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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

 
Durant l’estada postdoctoral a la University of Oxford s’han efectuat dos estudis relacionats amb 
l’onomàstica dels faraons d’Egipte i que constitueixen una continuació de l’anàlisi de la titulatura 
d’Alexandre el Gran realitzada prèviament per l’investigador en la seva recerca doctoral. 
 
El primer estudi examina la titulatura faraònica dels emperadors romans en comparació amb la 
d’Alexandre i, en especial, la significació ideològica i política dels paral·lelismes onomàstics existents 
entre elles, els quals han estat analitzats en el marc de la imitatio-aemulatio-comparatio Alexandri. Per 
al cas d’August, s’ha arribat a la conclusió que l’adopció de determinats apel·latius egipcis utilitzats 
anteriorment per Alexandre pot ser interpretada com un exemple local o estrictament egipci d’imitatio 
Alexandri, mentre que, en relació amb la resta d’emperadors, atès que les seves titulatures faraòniques 
es basen o imiten la del primer emperador, aquestes represes han de ser vistes més aviat com un 
exemple d’imitatio (o comparatio) Augusti.  
 
El segon estudi versa sobre la titulatura faraònica egípcia i la tradició annalística. A partir d’una anàlisi 
comparativa dels protocols onomàstics dels fundadores de cadascuna de les dinasties, s’ha intentat 
determinar si determinats noms o epítets s’empren de forma recurrent i d’una manera deliberada per 
tal de senyalar canvis dinàstics, és a dir, noves realitats polítiques. En concret, s’ha pretès establir fins 
a quin punt determinats recursos onomàstics tenen el seu reflex en la divisió en dinasties de Manetó i, 
alhora, determinar en quina mesura l’estudi de l’onomàstica faraònica pot contribuir al coneixement de 
com els egipcis conceptualitzaren i organitzaren el seu propi passat.  

 



           

 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 
During my postdoctoral stay at the University of Oxford I have carried out two studies on the royal 
names of the Egyptian pharaohs, which constitute a continuation of the analysis of the titulary of 
Alexander the Great, previously dealt with in my doctoral thesis. 
 
The first study examines the Egyptian royal titularies of the Roman emperors compared to that of 
Alexander, dwelling on the ideological and political significance of the onomastic parallels that exist 
between them. These similarities have been analysed within the framework of the imitatio-aemulatio-
comparatio Alexandri. In the case of Augustus, I conclude that the adoption of a number of Egyptian 
appellatives formerly used by Alexander may be interpreted as a local or specifically Egyptian example 
of the imitatio Alexandri. On the other hand, as regards the rest of the emperors, these borrowings must 
rather be viewed as an example of imitatio (o comparatio) Augusti, since their titularies are based on or 
imitate that of the first emperor. 
 
The second study deals with the conceptions of the past and their intertwining with royal onomastics. 
Through a comparative analysis of the titularies of the founders of all dynasties, I aimed to determine 
whether specific names or epithets are used as a recurrent and deliberate mechanism for marking 
dynastic changes, namely the starting of new political cycles. Specifically, I intended to clarify to what 
extent certain onomastic resources may have a correlate in Manetho’s division into dynasties and, at 
the same time, how far the study of royal onomastics can shed light on Egyptian conceptualisations and 
orderings of history.  

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

 
 

 
1. LA TITULATURA FARAÒNICA DELS EMPERADORS ROMANS:  

UN CAS PARTICULAR DE LA IMITATIO ALEXANDRI 
2. LA TITULATURA FARAÒNICA EGÍPCIA I LA TRADICIÓ 

ANNALÍSTICA 
 
 
 
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
La recerca realitzada a la Faculty Oriental Studies – Oriental Institute (Egyptology & 
Ancient Near Eastern Studies) de l’University of Oxford (Regne Unit), sota la 
supervisió del Prof. John Baines, ha suposat la continuació de l’estudi d’un dels 
aspectes més importants del projecte de tesi doctoral desenvolupat amb anterioritat, 
centrat fonamentalment en l’anàlisi de les concepcions del poder en el moment inicial 
del Període Ptolemaic i, en especial, en l’estudi de la legitimació d’Alexandre el Gran 
com a faraó d’Egipte. En concret, s’han efectuat dos estudis relacionats amb 
l’onomàstica dels monarques egipcis i que deriven de l’anàlisi de la titulatura 
d’Alexandre el Gran, la qual s’erigí com un dels pilars de la nostra recerca doctoral 
prèvia. Aquesta estada es va iniciar oficialment el setembre de 2010 i ha finalitzat el 
setembre de 2012. Ara bé, la incorporació al centre –i, per tant, l’inici de la recerca– 
es va produir amb anterioritat a la primera d’aquestes dates, concretament a mitjans de 
març de 2010, just després d’assabentar-nos que ens havia estat concedida una beca 
BP-A de la Generalitat de Catalunya. 
 
El primer estudi ha pretès examinar la titulatura faraònica dels emperadors romans en 
comparació amb la d’Alexandre. Aquesta recerca ha suposat un aprofundiment entorn 
d’una de les constatacions a què havíem arribat en la nostra tesi doctoral: l’existència 
de forts paral·lelismes entre els noms faraònics del sobirà macedoni i els dels Cèsars. 
L’anàlisi dels paral·lels dels noms i dels epítets que a Egipte s’empren per designar 
Alexandre i per presentar-lo com el sobirà legítim del país permeten establir tota una 
sèrie de vincles amb el passat, és a dir, serveixen per relacionar el monarca, des d’un 
punt de vista ideològic, amb els seus predecessors en el càrrec, i, al mateix temps, per 
determinar quins són els principals arguments legitimadors a què es recorre per tal de 
justificar la seva presència en el tron. Ara bé, l’examen de l’onomàstica faraònica 
d’Alexandre també permet vincular el macedoni amb el futur, és a dir, amb els seus 
successors. Algunes de les noves designacions constatades en la nostra recerca 
doctoral precedent reapareixen posteriorment en els protocols faraònics dels Làgides 
i, especialment, en els dels emperadors romans. Si bé la significació de les represes 
onomàstiques de la Dinastia Ptolemaica ja ha estat examinada amb major o menor 
detall en diversos treballs existents, no podem afirmar el mateix pel que fa a August i 
a la resta d’emperadors. Gràcies a les noves dades aportades en la nostra tesi, hem 
pogut observar com alguns elements de les titulatures dels Cèsars, que fins ara havien 
estat qualificats de “novetats onomàstiques”, en realitat no ho són pas. En els 
protocols egipcis d’August i els dels seus successors es reprenen designacions i epítets 
dels quals, en alguns casos, l’onomàstica faraònica d’Alexandre constitueix l’únic 
precedent. El nostre objectiu fonamental ha estat analitzar en profunditat aquestes 
coincidències i, especialment, les implicacions de caire ideològic i polític que se’n      

s 



           

 
 

 
 

 
deriven. En aquest sentit, hem partit de la hipòtesi que l’elecció per part dels Cèsars (i 
en especial d’August) de determinats apel·latius utilitzats anteriorment per Alexandre 
és quelcom deliberat i ple de significació, una resposta més a la voluntat 
propagandística general dels emperadors d’erigir la figura del monarca macedoni en 
el seu gran referent, i especialment a Egipte on, a més, es fa palesa la necessitat de 
marcar amb rotunditat la ruptura amb el govern ptolemaic immediatament precedent. 
És per aquesta raó que el nostre objectiu essencial ha estat establir en quina mesura 
aquestes adopcions onomàstiques poden ser considerades com un cas particular de la 
imitatio Alexandri. 
 
El segon estudi ha versat sobre la titulatura faraònica egípcia i la tradició annalística. 
Es tracta d’una recerca més àmplia que també s’ha centrat en l’examen comparatiu de 
protocols onomàstics però amb una finalitat diferent, la d’intentar determinar com els 
propis egipcis conceptualitzaren el seu passat i com això es reflectí en la tria dels 
noms faraònics de cada rei. La divisió de la història faraònica en trenta dinasties la 
devem a l’obra Aegyptiaca de Manetó (s. III aC). Encara que no coneixem els criteris 
que serviren de base a aquest sacerdot egipci per establir aquesta periodització, 
disposem de diversos testimonis (com ara els segells d’Abidos i el Canon Reial de 
Torí) que demostren que els egipcis ja havien concebut la successió dels seus reis 
subdividida en seqüències més o menys àmplies, malgrat que aquesta divisió en 
dinasties no hi apareix de forma tan explícita ni sistemàtica. L’obra de Manetó, 
encomanada pels primers Ptolemeus, finalitza amb la conquesta del país per part 
d’Alexandre el Gran; el sobirà macedoni inaugura per tant, a Egipte, un nou cicle i 
funda una nova dinastia, és a dir, pot ser considerat com el primer representat d’una 
nova etapa en la història del país. L’objectiu fonamental d’aquesta segona recerca ha 
estat l’anàlisi comparativa i en profunditat de les titulatures de tots aquests “primers 
representants”, és a dir dels fundadors de cadascuna de les dinasties de Manetó (més 
Alexandre, Ptolemeu I i August). Tenint en compte que en la concreció i la 
formulació de tot protocol onomàstic no hi havia espai per a la precipitació ni la 
improvisació, sinó que era el resultat d’un acurat procés de reflexió sacerdotal, i que 
aquest ha estat definit, en moltes ocasions, com el reflex d’un programa específic de 
regnat o, en altres paraules, com l’afirmació pública del conjunt de bases ideològiques 
que han de guiar cada nou cicle que comença, la nostra finalitat ha estat observar si 
determinades designacions o epítets foren emprats de forma recurrent i d’una manera 
deliberada per tal de senyalar canvis dinàstics, és a dir, cesures o noves realitats 
polítiques. En definitiva, hem pretès establir fins a quin punt determinats recursos 
onomàstics tenen el seu reflex en la divisió en dinasties de Manetó i, alhora, 
determinar en quina mesura l’estudi de l’onomàstica faraònica pot contribuir al 
coneixement de la concepció del passat que tingueren els antics egipcis i de la manera 
com l’organitzaren, una llarga tradició ancestral que Manetó s’hauria limitat 
posteriorment a recollir i sistematitzar. Per tot això, hem parat especial atenció a les 
designacions i els epítets que s’utilitzen amb major freqüència, en la significació dels 
diferents noms (en relació amb la ideologia reial i els processos de legitimació 
monàrquica), en l’existència de coincidències onomàstiques o, com a mínim, en el 
recurs a temàtiques recurrents, en les possibles referències a fets històrics concrets, 
etc. Un estudi d’aquestes característiques, a més, ens ha aportat també informació 
interessant sobre aspectes concrets de determinades dinasties o grups de dinasties,       
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com per exemple la preferència per determinades divinitats i la predilecció per uns 
arguments legitimadors concrets segons les etapes històriques. 
 
 
 
FONTS ANALITZADES I METODOLOGIA 
 
1. La titulatura faraònica dels emperadors romans: un cas particular de la imitatio 
Alexandri:  
 
Per a l’estudi de les titulatures dels emperadors romans ens hem servit 
fonamentalment dels repertoris onomàstics existents on aquestes es ressenyen en 
detall: es tracta de les obres de H. Gauthier (vol. V), J. von Beckerath i, especialment, 
J.-C. Grenier (cf. més avall l’apartat “Bibliografia”). Ara bé, aquests repertoris han 
estat acarats de forma crítica, és a dir, la informació que hi apareix recollida ha estat 
degudament comprovada, corregida quan era necessari i actualitzada a partir de les 
noves dades de què disposem en l’actualitat. En aquest sentit cal destacar que, des que 
aquests repertoris foren publicats, el volum de documentació onomàstica disponible 
ha augmentat considerablement, especialment gràcies a l’edició d’un gran volum 
d’inscripcions de diversos temples (podem esmentar, per exemple, la sèrie dedicada al 
temple de Dendera de mans de S. Cauville).  
 
L’estudi de la titulatura d’Alexandre el Gran ja havia estat realitzat prèviament en la 
nostra tesi doctoral. Ara bé, cal assenyalar que hem aprofitat el període inicial de 
l’estada postdoctoral per actualitzar-lo i preparar-ne la publicació (cf. més avall 
l’apartat “Resultats”). 
 
També hem efectuat un breu repàs de l’onomàstica dels altres dos integrants de la 
Dinastia Argèada (Filip Arrideu i Alexandre IV), així com també dels Ptolemeus, a 
partir dels compendis i treballs existents, degudament actualitzats. Aquesta tasca ha 
estat necessària per tal de cobrir l’interval cronològic que separa Alexandre d’August 
i, a més, ens ha permès determinar i valorar adequadament els paral·lelismes existents 
entre els protocols dels emperadors i els dels Ptolemeus. 
 
En la comparació dels protocols onomàstics dels emperadors i el d’Alexandre hem 
procedit a l’examen de cada nom de forma independent i també dels diferents epítets 
que els constitueixen aïlladament. Les designacions que, tot i no ser idèntiques, són 
similars o comparteixen significat també s’han tingut en compte, atès que són el reflex 
del recurs a uns mateixos arguments legitimadors o ideològics malgrat estar 
expressats mitjançant fraseologies diferents. 
 
Un cop establerta la llista de represes onomàstiques dels emperadors en relació amb 
els noms faraònics d’Alexandre (i també amb els dels Ptolemeus), hem examinat en 
profunditat les diferents modalitats de la imitatio, l’aemulatio i la comparatio 
Alexandri a Roma a través de la bibliografia existent (cf. més avall la secció “c” de 
l’apartat “Bibliografia”) . En concret, hem realitzat un estat de la qüestió aprofundit 
sobre el tema i, especialment, en relació amb August. Per últim, hem intentat establir   
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en quina mesura també l’onomàstica faraònica pot ser vinculada a la voluntat 
propagandística de certs emperadors de Roma d’erigir la figura del monarca macedoni 
en referent. 
 
 
2. La titulatura faraònica egípcia i la tradició annalística: 
 
Per a l’examen de la tradició annalística a l’antic Egipte hem procedit a una 
recopilació de les diferents fonts i documents que ens permeten examinar les 
concepcions que tingueren els antics egipcis del seu propi passat. Fonamentalment es 
tracta de les llistes i els annals reials, que ja apareixen en la Dinastia I però que 
majoritàriament daten del Regne Nou. També hem analitzat el conjunt de 
publicacions on la significació de tota aquesta documentació és interpretada (cf. més 
avall la secció “b” de l’apartat “Bibliografia”). 
 
Per a l’estudi dels protocols onomàstics dels diferents fundadors de cada dinastia hem 
procedit de dues maneres diferents: a) buidatge dels repertoris onomàstics existents on 
es recullen les formes majoritàries i b) examen directe de la documentació de 
cadascun dels regnats a partir de la seva edició i, en casos concrets en què ha estat 
necessària una verificació, a través d’un examen directe dels documents originals. Cal 
assenyalar que aquest doble procediment és el que ja havia guiat l’estudi de la 
titulatura d’Alexandre efectuat prèviament en la nostra tesi doctoral i gràcies al qual 
vàrem obtenir uns grans resultats. Hem de tenir en compte que els repertoris 
onomàstics són obres de referència essencials però amb mancances importants: d’una 
banda, són el producte d’un moment concret i que convé actualitzar, atès que no tenen 
en compte les noves dades que van apareixent; d’altra banda, per les seves 
característiques, en cap cas no poden ser considerades com a obres exhaustives, puix 
que es basen en publicacions preexistents, generalment no han contrastat els 
documents originals i sovint obvien els monuments menors que, de vegades, 
exhibeixen variants irregulars. 
 
Les titulatures d’altres integrants de les diferents dinasties també han estat 
examinades quan determinades raons històriques així ho aconsellaven. En aquest 
sentit, s’ha dedicat una atenció especial als sobirans que clouen cadascuna de les 
dinasties i als usurpadors del tron després de conflictes dinàstics o militars, tot i no 
suposar un canvi de dinastia. 
 
Per a l’estudi comparatiu dels diferents protocols hem procedit a un examen de cada 
nom de forma independent (per exemple, tots els noms d’Horus dels diferents 
monarques), de cada nom des d’una vessant més general (per exemple, el nom 
d’Horus d’un monarca amb qualsevol dels cinc noms de tots els restants) i, també, de 
cadascun dels epítets constituents, tant nom per nom com també de forma general en 
el si del protocol complet. Les designacions que, tot i no ser idèntiques, són similars o 
comparteixen significat també s’han tingut en compte. 
 
Un cop establerts els paral·lelismes onomàstics entre els diferents monarques hem 
iniciat un examen conjunt de tots ells, per tal de determinar si algunes designacions    
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específiques poden ser considerades com la plasmació onomàstica de l’inici d’una 
nova etapa històrica i, en definitiva, reflectir una divisió temporal concebuda com a 
tal pels propis egipcis (ja sigui una dinastia o un interval de temps més ampli). Aquest 
examen s’acompanya d’altres estudis menors o de més específics (és a dir, en els 
quals només es tenen en compte determinats grups de dinasties), l’objectiu dels quals 
és observar si, per a determinats períodes, les constatacions generals a què hem arribat 
es fan encara més evidents i, també, si s’observa una evolució cronològica d’aquestes 
constatacions. Cal assenyalar, però, que aquest examen actualment encara es troba en 
curs, ja que no ha estat possible concloure’l per la seva gran envergadura i per manca 
de temps (cf. el següent apartat). 
 
 
 
RESULTATS 
 
Com ja ha estat assenyalat, la recerca realitzada ha abastat diverses línies d’estudi, 
encara que sempre girant entorn d’un mateix eix temàtic: l’onomàstica dels faraons 
d’Egipte. 
 
En primer lloc hem procedit a la preparació de la publicació de l’estudi de la titulatura 
d’Alexandre el Gran, realitzat prèviament en la nostra tesi doctoral. Hem aprofitat la 
part inicial de l’estada postdoctoral per actualitzar-lo i traduir-lo del català a l’anglès. 
Cal destacar que, gràcies a la nostra recerca, hem pogut constatar l’existència de nous 
noms i títols per al sobirà macedoni, del tot ignorats en els repertoris existents, 
establint així el protocol onomàstic complet del monarca. Aquest fet ens ha permès, a 
més, replantejar les formulacions que, entorn de qüestions d’ideologia i de legitimació 
reial derivades de l’onomàstica, s’havien efectuat amb anterioritat. Aquest estudi 
apareixerà publicat properament, en dues meitats, en una revista egiptològica 
internacional de primer ordre: 
 

▪ Bosch-Puche, F., ‘The Egyptian Royal Titulary of Alexander the Great. 
I: Horus, Two Ladies, Golden Horus, and Throne Names’, Journal of 
Egyptian Archaeology 98 (en premsa). 
 
▪ Bosch-Puche, F., ‘The Egyptian Royal Titulary of Alexander the Great. 
II: Personal Name, Empty Cartouches, Final Remarks, and Appendix’, 
Journal of Egyptian Archaeology 99 (en premsa). 

 
Malgrat que aquest estudi ja té en compte la informació onomàstica present en una de 
les actuacions arquitectòniques més importants del regnat d’Alexandre com a faraó (la 
capella de la barca del temple de Luxor), l’examen en profunditat de les dades 
disponibles en aquest monument apareixerà publicat de forma més extensa en un 
article independent: 
 

▪ Bosch-Puche, F., ‘Alexander the Great’s Egyptian Names in the Barque 
Shrine at Luxor Temple’, a: Nawotka, K., V. Grieb i A. Wojciechowska 
(ed.), Proceedings of the workshop ‘Alexander the Great and Egypt:         
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History, Art, Tradition’ (Wrocław, 18 - 19 / 11 / 2011) (Philippika; 
Wiesbaden, en premsa).  

 
A aquests articles cal sumar-hi encara una darrera contribució complementària, 
elaborada conjuntament amb el demotista Dr. Jan Moje (Ägyptologisches Seminar, 
Freie Universität Berlin), sobre les variants demòtiques del nom d’Alexandre en la 
documentació contemporània del període: 
 

▪ Bosch-Puche, F. i J. Moje, ‘Alexander the Great’s name in contemporary 
Demotic sources’ (presentat al Journal of Egyptian Archaeology i 
actualment en procés de peer review). 

 
 
Els moments inicials de l’estada postdoctoral també s’aprofitaren per ultimar un 
article basat en un dels capítols de la nostra tesi doctoral sobre els cultes egipcis als 
animals sagrats durant el regnat d’Alexandre com a faraó, el qual apareixerà publicat 
properament en una de les revistes dedicades al Pròxim Orient antic més destacades 
de l’Estat espanyol: 
 

▪ Bosch Puche, F., ‘Alejandro Magno y los cultos a animales sagrados en 
Egipto’, Aula orientalis. Revista de estudios del Próximo Oriente Antiguo 
30 (en premsa). 

 
 
La segona línia de recerca ha consistit en un examen de les titulatures faraòniques dels 
emperadors romans en comparació amb la d’Alexandre. Després de la constatació de 
l’existència de forts paral·lelismes entre els noms faraònics del monarca macedoni i 
els dels Cèsars (adopció de designacions i d’epítets ja documentats per al primer per 
part dels segons), s’ha procedit a l’anàlisi de les implicacions de caire ideològic i 
polític que se’n deriven. En aquest sentit s’ha intentat demostrar que l’elecció per part 
dels emperadors –i especialment d’August– de determinats apel·latius egipcis 
utilitzats anteriorment per Alexandre és quelcom deliberat, ple de significació i que, 
de cap manera, no pot ser considerat un fet aïllat. De fet, es tracta d’una resposta més 
a la voluntat propagandística general dels Cèsars d’erigir la figura del monarca 
macedoni en referent, i especialment a Egipte on, a més, es fa palesa la necessitat de 
marcar amb rotunditat la ruptura amb el govern ptolemaic immediatament precedent. 
Les coincidències onomàstiques faraòniques han estat, doncs, analitzades en el marc 
de la imitatio-comparatio-aemulatio Alexandri. Per al cas d’August, s’ha arribat a la 
conclusió que aquestes adopcions onomàstiques poden ser interpretades com un 
exemple local o estrictament egipci d’imitatio Alexandri, mentre que, en relació amb 
la resta d’emperadors, atès que les seves titulatures faraòniques es basen o imiten la 
del primer emperador, aquestes represes han de ser vistes més aviat com un exemple 
d’imitatio (o, fins i tot, de comparatio) Augusti. Els resultats d’aquesta recerca han 
pres la forma d’un article de 30 pàgines que ha estat enviat a una altra revista 
egiptològica internacional de primer ordre: 
 

 
 



           

 
 

 
 

 
▪ Bosch-Puche, F., ‘The Egyptian royal titularies of the Roman emperors: 
a local version of the imitatio Alexandri?’ (presentat a Chronique 
d’Égypte i actualment en procés de peer review). 

 
 
Per últim, en relació amb la tercera línia d’investigació, la qual versa sobre la 
titulatura faraònica egípcia i la tradició annalística, cal assenyalar que aquesta encara 
es troba en curs. Fins al moment hem efectuat un estat de la qüestió sobre les 
concepcions del temps, de la història i del passat a l’antic Egipte. També hem procedit 
a l’anàlisi individual de les titulatures dels fundadors de cadascuna de les dinasties, 
així com també d’altres sobirans en el si de les diferents dinasties quan determinades 
raons històriques així ho han aconsellat (essencialment usurpadors del tron i darrers 
integrants). L’anàlisi comparativa de totes aquestes titulatures s’acaba de completar i 
actualment ens trobem en procés d’ordenació i sistematització dels resultats, amb 
l’objectiu d’iniciar-ne breument la redacció. La gran envergadura del projecte i els 
límits de temps han fet sobrepassar la previsió efectuada inicialment en aquest sentit. 
Tot i així, esperem que els propers mesos seran fonamentals per a la conclusió del 
projecte. Ara bé, sí que volem deixar constància aquí que, gràcies a la recerca 
desenvolupada, hem pogut observar que, tal com havíem hipotetitzat, l’onomàstica 
constitueix efectivament un element més a tenir en compte a l’hora d’analitzar les 
concepcions del passat que tingueren els antics egipcis i de la manera com 
l’organitzaren. La informació que, en aquest sentit, es pot extreure de determinats 
noms faraònics no pot ser menystinguda. Aquests apel·latius no són meres 
expressions litàniques i retòriques, vanes i devaluades per la permanent utilització-
repetició, sinó fórmules concentrades d’història i d’ideologia. Tot i així, cal assenyalar 
que, més que no pas detectar un gran nombre de coincidències onomàstiques (ja sigui 
de designacions completes o d’epítets concrets), el que sí que hem pogut determinar 
ha estat el recurs a temàtiques recurrents (idees concretes expressades mitjançant 
fraseologies properes però diferents). Per altra banda, també s’ha constatat que, 
malgrat poder efectuar un cert nombre d’observacions finals de caràcter general, els 
resultats es fan més evidents, és a dir, les conclusions agafen força o resulta més fàcil 
establir-ne d’específiques en relació amb determinats moments històrics (grups de 
dinasties), d’acord amb la dinàmica històrica interna de la civilització egípcia. 
 
 
A banda de les publicacions en premsa o en preparació ja assenyalades, la difusió dels 
resultats fins ara obtinguts també s’ha dut a terme en congressos, cursos i seminaris 
als quals hem estat convidats a participar. Aquesta difusió, però, no s’ha limitat només 
als resultats de la recerca postdoctoral realitzada durant la nostra estada a Oxford (i, 
en especial, de la primera de les línies d’estudi desenvolupada, ja totalment conclosa), 
sinó que s’ha combinat amb la divulgació de la nostra recerca doctoral precedent. 
Totes aquestes activitats paral·leles apareixen llistades a continuació: 
 
Participació en congressos científics 
 
Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition  
(Wrocław, Polònia, 18-19/11/2011) 

 



           

 
 

 
 

 
Workshop internacional 
Comunicació: Alexander the Great as Pharaoh: His Royal Titulary 
 
 
Conferències, seminaris i cursos impartits 
 
24/05/2012 Alexander the Great’s Reign in Egypt 

Zentrum für Altertumswissenschaften (ZAT) 
Universität Trier (Alemanya) 
En el marc del cicle: Probleme des griechisch-römischen Ägypten 

 
19/04/2012 Alexander the Great, Pharaoh of Egypt 

Department of Ancient Egypt and Sudan 
British Museum, Londres (Regne Unit) 
En el marc del cicle: ‘Kitchen Talks’  

 
30/09–01/10/2011 Alejandro Magno, faraón de Egipto  

Facultad de Teología ‘San Vicente Ferrer’, Academia de Lenguas 
Bíblicas y Orientales – Escuela de Lengua Egipcia, València 
(Espanya) [curs de sis hores] 

 
07/06/2011 Pharaoh Alexander 

The Oriental Institute 
University of Oxford (Regne Unit) 
En el marc del cicle: Topics in Egyptology and Ancient Near 
Eastern Studies (EANES Research Seminars) 
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