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Nola iristen da bat egiptologoa 
izatera?
Niri historia eta arkeologia gusta-
tzen zitzaizkidan. Ikasten ari nintzela, 
Egiptorako bidaia bat oparitu zidaten 
gurasoek. Asko gustatu zitzaidan, eta 
espezialista asko ezagutzeko auke-
ra izan nuen. Bide hori jarraitu nuen, 
kanpoan ikasiz, eta gero eta gehiago 
zaletu nintzen. 

Urte eta kilometro asko daude 
Iruñetik Antzinako Egiptora. 
Baina hain da handia Egiptoren abe-
rastasuna... Banekien ikasketa zaila 
zela, urte askotakoa, besteak beste 
hainbat hizkuntza menperatu behar 
direlako, koptoa, hieratikoa... Uste dut 
ikasketetarako zaletasunak lagundu 
didala. Asko gustatzen zait induske-
tetako lana, eta baita museo eta artxi-
boetakoa ere. 

Zer du Egiptoko historiak hainbes-
te liluratzen gaituena? 
Bere historian bada handitasun bat, 
politikan, artean zein kulturan, eta 
utzi diguten arkitektura ondarea 
ikusgarria da. Hainbat arlo garatze-

ko gai izan ziren, arkitektura, eskul-
tura, astronomia... eta horrek denak 
utzitzako oinordetza handia da, Me-
diterraneoko kulturetan, eta bereziki 
mundu greko-erromatarrean. Monu-
mentaltasun hori, paisaia horretan 
kokatua, argi horrekin, Nilo ibaiare-
kin... Edertasun oso berezia du. 

Oraindik harritzen zaituzte 
Luxorrekoaren gisako 
aurkikuntzek? 
Niretzat normaltasunaren barruan 
sartzen da, hain da beti aparta, edo-
zein emaitzak ematen dizula zer-
bait. Egia da kasu honetan hiri oso 
bat dela, eta horrek asko lagunduko 
digula jendearen eguneroko bizitza 
ezagutzen. Horrek liluratzen gaitu, 
beti gabiltzalako erregeen bizitzekin 
bueltaka, baina jende xehearen bi-
zitza ere aparta da. Gizartearen an-
tolaketari buruzko informazio asko 
emango digu. 

Zer ikusten du egiptologo batek 
harriak dauden tokian?  
Etxeak berreraiki daitezke, eta espa-
zioa nola banatzen zen aztertu. Ne-

mundu osotik  
Egiptora bEgira

“Historia ikasi nuen nafarroako Uni-
bertsitatean, eta Bartzelonan jarraitu 
nuen gero, han egin nituen masterra 
eta doktoretza. Gerora hainbat tokitan 
jarraitu dut ikasten: Italia, paris, Ameri-
ketako estatu Batuak, Belgika, egipto, 
Danimarka... tarte luzeak igaro ditut 
egipton indusketetan, urte batzuetan 
lau aldiz ere izan naiz. Azkenaldian Je-
rusalemenen ibili naiz ikasten. Bi alo-
rretan aritu naiz batez ere: Antzinaroko 
ardoaren kulturarenean, eta animalien 
momiei buruzkoan. nire historia per-
tsonala oso lotuta dago nire bizitza 
profesionalarekin, ordu asko eskatzen 
baitizkit lanak, eta denean eragiten du”. 

orain dela 3.400 urte inguru eraikitako hiri baten 
arrastoak aurkitu ditu arkeologo talde batek luxorren, 
egipton, nilo ibaiaren ertzetako batean. Amenhotep 
III faraoiaren garaiko hiria da (k.a. 1390-1352), haren 
semeak, Akenaton faraoiak hiriburu berri bat sortzeko 
atzean utzi zuena. Aurkikuntzak haustura politiko 
horren arrazoiak azaltzen eta orduko jende arruntaren 
eguneroko bizitza ezagutzen lagun dezakeela uste 
du Maria luz Mangadok (Iruñea, 1967).

“zerbait aurkitu arte beti 
ibiltzen gara fikzioaren eta 
errealitatearen arteko marran”
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kropoliak asko ikertu dira, baina hiriak 
ez dira hainbeste aurkitu, eta honek argi 
asko emanen du. Heriotza da ongien eza-
gutzen duguna, baina honek bizitza ere 
ulertzen lagunduko digu. Antolaketa so-
ziala eta ekonomikoa aztertzeak lagun 
diezaguke aro batzuen handitasuna  –eta 
beste batzuen gainbehera– ulertzen. Li-
teraturak informazio asko ematen digu, 
baina arkeologiak berresten duenean zo-
ragarria da. 

Tutankamonena eta gero, 
Luxorrekoa inoizko aurkikuntzarik 
garrantzitsuena dela esan da. Hala 
da?
Aurkikuntza guztiek, elkarrekin, eskain-
tzen dute zerbait. Bakoitzak, berean au-
rrera egin ahala, beti uste du berea dela 
aurkikuntzarik handiena. Egia da Tutan-
kamonen aurkikuntzak historia berezia 
duela. Liluragarria izan zen, eta oraindik 
ematen du zeresana. Oraingo hau garai 
bertsukoa da, eta lagunduko du Tutanka-
monen historia argitzen ere. Lagunduko 
baitu jakiten zergatik alde egin zuen han-
dik Akenatonek [Tutankamonen aitak]. 
Egiptoren historiako une bikaina da, bai-
na oraindik ilun samarra. 

Irits daiteke aurkitutako arrastoeta-
tik halakorik argitzera? 
Argi dago hiri abandonatu bat dela, ha-
reak estali zuena. Kontserbazio egoera 
bikainean aurkitu dute, eta ez da ohikoa. 
Ikerketak esanen du; badakigu haustu-
ra bat izan zela, Akenatonek abando-
natu zuela, ziurrenik Tebaseko apaizen 
gehiegizko botereagatik, eta hiri berri bat 
fundatu zuela Amarnan, nagusiki Aton 
jainkoari gurtza egiteko. Arlo erlijiosoan 
ongi dokumentatuta dago, baina arrazoi 
historiko-politikoa ez dago oso argi. Eta 
harrigarriena da haustura egonda ere ja-
rraitu zuela aro distiratsua izaten, ez zen 
gainbeherarik izan. Interes handia dago, 
Egiptoren historian giltzarri delako. 

Kasualitatez aurkitu omen dute.
Tutankamonen hileta-tenpluaren bila ari 
ziren, eta ustekabean aurkitu zuten. Ba-
ziren berri batzuk, literaturan eta testue-
tan, baina zerbait aurkitu arte beti ibil-
tzen gara fikzioaren eta errealitatearen 
arteko marran. Poz handia da arkeolo-
goentzat. 

Horrek erakusten du zenbat dagoen 
oraindik aurkitzeke. 

Ezin da inoiz aterik itxi: bihar faraoi ba-
ten hilobia aurkitzen badute, atzora arte 
hainbeste faraoi genituen, eta gaur bat 
gehiago. Egiptoko historiaren baliorik 
handiena da jarraikorra izan dela, ez baz-
tertzailea. Kanpoko herriek Egipto inba-
ditu dutenean ere bere egin dute hango 
kultura, haren handitasunaz konturatuta. 
Tolomeoak eta erromatarrak ere izan zi-
ren horren kontziente. Horri esker dakigu 
gaur dakiguna. 

Baina oso herri espoliatua ere izan da. 
Itzuli beharko lirateke pieza guztiak 
Egiptora? 
Gai zaila da, zoritxarrez antzinako kultura 
guztietan gertatzen dena. Ondarearen ba-
besa ez zen berdin baloratzen orain men-
de bat: egin zena gaizki ikusia dago egun, 
baina orduan, agian, pieza batzuk salba-
tzeko balio izan zuen. Argi dago, denaden, 
egindako batzuk gehiegizkoak direla, eta 
ulertzen dut pieza batzuk erreklamatzea. 
Uste dut kasuan kasu aztertu behar dela. 
XIX. eta XX. mendeek argi-ilunak dituzte, 
eta orduan ere arkeologo batzuek borro-
ka egin zuten ondarea Egipton gera zedin 
eta beste batzuek itsasontzika ateratzen 
zituzten piezak herrialdetik. 

"nekropoliak asko ikertu dira, baina hiriak ez dira hainbeste aurkitu. heriotza ezagutzen dugu ongien, 
aurkikuntza honek bizitza ulertzen ere lagunduko digu".


