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Gràcies al seu matrimoni amb el prestigiós ar-

queòleg britànic Max Mallowan, Agatha Christie 

va recorre tot l'Orient Mitjà acompanyant el seu 

marit en les seves excavacions. 

Ven y dime como vives és el testimoni escrit de 

diverses temporades d'excavacions arqueològi-

ques a  Síria i Iraq, en resposta a les nombroses       

preguntes que les seves amistats i coneguts li 

feien sobre el tipus de vida que portaven en 

aquests llocs. 

 

 

En aquesta ocasió, el club de lectura es farà    

de forma excepcional al Museu de Tortosa,       

i comptarà amb la participació de Josep Bosch,    

arqueòleg prehistoriador, que parlarà de      

l'arqueologia al Pròxim Orient a principis del   

segle XX i a l'actualitat. 

Josep Bosch ha treballat al curs inferior de    

l'Ebre, al que dedicà la seva tesi doctoral       

sobre el procés de neolitització, i al jaciment    

de les Mines Prehistòriques de Gavà, on és   

conservador del seu Museu. També ha partici-

pat en excavacions arqueològiques a Síria. Abans de l'inici de l'activitat, tots els  participants 
estan convidats a visitar el Museu. 



. 

Agatha Mary Clarissa Miller 

(Torquay, 15 de Setembre de 

1890-Wallingford, 12 de gener 

de 1976) 

Escriptora anglesa, sens    

dubte, una de les més         

prolífiques i llegides del S. XX, 

va rebre educació privada fins 

l’adolescència i va estudiar 

cant i piano a París. 

Es va casar el 1916 a Archibald Christie, de qui es va 

divorciar el 1928. 

Es va donar a conèixer amb el nom d'Agatha Christie 

el 1920 amb El misteriós cas de Styles. En aquest   

primer relat, escrit mentre treballava d’infermera    

durant la Primera Guerra Mundial, apareix el famós 

investigador Hèrcules Poirot, que va combinar en   

altres obres amb Miss Marple, una astuta senyora   

d'edat avançada. 

El seu primer gran éxit va arribar amb la publicació de 

‘L’assassinat de Roger Ackroyd el 1926.  

Sumida en una llarga depressió, va protagonitzar una 

enigmàtica desaparició: una nit de desembre de 1937 

el seu cotxe va aparèixer abandonat prop de la           

carretera, sense rastre de l’escriptora, onze dies més 

tard, es va registrar en un hotel i va ser trobada per la 

seva família, es va recuperar després d'un tractament 

psiquiàtric. Christie mai va donar explicacions sobre la 

seva desaparició. 

Dos anys més tard, es va casar amb l'arqueòleg Max 

Mallowan, qui va acompanyar en tots els seus viatges 

a l'Iraq i Síria. Va arribar a passar llargs períodes en 

aquests països; aquestes estades van inspirar diverses 

de les seves novel·les, com  assassinat a Mesopotàmia 

(1930), Mort en el Nil (1936) i Cita amb mort (1938). 

Agatha Christie va publicar 66 novel·la policíaques, a 

més d’obres de teatre, contes, dues autobiografies, 

dos llibres de poesia i un llibre infantil. També va    

publicar 6 novel·les romàntiques el pseudònim de Mary 

Westmacott. 

La seva obra de teatre, ‘La ratonera’, estrenada el 

1952 es va representar durant més de 25 anys,     

convertint-se en l’obra de teatre més representada.  

Pel que fa a les dues autobiografies -publicades     

després de la  seva mort-, una resumeix la seva vida 

professional i privada fins a 1965 i l’altra és una      

crònica de les seves experiències a Orient. 

Una de les seves facetes menys conegudes va ser la 

poesia, gènere que va cultivar a la seva adolescència i 

durant la primera Guerra Mundial. La seva primera 

col·lecció de poemes i balades, El camí dels somnis, 

publicat el 1924, conté personatges de l’Art de la    

Comèdia italiana. Una segona col·lecció de poesia va 

ser publicada el 1973 sota dues seccions, una amb 

versos del 1924 i l’altra amb 27 composicions centra-

des en llocs que havia visitat. 

El 1961 va ser nomenada Membre de la Reial Societat 

de Literatura i Doctora Honoris Causa en Lletres per la 

Universitat d'Exeter. 

El 1971 se li va concedir el títol de Dama l'Imperi     

britànic (Dame), un títol de noblesa que era concedit 

amb poca freqüència. 

Agatha Christie va morir per causes naturals el 12 de 

gener de 1976, a l'edat de 85, al Winterbrook House, 

Cholsey, a prop de Wallingford, Oxfordshire.  

. 

 

AGATHA CHRISTIE 


