Màster-classe EPOMA
A la recerca de l’or dels faraons. Les mines
auríferes del desert oriental
Presentació
L'or era el metall més preat pels egipcis, però les seues fonts es
localitzaven principalment en llocs inhòspits del desert oriental,
tant a Egipte com a Núbia.
El viatge a les mines d'or era complex moltes vegades, tant per
l'aridesa del desert i la seua llunyania respecte a la Vall del Nil
(amb la inevitable falta d'aigua i de menjar) com pels difícils
camins d'accés, perquè calia endinsar-se moltes vegades a través
d'un intricat laberint de wadis i muntanyes. Per un altre costat
també hem de comptar amb el perill que podien suposar els a
vegades bel·licosos grups tribals que rondaven per les dites
regions. Per això, l'explotació de l'or va portar també a un control
militar, encara temporal, del territori.
Des de l'Imperi Antic egipci fins a l'època romana el desert
oriental va ser explotat emprant tècniques d'extracció i llavat
cada vegada més depurades. Es van crear assentaments,
fortificacions, torres de vigilància... es van excavar profunds pous
d'aigua. En el desert oriental egipci trobem desenes de mines
d'or on el llegat arqueològic i textual ens ofereix una valuosa
informació per a entendre millor la complexa organització que es
requeria per a portar a la Vall del Nil eixe metall preciós amb què,
segons la creença, estava feta inclús la pròpia pell dels déus.

Informació pràctica
Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Data i hora
Dimecres, 25 d’abril de 2018
19,30h
Preu
Activitat gratuïta. Cal inscripció
prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Professor
Dr. Jose Lull
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

Accessibilitat

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica tractada. No són necessaris coneixements
previs.

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Cal inscripció prèvia.
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