ghat podrem veure
les tècniques de rentat de roba ancestrals, caminant pels concorreguts carrers de Zaibunissa i Abdullah
Haroon, podrem captar el pols de la ciutat i al Bohri Bazar podrem veure la vistositat i els colors de mil
i una mercaderies de tot tipus.
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20 de novembre. Karachi – Thatta – Karachi – Sukkur (vol tarda: 18:00h-19:10)

Arribada a l’Indus

Després d’esmorzar sortirem cap a Thatta, antiga capital medieval del Sindh i important port fluvial des
de la època d'Alexandre el Gran. La zona de Thatta està plena de monuments. Hi destaca la mesquita
mogul de Shah Jahan de 1647 d'etil persa i la impressionant necròpolis de Makli amb quasi bé un
milió de tombes i santuaris de diferents estils arquitectònics. També visitatem Makli, Patrimoni Cultural
de la UNESCO i considerat com el cementiri més gran del món. Realitzarem un recorregut en un trenet
nou que facilitarà la visita a aquest enorme recinte funerari. Després de la visita anirem cap a Karachi i
després de dinar sortirem cap a l'aeroport per agafar el vol domèstic cap a Sukkur i entrar ja de ple en
territori de l'Indus; contemplant aquest encara magnífic riu, es fàcil d’entendre que ciutats com Sukkur
poguessin prosperar a les seves ribes. Allotjament a l’hotel.
21 de novembre. Sukkur – Mohenjo Daro (2h) – Mashori Sharif (30’) – Larkana (30’)

Mohenjo Daro, la muntanya de la mort

Esmorzar a l’hotel i ruta fins a Mohenjo Daro, epicentre de la cultura harappiana i excel·lent exemple
d’una de les grans ciutats de la cultura de la Vall de l’Indus. Abans de visitar la ciutat, i a fi de fer-nos una
idea i no perdre’ns cap detall, farem una xerrada prèvia a la casa de la missió arqueològica utilitzada pels
arqueòlegs des de 1953. La visita ens durà a veure alguns dels més importants punts de la ciutat com la
ciutat baixa, la ciutadella, la gran stupa i molt especialment, el Gran Bany i els Graners, dues
de les construccions més significatives i més espectaculars de la ciutat. Però també podrem passejar pels
seus hipodàmics carrers amb uns moderníssims sistemes de sanejament d’aigües i una alçada conservada
de fins a 5 m, tot fet íntegrament amb tovot. Una autèntica meravella, tenint en compte que tot el conjunt
es remunta al III mil·lenni aC. Tot seguit visitarem el museu arqueològic, on podrem apreciar algues
de les peces més interessants trobades a la ciutat i que ens permetran parlar amb més detall de l’art, les
tècniques i la religió dels seus habitants.
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Dinarem a la localitat de Mashori Sharif, lloc de fundació del clan mashori, una tribu balutx que van
emigrar a la regió del Sindh al s. XVII i van crear poblats a la zona. Dinarem a casa d’un dels descendents
de la família, i allà explicarem el sistema feudal dels sindh, unes famílies de terratinents que conserven
les finques des de l’era mogul; els britànics ho van preservar i enfortir amb els plans d’irrigació dels anys
‘30 i els governs pakistanesos ja no ho han pogut eliminar. A Mashori Sharif també es troba la tomba del
fundador del clan, Muhammad Atif Minhaj Qasmi Qadri i a on tots els mashori d’arreu venen un cop a l’any
a venerar la tomba. Des d’aquí ens desplaçarem ja fins a Larkana, on hi passarem la nit.
22 de novembre. Larkana – Llac Manchar (2h 45’) – Santuari de Sehwan (1h)– Sukkur (4h)

Els mohana i la continuïtat de la cultura de l’Indus a l’actualitat

Avui aparcarem momentàniament la història i l’arqueologia per fer una excursió al llac Manxar per rebre
una lliçó d’antropologia en directe de la ma del poble mohana, grup dravídic descendent dels antics
habitants de la Vall del Riu Indus i que preserven algunes des les seves costums pre-islàmiques, tals com
les ofrenes i sacrificis a les aigües sagrades. Alguns d’ells encara continuen vivint en vaixells de fusta com
ho feien els harappians dedicats al comerç fluvial fa 5000 anys. Una experiència única per apropar les
restes de cinc mil anys que vam veure ahir amb la gent que viu avui.
Després de la visita i la convivència amb els mohana, ens dirigirem cap a Sehwan on visitarem el santuari
de Lal Shahbaz Qalandar, dedicat al filòsof sufí del s. XIII. Tot i que va ser construït al s. XIV i decorat
de forma primorosa amb rajoles en tots els tons de blaus, la fantàstica cúpula daurada que el remata va
ser una donació feta pel darrer Sha de Pèrsia, Reza Pahleví. L'ambient, amb centenars de fidels, malalts
buscant curació, captaires, venedors ambulants, no pot estar més impregnat de misticisme. Acabarem el
dia tornant a Sukkur on passarem la nit.

23 de novembre. Sukkur – Uch Sharif (3h 30’) – Multan (1h 45’)

Remuntant l’Indus

Avui toca fer kilòmetres per arribar al sud del Panjab. De bon matí emprendrem una llarga ruta en paral·lel
a l’Indus fins arribar a la ciutat de Multan, a la vora d’un altre important riu, el Chenab. Aquesta ciutat
històrica enfonsa la seva història fins a l’època harappiana. També va ser un important centre de
peregrinació zoroàstrica fins la seva conquesta per Alexandre el Gran al s. IV aC; des de les hores va estar
contínuament ocupada per tot un seguit de dinasties, des de l'Imperi Abbàssida al s. X fins a l’ocupació
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anglesa del s. XIX. Als segles XI i XII va atreure a nombrosos místics Sufís sent denominada la Ciutat dels
Sants, tal i com ho demostren els seus magnífics mausoleus que adornen la ciutat. El més cèlebre d'ells,
Rukn-ud-Din va ser restaurat en 1980 retornant tota la seva esplendor. A l’igual que segles enrere,
segueix sent un gran centre comercial gràcies al seu basar, que visitarem quan arribem abans d’instal·larnos a l’hotel.
De camí també visitarem la ciutat Uch Sharif, identificada per alguns amb l’antiga ciutat de d'Ussa
Alexandria, fundada pel mateix Alexandre el Gran. Més endavant, durant el s. XIII, va esdevenir un
important centre religiós i cultural on s’hi trobaven les principals escoles del misticisme sufí. El seu
monument més preuat és el Mausoleu de Bibi Jawindi, datat al 1493 i proposat per ser Patrimoni de
la Humanitat. De planta octogonal, amb tres plantes esglaonades i acabant en cúpula, està ornamentat
amb rajoles cobalt i turquesa a l'estil de Samarcanda.
24 de novembre. Multan – Harappa (2h 30’) – Shahiwal (40’) – Lahore (3h 15’)

La ciutat que va batejar una nova cultura

Avui ens espera la visita a una altra de les ciutats més importants de l’Indus: Harappa. Va ser la primera
ciutat de l’Indus en ser descoberta i per això sovint s’anomena a aquesta cultura com la cultura de
Harappa. A l’igual que Mohenjo Daro i la majoria de les ciutats de l’Indus, la ciutat està elevada sobre una
imponent terrassa artificial feta de tovots i organitzada en diversos espais entre els que destaquen la
ciutadella i la ciutat baixa. El vermell intens de l’argila local fa que les construccions fetes amb rajoles
d’aquest material presentin un gran contrast i permetin la seva fàcil identificació. Com sempre,
complementarem la visita in situ amb la visita al proper museu de Harappa a la localitat de Sahiwal
on veurem les peces trobades a la ciutat i que ens ajudaran a entendre millor la societat, cultura i economia
que s’hi va desenvolupar.

Acabarem el dia arribant a la ciutat de Lahore, situada al costat del riu Ravi i important també en la
història del descobriment de la civilització de l’Indus, ja que la construcció d’un ferrocarril per part dels
anglesos entre aquesta ciutat i Karachi durant la segona meitat del s. XIX va ser el què va provocar la
descoberta de Harappa.
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25 de novembre. Lahore - Barcelona

Visita a la capital del Punjab

Avui dedicarem el dia a conèixer la ciutat de Lahore, la capital del Punjab i centre polític i històric de
l’Imperi Mongol. Començarem visitant el seu gran Museu Nacional que conté interessants peces de l’art
de Gandhara, una satrapia de l'Imperi persa aquemènida (s VI aC), conquerida pels grecs durant
l'expedició d'Alexandre el Gran i que es va mantenir hel·lenística amb els sobirans greco-hindús, fins que
va ser annexionada a l'imperi Kushan (s. I-III dC). Gandhara també va ser un important centre del budisme
i el seu art, barrejat amb les influències gregues, és molt característic i únic. En el museu, també podrem
contemplar peces dels períodes budista i musulmà.

També visitarem el nucli antic o Shah Burj, entrant per la Porta de Delhi, a través de la qual visitarem
l’imponent fortificació mongola o Ciutadella de Shahi Qila (s. XVI) fundada per l’emperador Akbar que,
juntament amb els seus meravellosos Jardins de Shamilar van ser inscrits dins de la llista de la Unesco
com a Patrimoni Mundial. Així com també veurem la que és la segona mesquita més gran del país, la
Mesquita de Badshahi (s. XVII) amb un pati de més de 25500 metres quadrats que pot arribar a
acomodar fins a 100.000 creients més uns altres 10.000 dins la mesquita, amb uns impressionants
minarets que s’alcen fins a 60 metres sobre el terra. I també visitarem el Sheesh Mahal o Palau dels
miralls, construït sota el regnat de l'emperador mogol Shah Jahan el 1631–32. El pavelló de marbre blanc
ornamentat està incrustat amb pedra dura i complexos treballs de miralls de la millor qualitat. La sala
estava reservada per a ús personal de la família imperial i dels seus propers ajudants.
Per aquells que no vulguin fer cap extensió, el viatge finalitza aquí. Després de sopar, descansarem una
mica a l’hotel abans d’anar cap a l’aeroport per agafar el vol internacional de tornada a casa.
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EXTENSIÓ A: ÍNDIA
26 de novembre. Lahore – Amritsar (1h aprox.; segons els tràmits duaners) – Ahmedabad

Destí: Índia!

Avui deixem Pakistan per seguir la nostra exploració de la cultura de l’Indus a la veïna Índia, en una
extensió única que ens permetrà conèixer fins on es va estendre aquesta civilització, que va arribar fins a
l’actual província del Gujarat, a l’oest del país. Per fer-ho, creuarem la frontera i arribarem a Amritsar, al
Punjab indi, on a la tarda agafarem un vol amb destinació Ahmedabad, on ens allotjarem per a l’endemà
seguir descobrint altres impressionants ciutats harappienses, amb certes característiques que les
diferencien de les vistes fins ara i que ens ajudaran a tenir una visió més completa de la cultura de l’Indus.
27 de novembre. Ahmedabad – Lothal (2h) – Morbi (3h30’)

Lothal i el control del comerç

Després d’esmorzar ens encaminarem cap a Lothal, important centre urbà de la civilització de la Vall de
l’Indus. La ciutat de Lothal va ser un important centre comercial de l’antiguitat; el què més destaca de la
ciutat és el seu espectacular dipòsit, una construcció de 22 x 37 m i 4’5 m de profunditat la funció del
qual podria ser o bé un immens dipòsit d’aigua o, el que també es creu que seria un moll que permetia
l’atracament del grans vaixells que circulaven pel riu Bed mitjançant un canal que comunicava el riu amb
el moll. La presència d’un gran magatzem al costat del moll, semblaria confirmar aquesta hipòtesi.

Després de visitar les diferents àrees de la ciutat, i el Museu Arqueològic local continuarem fins a la
ciutat de Morbi, on ens allotjarem, per visitar a l’endemà la darrera de les ciutats de l’Indus del nostre
viatge.
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28 de novembre. Morbi – Dholavira (4h) – Morbi (4h)

Una ciutat envoltada de flamencs

Esmorzar i ruta per visitar les restes de Dholavira, el jaciment arqueològic més gran de la civilització
de l’Indus a l’Índia. Situada avui en dia en el santuari natural per a la protecció de la vida natural més
gran de l’Índia, la ciutat era una illa estacional en temps de monzons i això li va marcar el seu rol comercial
i marítim entre les ciutats de l’Indus pakistanès així com també amb el món mesopotàmic. Visitant la ciutat
podrem entendre les diferents etapes per les que va passar aquesta civilització que es va desenvolupar fa
5000 anys, des de la seva fundació al 2650 aC fins el seu abandó al 1450 aC
També visitarem el seu Museu Arqueològic per verificar les troballes fetes a la ciutat.
Després de dinar, tornarem cap a Morbi on hi farem nit.

29 de novembre. Morbi – Ahmedabad (4h) – Nova Delhi

Cap a Delhi

Avui, després d’haver descansat de la kilometrada d’ahir, ens ho prendrem amb calma i després d’esmorzar
farem una visita al temple i mausoleu hindú de Mani Mandir construït a principis del s-xx però de
gran bellesa arquitectònica. En acabat ens desplaçarem fins a Ahmedabad per agafar l’avió
(1735hrs/1915hrs) que ens durà fins a Nova Delhi.
30 de novembre. Nova Delhi – Barcelona

Retorn a casa

A primera hora ens dirigirem a l’aeroport per agafar el nostre vol internacional amb destí a Barcelona i
posar punt i final al que esperem hagi estat un gran viatge ple de descobertes i ensenyances.
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EXTENSIÓ B: GANDHARA
26 de novembre. LAHORE - ROHTAS - ISLAMABAD (5h)
Després de l'esmorzar, check-out de l'hotel. La primera destinació és Rohtas Fort, que es troba a la Llista
de Patrimoni Mundial de la UNESCO. El fort va ser construït per Sher Shah Suri amb el propòsit de defensar
la ciutat contra els mogols. El fort encara està intacte i reflecteix l'arquitectura islàmica primerenca.
Visitarem la Mesquita de Faisal dissenyada per un arquitecte turc i finançada pel rei àrab Faisal.
Islamabad és una ciutat molt jove i moderna, dissenyada en 1960 per descentralitzar al jove estat i situar
la capital en una zona més segura. Allotjament a l'Hotel Serena o similar.

27 de novembre. ISLAMABAD - TAXILA - CHARSADDA - TAHT I BAI - PESHAWAR (3 h)

La híbrida civilització de Gandhara

Després de l'esmorzar trasllat a Taxila, un dels tresors arqueològics del Subcontinent i important centre
urbà del regne de Gandhara. Les ruïnes de Taxila, escampades a uns 30 km de Rawalpindi, representen
un dels llocs arqueològics més importants de Pakistan. La història de Taxila abasta més de 1000 anys (al
voltant de 500 aC. al 500 dC), evolucionant i canviant al llarg dels segles a mesura que absorbia les
influències de diversos imperis conqueridors, Taxila havia estat el lloc de la universitat més coneguda del
Subcontinent, que oferia cursos de dret, història, medicina, arts, etc. Els diversos llocs de Taxila, repartits
al llarg d'una gran època, inclouen: L'estupa i monestir budista de Dharmarajika i el monestir
budista de Jaulian, els espais arqueològics més destacats de el període Gandhara i que visitarem amb
un professor especialitzat de la Universitat d'Islamabad . Després de la visita de la part arqueològica a
l'aire lliure, seguirem fins al Museu de Taxila, conegut per la seva magnífica col·lecció d'art Gandhara.
Allà també podrem admirar monedes, utensilis, joies, joguines i terrisseria que ajuden a explicar la vida
quotidiana dels habitants de l'antiga Taxila. Després de la visita dinarem i continuarem fins a Charsadda
(28 km), l'antiga capital del Regne de Gandhara, coneguda antigament com "Push-kalavati", la Ciutat del
Lotus. Després d'una visita dels punts més destacats seguirem fins al Monestir de Takht-i-Bai, el centre
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escolar budista més impressionant i complet de Pakistan. Està envoltat per ruïnes de cases privades,
cel·les de monjos, un pati d’estupes i una àgora assembleària oberta de parets altes. La vista panoràmica
des del cim del turó en Takhti-i-Bai és fantàstica. Després d'aquest intens dia de visites, seguirem fins a
la ciutat de Peshawar, un altre important centre històric de Gandhara. Arribada i allotjament a Pearl
Continental.

28 de novembre. PESHAWAR

Coneixent Peshawar

Esmorzar i tour urbà pel centre històric per la mítica Peshawar, ciutat comercial situada estratègicament
entre Occident i Orient. Pels seus carrers han passat tribus patans, perses, les tropes d'Alexandre Magne
i Marco Polo ... Dinar i visita de tarda del Museu Nacional amb impressionants escultures d'estil Gandhara
i una interessant col·lecció etnogràfica de fetitxes kalash, tribu animista de l'Hindu Kush. Sopar de comiat
en un restaurant típic poca cosa (tribu aborigen d'aquesta part del Pakistan) i allotjament a Pearl
Continental.
29 de novembre. PESHAWAR - VOL A CASA

Cap a casa!

Esmorzar. Últimes visites i compres. A l'hora indicada ens desplaçarem cap a l'aeroport per agafar un vol
internacional cap a casa.
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Preus
Preu per persona habitació doble: 4150 €
Suplement per habitació individual: 520 €
Extensió Índia
Preu per persona habitació doble: 1500 €
Suplement per habitació individual: 290 €
Extensió Gandhara
Preu per persona habitació doble: 1700 €
Suplement per habitació individual: 400 €

Allotjaments previstos (o similars)

Grup
Mínim: 6 persones
Màxim: 14 persones

 Larkana: Hotel Sambara Inn
(https://www.stdc.gos.pk/index.php/reservations
/reservationasset/sambara-inn-14)

Agència
Gestora

 Multan: Hotel One
(https://www.hotelone.com.pk/en/hotel_one_lal
azar_multan)

Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
 E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Pakistan” i indicant clarament les dades
de cada participant que s’inscriu (nom i cognoms,
e-mail i telèfon de contacte).
 Pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html.
Allà cal marcar l’opció “Inscripció a una activitat”,
emplenar les dades personals i indicar el destí del
viatge a l’apartat ‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667
013 352 o 695 528 467.
 Presencialment: a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre
d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.

Vols

18 de novembre de 2021
Barcelona (BCN), 11:55
Istanbul (IST), 17:25
Istanbul (IST), 21:35
Karachi (KHI), 04:50+1
30 de novembre de 2021
Delhi (DEL), 06:55
Istanbul (IST), 11:30
Istanbul (IST), 12:40
Barcelona (BCN), 14:10

Pakistan:
 Karachi: Hotel Mövenpick
(https://www.movenpick.com/en/asia/pakistan/k
arachi/hotel-karachi/overview/)
 Sukkur: Hotel One
(https://www.hotelone.com.pk/en/hotel_one_su
kkur)

 Lahore: Hotel Faletti’s
(https://falettishotel.com/)
Índia:
 Ahmedabad: Hotel Radisson Blu
(https://www.radissonhotels.com/enus/hotels/radisson-blu-ahmedabad)
 Morbi:
Hotel
Fern
Residency
(https://www.fernhotels.com/the-fern-residencymorbi.html)

Serveis inclosos
 Vols internacionals i domèstics, taxes incloses.
 Tots els trasllats indicats al programa.
 Transport en mini bus o coaster bus a/c.
 Guia especialista.
 Pensió Completa a tot el recorregut.
 2 ampolles d’aigua mineral de 1.5 litres/persona.
 Allotjaments indicats segons programa.
 Entrades als llocs detallats al llarg de l’itinerari.
 Excursions esmentades a l’itinerari.
 Pagaments per poder fer fotografies a les tribus.
Serveis no inclosos
 Àpats no indicats.
 Begudes als àpats.
 Visat d’entrada al país.
 Propines.
 Assegurança de cancel·lació / Assegurança bàsica
de viatge.
 Extres personals
 Tot allò no especificat a l’apartat “Serveis
inclosos”.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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