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BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
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Tots els camps són obligatoris 
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CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus (CTP).  Ajuts de mobilitat de 

personal investigador. 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 
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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) 
Entre l’1 de juliol i el 15 d'octubre de 2007 he efectuat, en relació amb el meu projecte de tesi doctoral, una estada de 
recerca predoctoral al Regne Unit, concretament a l’Oriental Institute de la University of Oxford. Tal i com s’havia previst, 
l’estada ha estat destinada a l’anàlisi de la documentació demòtica datada del regnat d’Alexandre el Gran com a faraó 
d’Egipte (332-323 aC).  
 
El conjunt de fonts que he examinat està constituït per sis papirs (actes notarials que recullen diversos tipus de 
contractes o acords entre dues parts), un òstrakon fragmentari i una sèrie d’esteles provinents de la Necròpolis d’Animals 
de Saqqara Nord, en concret de la Catacumba de les Mares d’Apis. Aquesta documentació és fonamental perquè permet 
extreure conclusions importants sobre diversos aspectes relacionats amb l’administració i la religiositat egípcies en els 
moments inicials de la dominació grega d'Egipte. Cadascun d’aquests documents ha estat traduït, analitzat en profunditat 
i degudament contextualitzat històricament. D’una banda, en l’àmbit de l’administració, he pogut constatar la continuïtat 
existent amb el període històric immediatament anterior, és a dir, amb la Segona Dominació Persa del país; mentre que 
de l'altra, des del punt de vista religiós, l’anàlisi d’aquestes fonts m’ha permès verificar l'existència de tota una sèrie de 
canvis substancials, estretament vinculats a la voluntat expressa de la nova elit dirigent d'origen grec de distanciar-se 
dels seus predecessors aquemènides i de marcar amb força l’obertura d’una nova era que es caracteritzarà pel respecte 
a les tradicions autòctones i per la potenciació dels cultes nacionals. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
From July 1st to October 15th 2007 I conducted a research stay for my doctoral thesis project in the United Kingdom. I did 
my research at the Oriental Institute (University of Oxford) where, as planned, I studied the demotic documentation dating 
to the reign of Alexander the Great as pharaoh of Egypt (332-323 BC). 
 
The group of sources I examined comprises six papyri (legal documents including different types of contracts or bilateral 
agreements), a fragmentary ostrakon and a series of stelae coming from the Sacred Animal Necropolis at North Saqqara, 
specifically from the Mother of Apis Catacomb. This documentation is fundamental because it offers invaluable insights 
into some aspects of the Egyptian administration and religion during the early Greek rule of the country. On the one hand, 
with respect to the administrative sphere, I was able to corroborate the existing continuity with the previous historical 
period, that is, the Second Persian Domination. On the other hand, however, with regard to the religious aspect, the study 
of these sources showed substantial changes. These proved to be closely linked to an explicit desire of the new ruling 
elite to distance themselves from their Achaemenid predecessors and to mark the beginning of a new era, which would be 
characterized by the respect for the native traditions and by the promotion of the national cults. 
 

 



           

 

 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
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. 
 

 
 

TRADUCCIÓ I ESTUDI DE DOCUMENTS DEMÒTICS DATATS DEL 
REGNAT D'ALEXANDRE EL GRAN (332-323 AC) 

 
 
 
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
Entre l’1 de juliol i el 15 d’octubre de 2007 he efectuat una estada de recerca 
predoctoral a l’Oriental Institute de la University of Oxford (Regne Unit). El treball dut 
a terme forma part de la fase final del projecte de tesi doctoral que estic realitzant i que 
se centra en l’anàlisi de les concepcions del poder en el moment inicial del Període 
Ptolemaic.  
 
Des del gener de 2004, moment en què em fou atorgada una beca predoctoral de la 
Generalitat de Catalunya, he efectuat un estudi de l’ideal egipci de monarquia durant el 
Regne Mitjà, a partir de l’anàlisi directa de quatre fonts literàries concretes d’aquest 
període (les Instruccions a Merikare, les Admonicions d’Ipu-ur, la Profecia de Neferti i 
la Instrucció d’Amenemes I). Amb aquest estudi previ, avui ja finalitzat, he pogut 
constatar que la concepció de monarquia resultant, concebuda com a clàssica o 
modèlica, és la que es transmet en essència fins a l’etapa final de la història antiga 



           

 

egípcia, encara que readaptant-se a les noves realitats culturals (monarquia hel·lenística 
ptolemaica i romana). 
 
L’anàlisi i la descripció d’aquest ideal teòric de monarquia ha estat fonamental per 
afrontar el que en realitat constitueix l’objectiu fonamental del meu projecte de tesi: 
l’estudi de la legitimació d’Alexandre el Gran com a faraó d’Egipte, és a dir, l’examen 
en profunditat del conjunt de mecanismes mitjançant els quals aquest personatge va 
assumir el rol clàssic dels monarques egipcis i que expliciten el procés segons el qual un 
nou sobirà, que a més era d’origen estranger, fou inserit en la ideologia faraònica 
tradicional. 
 
Per tal de determinar com això es va produir, es feia necessari l’estudi en profunditat del 
període en què Alexandre és el titular del tron del país (332-323 aC), és a dir, del 
moment de gènesi, formulació i desenvolupament de les bases teòriques sobre les que 
s’assentarà tot l’entramat ideològic que proporcionarà base teològica al nou govern i 
que l’adequarà a la tradició. Per a l’examen d’aquest període cronològic, la 
documentació egípcia s’erigeix com la principal font d’informació i és en aquest sentit 
que afronto un altre dels propòsits essencials del meu projecte de tesi: la realització 
d’una compilació el més exhaustiva possible del conjunt de la documentació de 
procedència egípcia disponible fins al moment que, datada o no, s’adscriu 
cronològicament al període en què el monarca macedoni succeeix els sobirans perses 
com a governant del país i que, o bé ha estat publicada de forma aïllada, o bé roman 
inèdita, ja sigui totalment o en part. 
 
L’estada efectuada a l’University of Oxford s’ha destinat a l’estudi d’un conjunt 
específic d’aquesta documentació que fins al moment havia deixat de banda però 
necessària per a la conclusió de la meva recerca. En concret em refereixo a la traducció i 
a l’estudi de la documentació demòtica datada d’aquest regnat: sis papirs amb textos 
contractuals, un òstrakon i un grup de deu esteles commemoratives. Aquesta 
documentació és fonamental perquè permet extreure conclusions importants sobre 
diversos aspectes relacionats amb l’administració i la religiositat egípcies en els 
moments inicials de la dominació grega i, per tant, testimonia els efectes que l’arribada 
dels grecs i la seva assumpció del govern suposaren per al país. 
 
L’Estat espanyol, malauradament, manca de demotistes experimentats i, probablement 
com a conseqüència d’això, també de fons bibliogràfics complets que permetin afrontar 
l’estudi d’aquest tipus de documentació amb l’èxit i el rigor esperats. Això explica que 
aquesta estada a l’estranger hagi estat imprescindible; a més, Oxford m’ha ofert tant la 
possibilitat de treballar de la mà de grans professionals (entre els que cal destacar el 
professor Mark J. Smith) com la d’accedir a un dels fons bibliogràfics egiptològics més 
complets del món (Bodleian Library i Sackler Library). 
 
L’estada també ha estat aprofitada per consultar totes aquelles referències 
imprescindibles per a la meva investigació inexistents en els fons de l’Estat espanyol i 
en les biblioteques dels principals centres de recerca del Caire (consultats i buidats en 
estades de recerca anteriors) i gràcies a això he pogut enllestir definitivament diversos 
capítols i apartats de la meva tesi doctoral que ja es trobaven en una fase avançada de 
redacció. 
 
 



           

 

METODOLOGIA 
 
El mètode de treball emprat per a la traducció de la documentació demòtica ha consistit 
en un estudi directe de les fonts que ha inclòs: 
 

• L’estudi paleogràfic a partir de l’edició dels manuscrits. 
• L’estudi filològic i gramatical, acompanyat d’una traducció catalana (es tracta de 

la primera traducció existent d’aquests documents al català). 
• L’anàlisi lèxica i conceptual dels documents. 
• La comparació dels documents amb altres textos similars i, especialment, amb 

aquells cronològicament propers. 
 
Evidentment, atès que la major part d’aquests textos disposava d’estudis i de 
traduccions previs, els resultats obtinguts han estat acarats amb les diferents propostes 
existents. També he fet tot el possible per tal de contextualitzar adequadament, des d’un 
punt de vista històric, cadascun dels documents examinats. 
 
 
RESULTATS 
 
a) Traducció i estudi de sis papirs demòtics 
 

• Chicago Hawara Papyrus 2 = P. Oriental Institute 25257 (any 1 d’Alexandre) 

• P. Louvre 2439 (any 3 d’Alexandre) 

• P. Bruss. 8252 (any 6 d’Alexandre) 

• P. Strassb. 1 (any 9 d’Alexandre) 

• P. Dem. Lille 28 (regnat d’Alexandre?) 

• P. Saqqara 71/2-DP1 [5687] (regnat d’Alexandre el Gran o d’Alexandre IV) 
 
Tots sis papirs recullen actes notarials amb acords concrets entre dues parts. Tres dels 
contractes provenen de la ciutat de Tebes, dos més del Fayum i un darrer de Memfis. La 
major part formen part d’arxius que permeten resseguir els lligams familiars dels 
diferents personatges esmentats, així com també l’evolució de les propietats i dels béns 
implicats en els acords, durant diverses generacions. En aquest sentit assenyalaré, a tall 
d’exemple, que els documents tebans (concretament els textos datats dels anys 3, 6 i 9 
del regnat del sobirà macedoni) formen part d’arxius de famílies de χοαρχύται que 
comparteixen lligams familiars que les interrelacionen i, fins i tot, relacions de veïnatge. 
Els documents en què s’esmenten vivendes sempre anomenen immobles localitzats en 
un mateix barri residencial del nord de la ciutat de Tebes conegut com “la Casa de la 
Vaca” (en concret, al nord del recinte d’Amon i a l’oest del de Montu a Karnak). 
L’examen d’aquesta documentació, com a conseqüència, m’ha permès extreure dades 
prosopogràfiques interessants sobre la Tebes del darrer terç del segle IV aC. 
 
b) Òstrakon demòtic S. 75/6-7 [6367] 
 



           

 

Aquest document provinent de Saqqara esmenta un personatge egipci anomenat Petisis 
que, segons sembla, podria ser un dels dos oficials autòctons nomenats per Alexandre 
per fer-se càrrec de l’administració del país (Cf. Arrià, III, 5.2). Aquest document, com 
a conseqüència, que s’hauria de datar poc després de la partida d’Alexandre el Gran cap 
a Àsia, la primavera del 331 aC, confirmaria la historicitat d’un dels personatges 
recollits per la tradició clàssica i també provaria que les línies que se seguiren en 
l’organització de l’administració d’Egipte en els moments inicials de la dominació 
grega no haurien estat les indígenes sinó les vigents en el moment de l’ocupació, és a 
dir, les perses, atès que en la inscripció el personatge ostenta el títol de sàtrapa, càrrec 
reservat als governadors de les províncies del Imperi aquemènida. 
 
c) Conjunt d’esteles de la Catacumba de les Mares d’Apis a Saqqara Nord 
 
Deu esteles recuperades en la Necròpolis d’Animals de Saqqara Nord ens informen de 
la preparació de les exèquies d’una vaca anomenada Taesis durant el regnat 
d’Alexandre el Gran. Concretament els documents provenen de l’interior d’una 
catacumba destinada a acollir les inhumacions de les vaques que havien donat a llum un 
toro Apis, una de les hipòstasis divines més cèlebres del país i amb un culte més antic. 
Es tracta de memorials erigits pels treballadors que prengueren part en l’elaboració de 
les tombes i la seva finalitat no fou simplement la de deixar constància dels treballs 
realitzats per aquests obrers en benefici de la mare d’Apis, sinó també la d’assegurar la 
permanència del seu nom i el dels seus familiars, també esmentats en els documents, al 
costat d’Osiris-Apis i d’Isis (nom que adquirien les vaques un cop morien i eren 
assimilades a la deessa) eternament, fet que explica la presència de fórmules finals de 
benedicció i de maledicció destinades respectivament a tots aquells que llegissin o bé 
malmetessin les inscripcions. Tres dels documents que he estudiat daten del tercer any 
de regnat del sobirà macedoni (en dos dels casos també s’esmenta el quart), cinc del 
cinquè i dos més amb la data no preservada. Les inscripcions de l’any 3 es refereixen al 
treball dels obrers en la volta de la catacumba, mentre que les de l’any 5 esmenten 
l’arrossegament i la instal·lació del sarcòfag en el seu interior, presumiblement poc 
temps abans que s’esdevingués la mort de l’animal i que es procedís a la realització del 
conjunt de cerimònies funeràries en honor seu. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Aquesta estada de tres mesos i mig a l’Oriental Institute de la University of Oxford, ha 
estat fonamental per al desenvolupament del meu projecte de tesi doctoral que en 
l’actualitat es troba a prop de la seva finalització. La recerca efectuada m’ha permès dur 
a terme l’estudi de tota una sèrie de documents demòtics imprescindibles per a l’examen 
de determinats aspectes del regnat d’Alexandre com a faraó d’Egipte.  
 
Gràcies a la traducció i a l’estudi dels diversos papirs datats d’aquest regnat, he pogut 
constatar com, en l’àmbit de l’administració local, els moments inicials de la dominació 
grega del país es caracteritzaren per la “continuïtat”, direcció cap a la que també 
apunten les informacions que, en aquest sentit, els autors clàssics ens han transmès (Cf. 
Arrià, III, 5.4; Curci, IV, 7.5). Cal recordar que, en alguns casos, els documents formen 
part d’arxius o es poden relacionar amb altres contractes que cronològicament reculen 
fins a la Dinastia XXX o la Segona Dominació Persa; és a dir, no testimonien cap mena 
de trencament amb passat sinó tot el contrari, reflecteixen el desenvolupament normal 



           

 

del dia a dia de les famílies esmentades, així com també de la pràctica notarial. 
L’òstrakon demòtic de Saqqara és una altra prova de l’absència de ruptura en un nivell 
superior de l’administració, atès que evidencia la pervivència de la figura del sàtrapa a 
inicis del Període Ptolemaic. 
 
Les esteles de la Catacumba de les Mares d’Apis, d’altra banda, ens informen que, en el 
camp religiós, sí que es produïren canvis substancials. A Saqqara Nord es documenta 
durant la Segona Dominació Persa l’existència d’un episodi inicial de destrucció seguit 
per una aturada total dels cultes (absència de documentació), realitat que també pot ser 
extrapolada a altres jaciments del país. L’enterrament d’una vaca en temps d’Alexandre 
el Gran és un testimoni de la represa de l’activitat ritual, o el que és el mateix, del retorn 
a la normalitat de la pràctica religiosa. En efecte, des d’un punt de vista religiós, la nova 
elit dirigent, tot i ser d’origen estranger, clarament pretén marcar amb força des d’un 
bon començament la ruptura amb l’etapa precedent i mostrar a la població indígena 
l’inici d’una nova era en què s’advocarà pel respecte a les tradicions i per la potenciació 
dels cultes autòctons, evidentment amb la finalitat d’atreure el seu favor i, en definitiva, 
l’acceptació de la nova autoritat. 
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