
El passat dia 24 de
març es va inaugurar a
Saragossa, una exposició
sobre l’antic Egipte titu-
lada “El Egipto Milena-
rio” i romandrà oberta
fins el 10 de maig. El seu
horari és de 10h a
13.30h pel matí i de 17h
a 20.30h per la tarda,
l’entrada és gratuïta i es
fa a “La Lonja, Ayunta-
miento de Zaragoza”.
Per més informació
podeu trucar al telèfon:
976 39 72 39.*

És una exposició iti-
nerant que ja ha estat a
Sevilla, ara està a Saragossa
com ja hem dit i després estarà a :
València entre maig i juliol; La Corun-
ya, entre juliol i setembre; Palma de
Mallorca entre setembre i novembre; i
finalment, Santa Cruz de Tenerife entre
desembre i gener del proper any.

Aquesta exposició ve d’Alemanya,
concretament del Roemer und Pelizaeus
Museum de Hildesheim, i és una col·lec-
ció creada per Wilheim Pelizaeus que a
principis de segle va promoure vàries
excavacions a Guiza, prop de la piràmi-
de de Quèops, d’on provenen la majo-
ria dels objectes exposats.

La mostra fa un reco-
rregut per tota la història
d’Egipte, des d'el pre-
dinàstic fins època roma-
na, i el que pretén,
segons els organitza-
dors, és mostrar-nos a
través de 214 peces, la
vida quotidiana dels
egipcis. Veure, o
millor dit, intuir
com vivien, amb
quines eines treba-
llaven, en què es
divertien. Ens tro-
barem des d’una
reproducció del

conegut joc del senet,
fins a una pilota.

A través d’eines, ganivets, vasos de per-
fum, caps de destral, estàtues de reis i
déus, de peces senzilles com poden ser
unes sandàlies de palmera o unes
escombretes d’espart, es planteja la pre-
gunta de si el reflex més o menys idíl·lic
de les pintures que rics, nobles i reis
tenien en les seves tombes, concordaria
amb la realitat o és més un desig d’a-
quells, i que la realitat estaria més a
prop del que s’expressa en els escrits
trobats, com els ensenyaments de Khety

El recorregut ens porta a través de
nou àmbits dife-
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rents en que s’ha
plantejat aquesta
exposició, l’espai
natural, la noble-
sa, l’escriptu-
ra i literatura,
el faraó, els
déus i els tem-
ples, Egipte a
la guerra, la
família amb
música, vestits
i jocs, l’arte-
sania i l’art
mortuori.

Com ja
hem dit,
a q u e s t a
exposició no
passarà per
Barcelona i
seria una
l l à s t i m a
perdre l’o-
portunitat
de gaudir
d ’ u n e s
peces que d’altre manera seria difícil de
poder veure.

* Veure el punt núm. 3 de la present circular.

ALBERT LLARENA

Soci núm. 178

FULL INFORMATIU
Coordinació: Maite Mascort i Jaume Vivó

Disseny i Maquetació: Jaume Vivó

Exposició a Saragossa

SOCIETAT CATALANA
D'EGIPTOLOGIA
Horari de Secretaria

Carrer Aragó 305 entl.
dilluns i dimarts

de 5,30 a les 8,30 h.
Per qualsevol informació o

col·laboració relacionada amb
el Full, truqueu al

Telèfon: 457 81 20



GENER - MARÇ 1998

El País, 12/1/1998. “DESCUBIERTO UN

MOSAICO EN UN PALACIO DE RAMSÉS II EN EL

NILO”. Un equip d’argueòlegs egipcis i
alemanys ha descobert un mosaic entre
les restes d’un palau de Rameses II a la
província de Xarquia, al delta del Nil. El
mosaic representa ànecs i altres aus
volant, i els seus colors estan intactes.

Agència Reuters, 18/1/1998. El Museu
Egipci del Caire torna a exposar l’està-
tua de coure del faraó de la dinastia VI,
Fiops (Pepi) I, un cop restaurada.

El Periódico, 15/2/1998. “FARAONS I

PIRÀMIDES A INTERNET”. La història de
l’Antic Egipte ressucita al ciberespai amb
tota l’esplendor del seu passat: llista d’a-
dreces i pàgines web per a egiptòlegs
internautes. 

El Periódico, 28 /2/ 1998. “APAREIX UN

SARCÒFAG FARAÒNIC SENSE SAQUEJAR”. Una
expedició arqueològica txeca dirigida
per Miroslav Verner ha descobert a la
necròpolis d’Abu Sir a Saqqara un sarcò-
fag de pedra d’uns 500 anys aC. A l’inte-
rior ha aparegut la mòmia intacta d’un
alt dignatari.

El País, 13/3/1998. “EGIPTO CIERRA LA

PIRÁMIDE DE KEOPS DURANTE OCHO MESES”.
Segons Zahi Hawass, director del com-
plex de Guiza, “la piràmide ha de des-
cansar”. Un cop instal·lat un nou sistema
de ventilació, es tornarà a obrir al pùblic,
en contra de l’opinió de Hawass que la
mantindria permanentment tancada.

La Vanguardia, 16/3/1998. “LA PIRÁ-
MIDE DE MICERINOS RECUPERARÁ SUS LOSAS

ROJAS”. Es projecta recobrir aquesta pirà-
mide amb lloses de granit, perquè recu-
peri el mateix aspecte que tenia quan va
ser construïda. Les obres seràn dirigides
per Zahi Hawass. 

El País, 18 /3/ 1998 “LA GRAMÁTICA

DE TUTANKAMON” Acaba d’apareixer el
llibre Apunts de llengua egípcia clàssica,
publicat per la lliberia Mizar, que recull
les lliçons del doctor Josep Padró a la
Universitat de Barcelona, recopilades
per Joan Bertran. 
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1.- Exposició “Tebeos de l’Antic Egipte”
El dimecres dia 15 d’abril de 1998, a les 19:45 h i en els locals del carrer
d’Aragó, 305 entresol, es farà l’acte d’inauguració de la Primera Exposició
sobre aquest tema. Aquesta nostra exposició ha estat organitzada pel Sr.
Jaume Vivó, pel Sr. Andreu Ayén i pel Dr. Josep Padró, i per la seva temàtica,
s’ha fet coincidir amb el Saló Internacional del Còmic de Barcelona i es pot
considerar com una activitat complementària d’aquest.
Aquest acte d’inauguració serà presentat pels responsables de l’organització
esmentats i pel Sr. Joan Navarro, Editor i especialista en còmics, i ex-director
del Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
L’exposició romandrà oberta, de dilluns a divendres, fins el 15 de maig, i els
horaris de visita seran els següents: Dilluns i dimarts, de 18 a 19:30 h.
Dimecres, dijous i divendres, de 18 a 20:30 h. Tanmateix, durant la celebració
de l’esmentat Saló Internacional del Còmic, (dies 7, 8, 9 i 10 de maig) la nostra
exposició estarà oberta matí i tarda, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
S’editarà un Full Informatiu especial, com a guia de l’exposició, que els socis
podran recollir durant els dies que aquest duri. Els socis de fora de Barcelona
que ho demanin explícitament, se’ls enviarà per correu.

2.- Presentació de publicacions
El dijous dia 16 d’abril de 1998, a les 19:45 h i en els locals del carrer Aragó,
305 entresol, es farà l’acte de presentació de la publicació que conté les
lliçons de “Llengua egípcia clàssica” explicades pel Dr. Josep Padró i
Parcerisa en les seves classes, tant a la Universitat de Barcelona com dins del
marc de la Societat Catalana d’Egiptologia.
La presentació anirà a càrrec del Sr. Salvador Costa, representant de la
llibreria Mizar, editora del treball, del Sr. Joan Bertran que ha recopilat i
estructurat la informació i del mateix Dr. Josep Padró, així com pel Dr. Ignasi
Adiego, Professor de la Universitat de Barcelona i Secretari de l’Institut
Interuniversitari del Pròxim Orient Antic.

3.- Excursió a Saragossa
El dissabte dia 25 d’abril de 1998, es farà una sortida d’un dia per anar a
Saragossa per veure (a la Lonja de Zaragoza) l’exposició sobre “Egipto
Milenario: Vida cotidiana en la época de los faraones” que organitza la
Fundació La Caixa. Les peces que es presenten procedeixen del Museu de
Hildesheim (Alemanya).
També s’aprofitarà per veure el Museu Arqueològic de Saragossa.
– Preu: 6.500 ptes/persona, que inclou el viatge i el dinar.
– No inclou les entrades, a l’exposició ni al museu, ni l’esmorzar.
– Inscripcions i pagament: dies 14 i 16 d’abril, de 18 a 21 h, a Aragó, 305
entresol.
– Sortida: dia 25 al matí, a les 7:30 h, d’Aragó 305.
– A l’anada farem una parada per esmorzar.
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LLIBRERIA MIZAR
LLIBRES D’EGIPTOLOGIA

Còrsega 203-205
(cantonada Casanova)
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