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Donem la benvinguda a l’any 2015 amb una proposta d’activitats amb l’Egipte 

faraònic com a principal protagonista. A més de les tradicionals Rutes Arque-

ològiques, centrades aquest semestre en una part de la necròpoli tebana, tractarem 

temes de l’Egipte contemporani i actual relacionats amb el turisme, la recent situació 

social o la figura d’una gran egiptòloga com va ser Christiane Desroches-Noblecourt. 

La recent estrena de la pel·lícula Exodus rodada majoritàriament a Almería i a l’illa 

de Fuerteventura ens permetrà també tornar a uns dels temes més apassionants del 

món antic.

Roma, amb una conferència centrada en l’emperador August, el naixement de la 

llegenda artúrica, l’apropament a determinats aspectes de cultures més descone-

gudes com els Dogon o els Inuit o del pensament de Madame de Staël completen 

el nostre programa.

Aprofito també per destacar l’estreta col·laboració que actualment el Museu Egipci 

de Barcelona manté amb un dels projectes culturals més importats dels darrers anys, 

la creació del Museu de Cultures del Món de Barcelona, que està previst s’inauguri 

a començaments d’aquest 2015.

Jordi Clos i Llombart

President 

Fundació Arqueològica Clos

Troba’ns a

FOTO DE PORTADA: RAMSÈS IV OFEREIX LA MAAT AL DÉU AMON. TEMPLE DE KHONSU, KARNAK. FOTO: MIQUEL BOLADERAS.
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RUTA ARQUEOLÒGICA PER EGIPTE (XXII). CICLE PELS TITULARS DEL CLUB

Tebes Oest. Tombes privades de l’època ramèsida.

LUIS MANUEL GONZÁLVEZ. Egiptòleg. Conservador del Museu Egipci de Barcelona

Durant les dinasties XIX i XX les tombes privades tebanes van mantenir 

moltes de les característiques ja definides al període tutmósida. 

De totes maneres, i com a resultat del dinamisme de l’activitat creativa i els 

conceptes religiosos, són perceptibles canvis significatius tant a l’estructura 

dels monuments com als programes iconogràfics parietals o els equipaments 

funeraris.

EGIPTE DE PEL·LÍCULA!!

L’Èxode, quan els egipcis són els dolents de la pel·lícula

RUBÉN GONZÁLEZ. Llicenciat en Belles Arts, Membre de l’HISSI, Universitat de Barcelona

Amb motiu de la recent estrena del film de Ridley Scott, la producció titànica 

Exodus: déus i reis, us proposem una conferència que tractarà sobre Moisès i 

l’Èxode d’Egipte en el setè art.

La veritat és que, des dels començaments del cinema, la Bíblia es va convertir 

en font d’inspiració de relats que van servir a les productores per mostrar a 

l’espectador aventures i espectacles inigualables: la creació i el diluvi, Josep, 

David, Salomó, Jesucrist...

Especialment conegudes són les gestes de Moisès, des de les dues versions 

de Cecil B. De Mille fins a la de dibuixos animats del príncep d’Egipte. I ara 

una altra gran superproducció ens explica, una vegada més, la història bíblica 

dels hebreus, Moisès i la seva sortida d’Egipte cap a la Terra Promesa.

DIMARTS, 13 DE GENER 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos,

DIMECRES, 21 DE GENER 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

Missió de la Universitat de Tübingen-Museu Egipci de Barcelona 
a Sharuna. Resultats de les campanyes 2012-2015

LUIS MANUEL GONZÁLVEZ. Egiptòleg. Conservador del Museu Egipci de Barcelona

Durant les tres últimes campanyes realitzades, els treballs arqueològics de 

l’equip encarregat de l’estudi a la necròpoli principal de Sharuna s’han con-

centrat al sector septentrional del jaciment. Noves tombes del Regne Antic 

de diversa tipologia i tombes de pou ptolemaiques han estat descobertes 

i documentades; malgrat l’alt grau de saqueig, els elements de l’equipa-

ment funerari i les restes humanes recuperades permeten anar coneixent 

determinats aspectes dels rituals i la tipologia de materials utilitzats. Una 

novetat important ha estat la troballa d’enterraments coptes a la necròpoli 

principal afegint, d’aquesta manera, una nova dimensió a la dilatada història 

de la necròpoli.

fòrum literari

Madame de Staël, entre la raó i la passió

MÒNICA MIRÓ. Llicenciada en Filologia Clàssica i en Filologia Romànica. Màster en Història 
de les Religions

Anne-Louise Germaine Necker, la cèlebre Madame de Staël (1766-1817), va 

escriure sota l’impacte de la Revolució Francesa, entre 1792 i 1796, l’obra 

De la influència de les passions en la felicitat dels individus i de les nacions, 

apareguda per primer cop en català la primavera de 2015 a l’Art de la Memòria 

Edicions, en traducció de Y. Llubes i M. Miró. Es presentarà als assistents 

aquest brillant assaig, indagació intel·lectual i sentimental alhora sobre les 

passions que impedeixen els homes i els pobles de ser feliços i sobre els 

recursos que trobem dins nostre per mirar de ser-ho.

DIVENDRES, 6 DE FEBRER 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DIJOUS, 29 DE GENER 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos



© FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS 20158 •  PROGRAMA D’ACTIVITATS  •  PRIMER SEMESTRE 2015  •  EL CLUB 9

RUTA ARQUEOLÒGICA PER EGIPTE (XXIII). CICLE PELS TITULARS DEL CLUB

Tebes Oest. Tombes privades del Tercer Període  
Intermediari i de la Baixa Època

LUIS MANUEL GONZÁLVEZ. Egiptòleg. Conservador del Museu Egipci de Barcelona

La crisi política i econòmica del Regne Nou no va suposar per a Tebes el final 

de les seves construccions funeràries. Durant el Tercer Període Intermedi molts 

personatges, especialment les poderoses famílies vinculades al clergat d’Amón, 

si bé no van disposar de tombes monumentals, van comptar amb equipaments 

funeraris molt peculiars i específics. Les divines Adoratrius d’Amón van triar 

un format de monument (la tomba-capella) del què s’han conservat bells 

exemples. Finalment, ja a les dinasties XXV i XXVI els membres més notoris 

de la societat tebana, com Harua o Montuemhat, van ser enterrats en algunes 

de les tombes privades més grans de tota la història faraònica.

CONFERÈNCIA

Teutoburg, any 9 dC: «Varus, retorna’m les meves legions!»

DR. CARLES BUENACASA. Doctor en Història Antiga. Especialista en Món Clàssic  
i Antiguitat Tardana

Al final de la seva vida, complerts ja els setanta anys, August va redactar una 

biografia pròpia des de la serenitat que dóna la vellesa i la Complaença de 

saber que la seva vida havia estat útil per a la res pública romana; i nosal-

tres, 2.000 anys més tard, encara continuem pensant que el seu regnat fou 

fonamental en la construcció de l’Imperi romà. Ara bé, l’època augustea no 

fou tan afortunada com aquest relat pretén i sobre ella s’hi cerniren algunes 

ombres que enterboliren el bon record d’August, com ara la fatídica derrota 

romana a Teutoburg a mans dels germànics que, en apropar-se l’aniversari, 

feia deambular l’emperador pel palau com ànima en pena cridant: “Varus, 

retorna’m les meves legions!”; o el fracàs en l’educació de les dues Júlies, la 

seva filla i la seva néta, que acabaren els seus dies exiliades en solitàries illes.

DIMECRES, 11 DE FEBRER 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DIMARTS, 17 DE FEBRER 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Closs

CONFERÈNCIA

Joves egipcis en temps convulsos. Una mirada etnogràfica  
a la construcció social d’una categoria etària

DR. JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA. Antropòleg. Investigador Postdoctoral del Centre d’Estudis 
sobre Joventut i Societat (JOVIS) del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat 
de Lleida i Coordinador del treball de camp etnogràfic del projecte Sahwa: Researching Arab 
Youth (www.sahwa.eu).

La representació homogènia dels joves egipcis com a protagonistes de la 

Revolució del 25 de gener de 2011 ens acosta a una joventut híperconnectada a 

través de les xarxes socials i mobilitzada políticament, ens apropa a una de les 

múltiples realitats juvenils egípcies. No obstant això, la pròpia heterogeneïtat 

dels joves egipcis no s’acaba en aquesta representació. A través d’una mirada 

etnogràfica basada en investigacions empíriques, aquesta conferència ens 

permetrà entendre, des de la seva pròpia lògica cultural, els joves egipcis més 

enllà de la representació als mitjans de comunicació de masses.

CONFERÈNCIA

Christiane Desroches Noblecourt:  
de Tutankhamon a la Vall de les Reines

EMMA GONZÁLEZ. Llicenciada en Geografia i Història, especialitzada en Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia. Egiptòloga.

Un recorregut per l’apassionant vida professional d’aquesta gran dama de 

l’egiptologia francesa permetrà conèixer el per què de la seva dedicació a 

la recerca i l’estudi de l’antic Egipte, així com l’extraordinari treball que va 

realitzar per a salvaguardar alguns dels monuments faraònics més emble-

màtics construïts a terres núbies i condemnats a romandre sota les aigües 

del Nil per sempre.

DIMARTS, 3 DE MARÇ 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DIJOUS, 19 DE MARÇ 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos
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REUNIÓ ANUAL DE CLUB

MARIÀNGELA TAULÉ I DELOR. Directora General de la Fundació Arqueològica Clos

Tradicional trobada dels Amics i Amigues del Club amb la Directora i l’equip de 

l’entitat. En aquesta reunió es presenta un balanç de l’any anterior i s’exposen 

els nous projectes de futur. Tothom hi és convidat per intercanviar opinions 

i fer suggeriments. Us hi esperem!

CONFERÈNCIA

L’administració egípcia. Una visió de la maquinària  
que va mantenir tres mil anys l’Estat faraònic

MAITE RADA. Màster en Egiptologia. Fundació Arqueològica Clos

L’organització administrativa egípcia controlava des del comerç a la produc-

ción agrícola, l’exèrcit i el clergat, passant per la reordenació de terrenys i 

el càlcul d’impostos. Però a més d’economia o ordre, l’estudi d’aquesta es-

tructura i els seus departaments ens dona eines per entendre un dels millors 

vehicles d’ascenció social a Egipte, la carrera funcionarial civil o religiosa, 

com mostren els títols dels personatges que coneixem.

DILLUNS, 23 DE MARÇ 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DIMECRES, 8 D’ABRIL 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DILLUNS, 20 D’ABRIL 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DILLUNS, 27 D’ABRIL 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

CONFERÈNCIA

D’Albió a Ànglia: la singularitat britànica en l’Antiguitat

DR. PERE MAYMÓ I CAPDEVILA. Doctor en Geografia i Història.  
Especialista en Món Clàssic

Situades a l’extrem del món conegut, les Illes Britàniques van exercir un mis-

teriós encís a l’ideari de les cultures mediterrànies clàssiques. Entraren a 

la Història amb la conquesta romana en època de Claudi i romangueren 

dins de l’Imperi fins el 410. Llavors, les invasions anglosaxones s’expandiren 

gradualment per l’actual Anglaterra en un període tan obscur com atractiu 

que donà origen a la llegenda artúrica, inspirada en la darrera resistència de 

la romanitat a les illes.

ESCULTURES FARAÒNIQUES EMBLEMÀTIQUES

Una lectura en clau de gènere d’una obra escultòrica  
de l’antic Egipte: el conjunt familiar de Nikare

DR. MARC ORRIOLS. Doctor en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona

En aquesta conferència us proposem fer un estudi, més o menys pràctic, 

d’una escultura de l’antic Egipte des d’una perspectiva de gènere. Per a dur-lo 

a terme, agafarem com a referència l’emblemàtic conjunt familiar de Nikare 

(Dinastia V, Regne Antic) i el compararem amb diferents grups escultòrics 

contemporanis per tal de revelar quins aspectes són canònics i quins no. A 

partir d’aquests cànons podrem extraure lectures molt interessants, les quals 

ens revelaran quins rols tenia cada individu dins la família i, per extrapolació, 

dins la societat faraònica.
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DIMECRES, 6 DE MAIG 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DIJOUS, 14 DE MAIG 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DE CLUB A CLUB

L’arquitectura funerària a l’antic Egipte

JOSEP M. GÜELL. Màster en Egiptologia. Fundació Arqueològica Clos

Les tombes, les piràmides i els temples formaven part del món en el què els 

egipcis varen intentar procurar-se un espai sagrat per arribar a la immortalitat. 

Pels antics egipcis la mort física no és el final, és un trànsit d’una vida a una 

altra; de la vida en aquest món a la vida eterna al Més Enllà. Els monuments 

funeraris funcionen com a recordatori de la mort. El difunt, una vegada 

enterrat, podia existir gràcies a la màgia de les representacions i els textos 

de la tomba que li anaven proporcionant les seves necessitats. Sense les 

imatges i els textos representats a temples i tombes, aquests monuments 

només serien atractius a la vista però ja no tindrien ànima. La tomba no era 

l’únic lloc on el difunt es relacionava amb els ancestres; capelles, temples, 

festivals i banquets eren altres focus per comunicar-se amb els morts o fer 

rituals relacionats amb ells.

CONFERÈNCIA

Tren i turisme a Egipte

MAITE RADA. Màster en Egiptologia. Fundació Arqueològica Clos

El turisme a Egipte es quasi tant antic com els seus monuments, però l’egip-

tomania generada per l’expedició napoleònica, així com les magnífiques con-

dicions que proporcionava a la naixent fotografia, el convertiren en el destí 

favorit de les elits del segle XIX. Abans d’acabar el segle, el tren conectava tot 

el país obrint noves i còmodes –fins i tot luxoses– rutes per a un turisme que 

creixia exponencialment. Veurem, doncs, la relació entre el tren, el turisme, 

la política i fins i tot l’arqueologia.

DIMECRES, 20 DE MAIG 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DIMECRES, 10 DE JUNY 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DE CLUB A CLUB

Gala Abu Hamed, una fortalesa a 100 km a l’Oest  
de la Vall del Nil

ROSA VENTURA. Exploradora, investigadora i historiadora de les cultures nubies

Gala Abu Ahmed és, amb molt, la major fortalesa del Sudan. Ubicada al Wadi 

Howar, l’anomenat “Nil Groc”, va ser descoberta casualment l’any 1984 i ha 

sigut datada per 14C entre el 1250 i el 400 a.C. Farem un ràpid viatje pels 1000 

km del Wadi Howar des del seu començament al Txad fins la seva desembo-

cadura, i parlarem de la climatologia del lloc i el perquè de la construcció de 

la fortalesa en un paratge tan llunyà del Nil. Es comentarà la seva peculiar 

arquitectura, les troballes, datacions i el seu entorn.

CULTURES DESCONEGUDES: ANTROPOLOGIA DELS POBLES DEL GEL

Els inuit i la seva astronomia. Un univers llegendari.

FRANCESC BAILÓN. Llicenciat en Geografia i Història. Especialista en Antropologia Cultural.

La religió tradicional dels inuit ha creat un univers particular on tots els 

fenòmens de la natura estan personificats degut a la profunda espiritua-

litat d’aquest poble. Però el més curiós de tot és que la seva astronomia 

ens pot resultar familiar gràcies als elements que la conformen: aurores 

boreals, nit àrtica, sol de mitjanit, parhelis o el cas de Sedna, esperit inuit 

i que és l’objecte més gran trobat girant al voltant del Sol, després del 

descobriment de Plutó. 
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DIJOUS, 18 DE JUNY 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

DILLUNS, 22 DE JUNY 2015

19 hores
Fundació Arqueològica Clos

GRANS ENIGMES DE LA HISTÒRIA

Els Dogons: hereus de l’antic Egipte?

JORDI GARCÉS. Diplomat en Egiptologia

Al voltant de 1930, l’ antropòleg francès Marcel Griaule, va atribuir a la tribu 

dels Dogon de Mali, a l’Àfrica Occidental, una antiguitat de més de 5.000 anys, 

assegurant que eren els guardians de l’antiga saviesa egípcia. Els seus mites i 

els coneixements astronòmics que posseeixen fan de la seva sorprenent cultura 

un autèntic enigma pels estudiosos. Astrònoms reconeguts com Walter Adams 

i els seus companys, descobridors de l’estrella Sirius B a principis del segle 

XX o Carl Sagan han intentat esbrinar d’on provenia aquest bagatge científic, 

arribant a diverses i extraordinàries conclusions. Intentarem endinsar-nos en 

aquest nou misteri per esbrinar, una vegada més, què hi ha del cert darrera 

d’aquesta misteriosa cultura.

RUTA ARQUEOLÒGICA PER EGIPTE (XXIV). CICLE PELS TITULARS DEL CLUB

Tebes Oest. Deir el-Medina. El poblat

LUIS MANUEL GONZÁLVEZ. Egiptòleg. Conservador del Museu Egipci de Barcelona

Deir el-Medina és un dels jaciments arqueològics més singulars d’Egipte 

format, en essència, per un poblat i una necròpoli. El poblat era el lloc de 

residència dels membres d’una comunitat-institució (“La Tomba”) la comesa 

de la qual era la construcció de les tombes reals a la Vall dels Reis. De les 

seves cases, les seves tombes i, sobretot, de documents escrits sobre papir 

o sobre fragments de pedra calcària o ceràmica (ostraca) s’ha recuperat infor-

mació suficient com per a poder conèixer molt de prop nombroses qüestions 

vinculades a la seva activitat laboral i social.

El Club
“Cercle d’Amics” y “Club de Mecenes”

EL CLUB está formado por personas y empresas que desean contribuir con 

los objetivos de la Fundació Arqueològica Clos (difusión y estudio de la cul-

tura y el arte de la Antigüedad, especialmente del Egipto faraónico) y ampliar 

conocimientos en este ámbito.

Los integrantes del CLUB disfrutan de importantes ventajas, y pueden asistir 

a enriquecedoras actividades lúdico-culturales que se programan durante 

todo el año.

Aportación anual para ser miembro de “El Club”
 

 Individual 185,90d

 Sénior 123,95d

 Residentes fuera de Catalunya 123,95d 

 Estudiantes 123,95d 

CATEGORÍAS ESPECIALES:  

 Familiar 247,85d 
Las mismas ventajas que el Amigo Individual más:

  •  Tarjeta de identificación suplementaria a nombre de la persona que designe el Amigo, 
 y entrada gratuita e ilimitada al Museu para los hijos de 5 a 18 años acompañados.

 Mecenas 806,25d

Las mismas ventajas que el Amigo Familiar más:

  • 12 invitaciones de visita al Museu para sus compromisos

  • 50 % de descuento en los Cursos y Seminarios
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•  Actividades gratuitas (conferencias, visitas culturales, talleres, etc.)

• Entrada gratuita al Museu

• Entrada gratuita a la Biblioteca (con reserva previa)

• Entrada gratuita a las exposiciones realizadas por la Fundació

• Seis invitaciones al Museu para sus compromisos

• Descuentos en las exposiciones co-organizadas por la Fundació

• 25% de descuento en Cursos y Seminarios

• Recepción de las publicaciones realizadas por la Fundación

• Descuentos en libros y artículos de la Tienda del Museu

• Información prioritaria de las actividades del Museu

• La aportación desgrava en la Declaración de la Renta

Ventajas

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS:

•  Per qüestions d’organització i gestió de les activitats d’El Club, ÉS IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR LA SEVA ASSISTÈNCIA A TOTES LES 
ACTIVITATS al telèfon 93 488 01 88 o e-mail club@museuegipci.com 

•  En cas d’haver reservat plaça i finalment no poder assistir-hi, li agrairíem, en la mesura que fos possible, que ens ho comuniqui ja que això pot 
beneficiar altres persones que s’hagin quedat sense plaça. 

• A les activitats hi pot assistir la persona titular del Club amb un acompanyant (sempre i quan no s’indiqui el contrari)

INSCRIPCIÓN
EL CLUB DE LA FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS

Quiero ser amigo de la Fundació Arqueològica Clos en calidad de:

 Individual Sénior  Fuera de Catalunya 

 Estudiante Familiar  Mecenas

Cómo ha conocido El Club:

Nombre y Apellidos:

Dirección:

C.P.: Población: País:

Teléfono: e-mail:

Fecha de nacimiento: N.I.F.:

Nombre y apellidos del segundo titular:
(en caso de cuota familiar)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

 Entidad Oficina D. C. Nº de cuenta

Fecha: Firma:

Una vez cumplimentado, enviar con una fotocopia del DNI a: Fundació Arqueològica Clos, Valencia 284, 08007 Barcelona.

Los datos que facilite se incorporarán a un fichero de la Fundació Arqueològica Clos, domiciliada en Barcelona, c/ València, 284 (C.P. 08007), que los tratará con la fina-
lidad de gestionar su acceso y pertenencia a “El Club”. Si nos facilita su e-mail le enviaremos la información por este medio. Puede ejercitar sus derechos de oposición, 
acceso, rectificación y cancelación de datos mediante escrito dirigido al domicilio de la Fundació Arqueològica Clos. Asimismo puede revocar el consentimiento para 
recibir e-mails comerciales escribiendo a club@museuegipci.com



La Fundació Arqueològica Clos agraeix 
el suport dels seus mecenes i patrocinadors

MONTAJES JESÚS SCP


