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Cultura
90è aniversari del descobriment de
la tomba de Tutankamon
El dia 4 de novembre es va commemorar el 90
aniversari del descobriment de la tomba de
l'emperador egipci Tutankamon realitzat per
l'arqueòleg Howard Carter.
La troballa va ser molt important perquè cap de les
nombroses sepultures descobertes anteriorment, ni
de les que es van descobrir posteriorment,
guardaven el gran tresor amagat i intacte que
suposava aquesta troballa, l'única tomba intacta
descoberta en tota la història de l'egiptologia. Els
2250 objectes que constituïen l'aixovar funerari del
faraó, així com el seu sarcòfag d'or, havien estat
tancats i miraculosament protegits durant uns 35
segles.
El director d'aquestes excavacions va ser Howard
Carter, un egiptòleg autodidacta amb una llarga
experiència en excavacions. Durant molts anys Lord
Carnavon i Howard Carter van esperar el miracle i
van explorar de manera exhaustiva la coneguda Vall
dels Reis, prop de Tebes, un lloc de difícil accés on
es troben les tombes de molts faraons. Un lloc en
particular, a l'interior de la vall, havia atret l'atenció
de l'arqueòleg anglès: una enorme acumulació de
runes sota la tomba violada de Ramsès VI. En aquell
punt, és on Carterva va començar les excavacions.
En efecte, el lloc era un dels pocs a la vall que
encara no s'havien investigat. La tomba de Ramsès
VI era la meta de visites turístiques, i la sol·licitud
d'un permís d'excavació podia comportar problemes
amb els guies locals. Carter estava convençut de
poder trobar, encara que ja estigués profanada, la
tomba de Tutankamon, basant-se en anteriors
troballes d'objectes amb el cartutx del rei efectuats
a la zona.
El 4 de novembre de 1922, els obrers es van aturar
davant d'un esglaó excavat en la calcària, tots els
esforços i els anys d'espera es van dissipar davant la
troballa del final de l'escalinata, anteriorment oculta
per la runa, que conduïa a la tomba intacta de
Tutankamon. Aleshores l'arqueòleg va fer tornar a
amagar tot el que havia descobert, va fer protegir
l'entrada amb soldats armats i va enviar el següent
telegrama a Carnavon: "Finalment fet meravellós
descobriment a la vall. Magnífica tomba amb segells
intactes. Tornada a tancar esperant la seva arribada.
Enhorabona ".
Al final d'un llarg corredor on s'hi escampaven
fragments d'objectes, hi havia una segona porta

també segellada. En qualsevol cas, els descobridors
refrenaren el seu entusiasme, ja que els segells,
encara intactes, havien estat col·locats al costat dels
de Tutankamon en un període sens dubte posterior
a la sepultura del rei. A través d'un petit orifici
practicat a la porta, Carter va introduir primerament
una espelma per assegurar-se que no hi havia gasos
nocius a la tomba. Carnavon li preguntà què veia, i
ell només va poder dir, després d'un llarg silenci:
"Coses meravelloses". Davant els ulls de Carter, hi
havia carros, gots d'alabastre, estàtues, llits, mobles
i, per tot arreu, la brillantor de l'or. Un cop van
haver entrat, els descobridors van examinar amb
més atenció la càmera, i es van trobar davant d'una
nova decepció: una porta, vigilada per dues estàtues
del faraó de mida natural, també lluent d'or,
mostrava
senyals
inequívocs
d'una
antiga
profanació. Un orifici a la paret i un segell més
tardà, com a l'entrada, demostraven que algú,
potser
en
l'antiguitat,
ja
havia
entrat
clandestinament a la tomba. El divendres 17 de
febrer de 1923, davant representants de la premsa,
Carter va retirar els maons de tancament de la
cambra sepulcral i, a la llum de la llanterna elèctrica,
va presentar una visió increïble: a l'interior, a menys
d'un metre de distància de la porta, resplendia el
que semblava un sòlid mur d'or. Es tractava d'una
gran capella de fusta completament revestida amb
full d'or, els tresors de l'interior ningú
podia
imaginar. Es va apartar la coberta i en un moment
es van veure coronats tots aquells anys de treball: el
segell d'una segona capella, aquesta vegada original
i intacta, tal i com l'havien col·locat els que van
acompanyar el rei en el seu últim viatge terrenal.
Allà van aparèixer una gran quantitat d'objectes
sense precedents en la història de l'arqueologia. Una
gran caixa de fusta daurada amb les quatre
divinitats tutelars en els costats jeia al costat d'una
inimaginable quantitat d'objectes, molts dels quals
eren d'ús quotidià: un ventall de plomes, un carro,
els atuells d'alabastre que contenien les vísceres del
faraó, etc.
Per ampliar coneixements de Tutankamon podeu
veure el vídeo El descubrimiento de la Tumba de
Tutankamon:www.youtube.com/watch?
v=B2df6KP36Oc

