
A l'episodi del Diluvi Universal, al primer llibre de la Bíblia, s'explica que Déu va 
voler eliminar els homes, pel seu mal comportament, però decidí salvar al bo de 
Noé, la seva família i diverses espècies animals, fent-li construir una arca de fusta. 
Això els va permetre ser els únics supervivents d'un gran diluvi. La descripció a la 
Bíblia, del s.VI aC, és idèntica a la que apareix en una tauleta sumèria de fa 4.700 
anys: el poema de Guilgamesh. També hi ha relats molt semblants en textos 
islàmics i en els d'altres cultures.  
 
El doctor Mariano Marzo, a la seva conferència "El mite de Noé i el Diluvi Universal 
des d'una perspectiva científica" va explicar que no hi ha cap evidència científica 
de restes de l'arca en el mont Ararat. Dos geòlegs marins americans, Pitman i Ryan, 
van analitzar la zona del Mar Negre i van concloure, el 1999, que allà hi va haver un 
gran cataclisme. Una inundació de grans proporcions per l'increment de l'alçada de 
l'aigua dels oceans a causa del darrer període de desglaç, que va començar fa 
20.000 anys i que va durar fins fa 7.000 anys. El nivell del mar va pujar 120 metres 
i l'aigua del Mediterrani va irrompre de manera brutal, a través dels Dardanels i 
del Bòsfor, al Mar Negre, que fins llavors era un llac. També va separar Gran 
Bretanya de la plataforma continental europea i va inundar totes les zones de costa 
del món. Estudis geològics dels sediments i restes d'activitat humana confirmen 
totalment aquesta teoria. Set mil anys no són tants. L'homo sapiens ja hi era des de 
feia moltíssim temps. La memòria d'aquelles grans inundacions és la que dona peu 
als diversos relats. La geomitologia és una nova disciplina que estudia aquests 
mites basats en passats fenòmens reals.  


