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Conferència sobre Egipte
El dia 16 de gener de 2009 es va celebrar al Centre 
Cívic  la  Fàbrica de  Santa  Eulàlia  de  Ronçana  la 
conferència  sobre  l'  Àntic  Egipte  titulada  : 
Monarquia  i  arquitectura  funerària  a  l'Antic 
Egipte: les piràmides als hipògens de la Vall dels 
Reis,  a  càrrec  de  Josep  Cervelló,  professor 
d'egiptologia  de  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona.

Aquesta s'emmarcava en el cicle  Històries del món 
antic, cicle de conferències sobre Egipte, Grècia i  
Roma, organitzades per l'Associació Cultural de la 
Vall  del  Tenes  El  Ganxo( Col·lectiu  de  Promoció 
Cultural).

La fascinació que ens provoca  la història de l'Antic 
Egipte  va  quedar  demostrada  per  la  gran 
assistència de públic a la xerrada. Es tracta d'una 
cultura que va sobreviure més de tres mil·lennis, 
molt sofisticada, riquísima en tots els àmbits, que 
ens ha deixat un llegat artístic excepcional, ple de 
misteri i bellesa.

La  conferència  va  ser  molt  interessant,  ja  que, 
tractava  de  la  complexa  religiositat  dels  antics 
egipcis  en  relació  amb  el  món  funerari  i  l' 
arquitectura  que  es  va  desenvolupar  en  aquets 
àmbit. També la connexió d'aquests aspectes amb 
el  màxim  poder  polític  i  religiós  encarnat  en  el 
Faraó.

El  professor  Cervelló  va  plantejar  els  següents 
temes:

-Els  coneixements  que  tenim  d'aquesta  cultura, 
molt extensos, gràcies als textos escrits o gravats i 
pintats a les parets, als papirs, etc. Un dels textos 
més antics és l'anomenat  Textos de les Piràmides 
de l' Imperi Antic. 

-La  complexitat  religiosa  i  funerària  dels  antics 
Egipcis,  ressaltant  algunes  de  les  principals 
divinitats: Re, el déu del sol, Osiris, el déu del món 
dels  morts,  Ptha  creador  de  vida,  Isis,  la  gran 
deessa maga, esposa d'Osiris i mare d'Horus, el déu 
representat  amb cap de falcó,  poderós,  amb  el 
que s'identificava el Faraó.

-La  multidireccionalitat  de la  cosmogonia  egípcia 
per explicar alguns fenòmens trascendentals com la 
creació del  món. Tres vies  complementàries  i  no 
excloents l'explicarien: Ptha el va crear a través de 
la paraula, Osiris amb el seu cos  va donar lloc a Nil 

i aquest a la vida, Re amb el seu semen va generar 
la vida.

També l'arquitectura va evolucionar paral·lelement 
a les creences.

A l'Imperi  Antic,  un cop mort, el  “Ka” del  Faraó 
havia d'ascendir  cap a Re, el déu solar. D'aquesta 
concepció  religiosa  va  sorgir  l'arquitectura 
funerària  de  les  piràmides.  La  seva  forma, 
simbòlicament,  expressava  aquest  ascens  cap  el 
déu solar en el seu etern viatge.

Conjunt monumental de Sakkara

A l'imperi Nou hi ha l'assimilació de Re i Osiris , per 
tant,  la  interrelació  del  món  subterrani  i  món 
celestial.  És  l'època  dels  hipogeus que  recull 
simbòlicament  aquest  viatge  a  l'eternitat.  Segons 
una  inscripció  de la  tomba de  la  reina  Nefertari 
“Aquest  és  Re,  que  reposa  en  Osiris;  aquest  és  
Osiris, que reposa en Re”

       Pintura mural de l'hipogeu d e la reina Nefertari

En definitiva,  l'etern Egipte,  un tema que ens sedueix 
d'una manera extraordinària.


