Berenar amb història:
El mite de la Vaca Celest
Presentació

El Llibre de la Vaca celeste és un dels texts religiosos més
importants del Regne Nou. Per una banda és un relat mític –
construït narrativament pels propis egipcis, cosa certament
singular- que ens explica els orígens de la separació entre l’esfera
dels déus i la dels homes; pertany doncs a la tradició de textos
cosmogònics i cosmològics que podem rastrejar des del Regne
Antic. A diferencia d’aquests però, no ens situa en el moment de
l’engendrament del cosmos a partir del Nuun per gràcia del déu
Sol. Aquí ens trobem en una Edat d’Or en la que déus i homes
conviuen en un mateix pla amb Re com a sobirà. És la revolta
dels homes el que porta al trencament d’aquest estadi i a la
configuració del món escindit, el començament del temps
històric. És alhora un text funerari –el trobem a les tombes de
Tutankhamon, Seti I, Ramsès II, Ramsès III i Ramsès VI, tots
ells reis del Regne Nou enterrats a la Vall dels Reis- amb una
funció molt clara: ajudar al monarca a superar el trànsit de la
mort i esdevenir akh, ésser diví i lluminós en companyia dels
déus. Les tres formes narratives del text -el mite, la representació
iconogràfica i el seguit de fórmules que els acompanyen- són
totes tres paraules carregades de poder, textos màgics que
inscrits a les parets de les tombes amb signes jeroglífics –mdw
nTr, paraules divines-, perpetuen el sentit del cosmos: la original
escissió entre déus i homes, la terra com a habitacle del homes
en una relació diferida amb el diví a través del paper del rei i del
culte, i la restauració de la separació a través de la mort.

Professor

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dimecres 9 de maig
De 17’45h a 19’15h
Preu xerrada
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia. Places
limitades
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Roger Fortea
Llicenciat en Filosofia

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Accessibilitat

 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

L’objectiu d’aquesta xerrada és fer una lectura i comentari del
text, remetent-nos alhora a altres textos anteriors i posteriors per
a calibrar la importància i contingut del mateix.
No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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