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Text
La vida a Egipte està determinada per les crescudes del Nil. L'augment de la llera del riu 
provoca la inundació de les zones adjacents, permetent així el desenvolupament de 
l'agricultura. Al seu al voltant ens trobem el desert pel que el Nil converteix en un autèntic 
*vergel el territori que travessa. Els egipcis situen la majoria de les seves ciutats i pobles 
en les rodalies del riu, o a una distància considerable o elevades sobre monticles, 
intentant en tots dos casos evitar els efectes de la inundació. Les principals ciutats eren 
les triades pel faraó com a capital - Memfis, *Tebas, *Tell el-*Amarna o *Sais . Totes elles 
estaven organitzades de manera  caòtica, prenent com a centre els edificis públics. 

Les construccions eren en la seva majoria en tova, material creat amb palla i fang, a 
causa de l'absència de pedres i fusta a la zona. Només els grans temples i les 
construccions funeràries utilitzaven pedra treta de les pedreres. En ser la tova un producte 
perible, quan s'enfonsava una part de la construcció s'aixecava sobre aquesta base el nou 
edifici, aportant una major elevació necessària per controlar el procés de la inundació. 
Fins i tot aquesta tova era utilitzada posteriorment pels agricultors com a abonament el 
que ens impedeix comptar amb un major nombre de restes arqueològiques dels desitjats.
 
Les excavacions realitzades fins a l'actualitat confirmen que la casa egípcia estava 
construïda al voltant d'un pati, demostrant-se que van ser habitades per un ampli nombre 
de persones i que va ser creixent respecte a les necessitats familiars, transformant-se fins 
i tot en un conjunt de cases. La casa tenia una planta quadrada amb un espai central 
precedit per una avantcambra. Al seu al voltant ens trobem els dormitoris i les habitacions 
destinades a magatzem. Aquesta estructura no varia en relació amb la classe social dels 
habitants, diferenciant-se el nombre i la grandària dels habitacles. 

Alguns membres de grans famílies tenien àmplies cases als afores de les ciutats, a 
manera de les urbanitzacions d'alt standing. Les viles estaven envoltades d'arbres i jardins 
amb estanys, cuines, tallers, estables, graners i cases per als servents. 

Les restes de mobiliari que ens han quedat no són molt abundants i corresponen a les 
classes socials més acomodades. El tamboret era el moble universal egipci ja que en el 
seu ús no es troben distincions socials. Més elitista és la cadira i els llits, realitzades en 
fusta. També s'han trobat alguns peus de llums.

LA FAMILIA
La família egípcia era molt similar a la nostra, encara que solien ser més nombroses. En 
general es casaven joves i tenien molts fills, doncs la mortalitat infantil era molt elevada i 
els fills significaven riquesa.

Un home important podia tenir diverses esposes, però la primera esposa era la companya 
del marit. S'ocupava de dirigir la casa i era propietària dels seus estris. En aquests casos, 
no tenien molt treball ja que disposaven de criades que a més li ajudaven a vestir-se,  i 
pentinar-se. Els matrimonis entre rics solien ser de conveniència; però la majoria dels 
matrimonis convencionals es basaven en l'amor i el respecte. Així, en les representacions 
que s'han trobat, solen aparèixer abraçats.

Família de classe mitjana: 
Tenir molts nens era molt important per als egipcis. Quan naixia un nen es rebia amb gran 



alegria. I era la mare la que s'encarregava de l'educació dels fills.
Als homes se'ls solia posar el nom dels avis i aprenien la professió del pare. Alguns 
continuaven vivint a la casa dels seus pares després de casar-se.
Les famílies més riques enviaven als seus fills a l'escola a aprendre escriptura jeroglífica i 
matemàtiques, des de molt petits, amb uns 5 o 6 anys, per convertir-se en escriguis, 
arquitectes o jutges. Les nenes aprenien labors domèstiques; fins i tot música i dansa. I 
romanien en la llar fins que es casaven.
Però en una casa egípcia també vivien avis, oncles, cosins... El cap de família es feia 
càrrec de tots, i a la seva manera, cadascú era útil a la casa.

Les famílies egípcies solien tenir animals domèstics com a mascotes: ocells, micos, 
gossos i gats.

Les cases dels camperols no tenien amb prou feines comoditats i eren agrupades en 
pobles. Els murs es feien de maó de tova (fang i palla) amb petites finestres per impedir 
que entrar la calor en el seu interior. El seu mobiliari era senzill, format per tamborets, 
taules, llits, arcons per guardar la seva roba. Els nens solien dormir sobre estores en el 
sòl. Moltes cases tenien una terrassa en la teulada sent el lloc preferit dels seus ocupants, 
on solien reunir-se al capvespre.

Els egipcis més rics, no obstant això, vivien en mansions confortables, envoltades de 
jardins amb estanys, arbres, flors aromàtiques i parres. En el seu interior decoraven les 
seves parets de colors vius. Les cases de les ciutats, no obstant això, tenien dos o tres 
pisos, i accedien directament als estrets carrers. Per això preferien viure en el camp.

JUGAR
Els antics egipcis, malgrat treballar durament, també aprofitaven el seu temps lliure per 
divertir-se. Tenien diferents tipus de joguines, no gaire diferents als nostres. I els agradava 
molt jugar a l'aire lliure, a causa del clima càlid d'Egipte. No menys importants van ser els 
jocs de taula, els quals requerien un gran enginy.

Jocs de taula
El més important de l'Antic Egipte va ser el joc del *Senet, el significat del qual és 
"passatge" o "trànsit", al que jugaven tant reis i nobles, com la gent del poble. Aquest joc 
de taula constava d'un tauler dividit en 30 caselles (3 files de 10 caselles), sobre el qual se 
situaven 12 fitxes similars als peons dels nostres escacs, 5 amb forma de cilindre i 7 amb 
forma de con. La fitxes avançaven el nombre tret tirant uns *palitos, arrodonits per un 
extrem i plànols per l'altre, i guanyava el jugador que arribava abans al final. 

Aquest joc apareix freqüentment en les pintures de les tombes; i com a exemple, tenim 
una imatge de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II, jugant al *senet. També va haver 
de ser el joc favorit de Tutankhamón, ja que entre els objectes personals que van trobar 
en la seva tomba havien quatre taulers.

Un altre conegut jugo de taula és el joc de la Serp, amb un tauler amb forma de serp 
enroscada, en el qual podien intervenir fins a 6 jugadors. Les seves fitxes solien estar 
gravades amb els noms de faraons famosos, o fins i tot tenir formes variades d'animals o 
simples boles. Els jugadors començaven el recorregut del joc des de la punta de la cua 
que començava en l'exterior, fins a arribar al capdavant que se situava en el centre del 
tauler. Aquest joc és similar al nostre joc de l'Oca actual.

El joc de les vint caselles va ser un altre joc de taula, en el qual s'utilitzaven dos tipus de 



peons amb cap de xacal representant al déu Anubis, i dos amb cap del déu Bes. Usaven a 
manera de dau un os del peu (el *astrágalo) i uns *palitos que en llançar-los contra els 
peons havien de ser derrocats.

És una llàstima no poder comptar amb les regles d'ús d'aquests jocs, encara que podríem 
arribar a imaginar en què consistien. El que és segur és que l'hi passaven 
estupendament.

Jugar a l'aire lliure
Als egipcis els agradava divertir-se també a l'aire lliure. I demostraven ser molt esportistes 
ja que practicaven salts d'altura, llançament de pes, atletisme o tir amb arc, fins i tot 
s'entretenien realitzant acrobàcies. També els agradava la lluita lliure, i podem veure-ho 
en multitud d'escenes.

Una altra pràctica a l'aire lliure eren els esports aquàtics, en el Nil, per descomptat. Els 
nens egipcis es dividien en equips i jugaven a simular batalles, i dempeus en les barques, 
intentaven tirar als seus oponents utilitzant vares de fusta o de cànem. També els 
agradava pescar o fer regates... però cuidat amb els cocodrils i els hipopòtams!
En l'Antic Egipte s'utilitzava el bumerang, però no com a arma per a l'exèrcit, sinó com a 
esport de caça d'aus. I per a mostra d'això, aquest objecte apareix en l'aixovar funerari 
oposat en la tomba de Tutankhamón. Però solia ser un article de luxe que possiblement 
s'exportés de fora del país; de fet, el signe jeroglífic que ho representa és determinatiu de 
pobles estrangers.

Les nenes egípcies per entretenir-se, preferien cantar i dansar al són de la música. Però a 
més, se sap d'un joc que practicaven les joves conegut com el joc de l'estel o el *tiovivo, 
en el qual dues noies recolzades indistintament sobre les plantes dels peus o els talons, 
giren al voltant d'altres companyes, els qui per la seva banda les subjecten de les mans o 
les nines.

Un altre joc d'acrobàcia típic entre les nenes consistia que cada jugadora s'asseia sobre 
les esquenes de la seva companya respectiva llançant pilotes al seu contrincant. És 
alguna cosa similar al que coneixem com "muntar a collibè".

Joguines
És curiós... els nens i nenes egipcis tenien joguines molt semblades als nostres. Mireu si 
són antics que jugaven amb pilotes i nines.

Les seves joguines favorites, no obstant això, eren animals de fusta pintats de colors vius, 
especialment cavalls, lleons, hipopòtams i cocodrils. Un exemple d'aquest tipus de 
joguines, és un lleó de fusta que obre i tanca la seva boca i que podem trobar en la 
col·lecció de peces que es conserven en el Museu Britànic de Londres.
Eren tresors molt preuats possiblement per estar fets de fusta, que era un material molt 
escàs. Altres joguines es feien amb materials més comuns, com l'argila i el fang.

La majoria dels pobles de l'antiguitat van usar una joguina molt habitual a les vostres 
cases: la pilota. Els nens egipcis jugaven a la pilota! I aquestes es fabricaven amb 
diversos materials com a papir, canya, fibra vegetal, argila o fusta, per exemple.
Una altra joguina habitual era la nina. Ja l'any 3000 a. de C. existien petites figures fetes 
d'argila, os o fusta. Fins i tot s'han trobat mostres evidents de l'existència d'una fàbrica de 
nines en *Kahun. 
Les més habituals estaven fetes de fusta, amb el cos en forma d'espàtula, els braços amb 



prou feines formats i el cabell fet de *perlitas de fang. Algunes d'època tardana tenien 
braços i cames articulats.

Per als egipcis tenien un gran valor i per això les posaven en les tombes perquè 
acompanyessin al difunt en el seu viatge al Més enllà. Els artesans les fabricaven sense 
peus per assegurar-se que no abandonessin la tomba, i així no podrien escapar.
Encara que molts de les joguines que us he mostrat anessin usats pels nens més rics, els 
nens de menys riquesa també jugaven. Solien jugar amb una joguina molt senzilla 
conegut en l'actualitat com a baldufa. Es tracta de virolles de quars *vidriado, que feien 
girar amb un ràpid moviment de dits o estirant amb rapidesa una corda lligada a la seva al 
voltant. Sabeu de quin es tracta, veritat?

Finalment, us esmentaré els daus ja que en alguns museus podeu trobar alguna 
d'aquestes peces exposades. Però no és un joc originari d'Egipte sinó de les cultures 
grega i romana. Com ja us vaig explicar abans, en els jocs de taula els antics egipcis 
empraven *palitos en lloc de daus.
S'han trobat daus de fusta, os i ivori. I aquests van arribar a Egipte a través del comerç i 
durant els Períodes *Ptolemaico i Romano.
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