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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta, en col·laboració amb el Museu del Louvre, 
una mostra excepcional de caràcter arqueològic sobre la civilització copta 
 
  

Un altre Egipte 
Col·leccions coptes del Museu del Louvre  
 
 
Una cultura antiquíssima, fruit de l’encreuament entre els faraons, els grecs 
i els romans; una civilització que l’Egipte faraònic i l’Egipte musulmà han 
deixat en segon terme durant segles. La història dels cristians d’aquest país 
és la història d’un Egipte desconegut per al gran públic, fins i tot avui, que 
la comunitat cristina egípcia encara és la més important de tot el món 
musulmà. En un moment especialment esperançador en la història 
mil·lenària d’aquest país, l’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum 
Girona Un altre Egipte, una exposició dedicada a la civilització que va néixer 
a Egipte durant l’època romana i que va ser majoritària fins a la conquesta 
àrab a mitjan segle VII dC. La mostra s’ha dut a terme en col·laboració amb el 
Museu del Louvre, que ha cedit totes les peces que s’hi exhibeixen, gràcies 
a l’acord entre les dues institucions per organitzar conjuntament 
exposicions als centres culturals de l’Obra Social ”la Caixa”. A partir de 
teles, tapissos, pintures, ceràmiques, papirs, vestits, mobiliari funerari i 
eines de la vida quotidiana, el visitant podrà contemplar la col·lecció més 
important dedicada a la cultura i l’art dels cristians d’Egipte que existeix 
fora d’aquest país i descobrir els diferents aspectes de la seva cultura, així 
com també de la seva vida pública, privada i, per descomptat, religiosa.  
 

L’exposició Un altre Egipte. Col·leccions coptes del Museu del Louvre, 
concebuda i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració 
especial del Museu del Louvre, ha estat comissariada per Marie-Hélène 
Rutschowscaya i Dominique Bénazeth, conservadores del Departament 
d’Antiguitats Egípcies del Museu del Louvre. La mostra es podrà veure a 
CaixaForum Girona del 16 de setembre de 2011 al 8 de gener de 2012.  



 
Girona, 15 de setembre de 2011.- Carles Puigdemont, alcalde de Girona; Jaume 
Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa”; Jordi Nicolau, delegat 
general de “la Caixa” a Girona i Lluís Reverter, secretari general de la Fundació 
“la Caixa”, inauguren aquest vespre a CaixaForum Girona l’exposició Un altre 

Egipte. Col·leccions coptes del Museu del Louvre.  
 
Les exposicions que l’Obra Social ”la Caixa” dedica des de fa anys a les grans 
cultures del passat tenen com a objectiu mostrar al públic les diferents maneres 
que han tingut homes i dones de diversos llocs i èpoques d’enfrontar-se a les 
grans qüestions universals, i també ampliar les nostres perspectives sobre el món 
a partir de les darreres investigacions històriques i arqueològiques.  
 
Les mostres dedicades a la ruta de les estepes, l’Afganistan, Núbia, l’imperi 
Persa, l’escultura figurativa índia o la col·lecció d’art islàmic de la Fundació Aga 
Khan subratllen els vincles entre el món antic i el món actual i presenten la 
cultura com un mitjà d’entesa i de comunicació entre els pobles. 
 
Precisament una d’aquestes exposicions, Prínceps etruscs. Entre Orient i 

Occident, presentava nombroses peces cedides pel Museu del Louvre i anticipava 
el conveni de col·laboració signat el 2009 entre l’Obra Social ”la Caixa” i el 
Museu del Louvre per treballar conjuntament en projectes de l’àmbit 
internacional en el camp de l’art i la cultura.  
 
Un altre Egipte. Col·leccions coptes del Museu del Louvre és el primer fruit 
d’aquest acord, que es podrà veure a la ciutat de Girona, i la segona col·laboració 
entre les dues institucions després de l’exhibició a Barcelona recentment de la 
mostra Rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics del Regne d’Aràbia Saudita. La 
col·laboració amb el Museu del Louvre continuarà els pròxims anys amb noves 
mostres organitzades conjuntament als centres CaixaForum de Barcelona, 
Madrid, Palma, Lleida i Girona.  
 
La col·lecció d’antiguitats coptes més important fora d’Egipte 

 
Aquesta exposició està dedicada a la civilització que neix a Egipte a partir de 
l’època romana i que s’allarga fins a la conquesta àrab, a mitjan segle VII dC. La 
mostra repassa els tres períodes històrics dels cristians a Egipte: el període romà, 
el bizantí i l’islàmic.  
 
Així, la mostra explica la confluència en la civilització copta del cristianisme, la 
memòria dels faraons, les aportacions de l’Egipte hel·lenístic i bizantí, i el 
dinamisme de la cultura aràbiga, a l’expansió de la qual van contribuir 
àmpliament. A partir de teles, tapissos, pintures, ceràmiques, papirs, vestits, 



mobiliari funerari i eines de la vida quotidiana, el visitant podrà conèixer la cultura 
copta, així com la vida pública, privada i per descomptat religiosa, il·lustrades amb 
peces procedents de necròpolis i d’emplaçaments urbans i monàstics. 
 
Tot això, gràcies a les obres exposades, totes procedents del Museu del Louvre, 
que té en custodia la col·lecció d’antiguitats coptes més important del món, 
després de la del Museu Copte del Caire. Gràcies a les excavacions organitzades 
en els segles XIX i XX i a una política d’adquisicions permanent, podem conèixer 
totes les facetes d’aquesta civilització durant els períodes romà i bizantí i el seu 
desenvolupament en temps dels governants àrabs.  
 
La mostra ha estat comissariada per Marie-Hélène Rutschowscaya, conservadora 
general del Departament d’Antiguitats egípcies del Museu del Louvre, secció 
copta i Dominique Bénazeth, conservadora en cap del Departament d’Antiguitats 
egípcies del Museu del Louvre, secció copta. 
 
Un encreuament de llengües i cultures 

 
L’art dels coptes és el resultat d’un encreuament de llengües i cultures, i ha anat 
evolucionant al llarg del temps, en funció de les transformacions d’Egipte i dels 
països del seu entorn geogràfic.  
 
El cristianisme, incipient a la vall del Nil en el segle II dC, va fer d’Egipte una terra 
indiscutiblement cristiana entre els inicis del segle V i mitjan segle VII. A partir de la 
conquesta àrab, els cristians d’Egipte van passar a ser minoritaris, però fins i tot 
avui dia continuen essent la població cristiana més gran dels territoris àrabs. Per 
això és essencial difondre aquesta part de la història d’Egipte entre el gran públic, 
que sovint desconeix la identitat dels coptes o fins i tot la seva existència, i més 
en un moment de grans convulsions polítiques i socials. 
 
La importància de l’Egipte faraònic i de l’Egipte musulmà ha deixat en segon pla 
l’existència dels coptes. Es tracta d’una cultura antiquíssima, que es remunta als 
primers segles de l’era cristiana i que incorpora elements de totes les grans 
civilitzacions del seu temps —els faraons, Grècia i Roma—, al costat de les 
tradicions d’origen ancestral de les ribes del Nil.  
 
Els artistes coptes van incorporar formes i motius dels antics egipcis, dels grecs i 
dels romans, barrejant-los amb les seves pròpies creacions. Amb el temps va ser 
la cultura islàmica la que va adoptar l’estil decoratiu dels coptes.  
 
Un dels aspectes més fascinants d’aquesta cultura és l’aparent senzillesa de les 
seves manifestacions artístiques, que transporta l’espectador al món del 
cristianisme primitiu, als pares del desert que vivien en comunió amb la natura. 



Un altre dels seus aspectes rellevants és la tradició escrita, que adquireix una 
importància fonamental amb l’aparició de l’alfabet.  
 
També cal destacar els rituals religiosos, diferents de la litúrgia cristiana i de la 
litúrgia ortodoxa, i les formes de la vida quotidiana que hi estan lligades. Tot 
aquest patrimoni és poc conegut entre nosaltres.  
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Els coptes, els cristians d’Egipte, són una cultura molt antiga que incorpora 
elements de les grans civilitzacions de l’antiguitat —l’Egipte faraònic, Grècia i 
Roma— al costat de les tradicions d’origen ancestral de les ribes del Nil.  
 
Perseguit als seus inicis, l’any 380 el cristianisme va esdevenir la religió oficial de 
l’imperi Romà, del qual formava part Egipte. El país es va convertir a aquesta 
religió i es va omplir de monestirs. L’any 451, l’Església copta es va independitzar 
sota l’autoritat del patriarca d’Alexandria. Per això la litúrgia copta es diferencia 
dels rituals de Roma (l’Església catòlica) i de Constantinoble (l’Església ortodoxa). 
 
La conquesta d’Egipte pels àrabs l’any 641 va iniciar un procés d’arabització de la 
llengua, l’administració i l’expressió artística. El nombre de coptes va disminuir 
notablement, però van mantenir la seva cultura i la seva fe al llarg dels segles. 
  
La llengua copta  

 
El copte deriva de la llengua dels antics egipcis. La seva originalitat consisteix en 
un nou sistema d’escriptura que inclou les vocals i que és el resultat de 
l’hel·lenització d’Egipte al final del segle IV aC. La necessitat de traduir 
massivament les escriptures per evangelitzar la població va fer que s’adoptessin 
les vint-i-quatre lletres de l’alfabet grec, combinades amb set signes d’escriptura 
demòtica. Els coptes escrivien sobre papir amb un instrument de canya tallat en 
punta: el càlam. De primer ho van fer en volums (rotlles) i, més endavant, en 
còdexs relligats en forma de llibre. 
 
Els primers textos escrits en copte es remunten al segle II. Aquesta llengua 
egípcia es parlava al mateix temps que el grec, que era la llengua de 
l’administració. El copte va començar a declinar al segle IX, però en alguns indrets 
encara es parlava al XVII. Al segle XII, l’Església va oficialitzar l’ús de l’àrab en la 
litúrgia. La llengua copta no es va arribar a unificar. A l’exposició es recullen 
documents en els dos dialectes principals del copte: el sahídic i el faiúmic.  
 
La vida quotidiana  



 
El clima d’Egipte, càlid i sec, ha permès recuperar de les tombes de l’Alt Nil un 
gran nombre d’objectes quotidians, peces de roba i calçat, estris de casa, 
complements de bellesa, instruments musicals, jocs i joguines que ens han arribat 
en un estat de conservació excel·lent, amb els materials intactes i amb tots els 
colors.  
 
Quan els arqueòlegs del segle XIX i començament del XX van començar a treure a 
la llum la cultura copta, el refinament d’aquest art va sorprendre el món. 
Especialment els teixits, d’una bellesa torbadora. El costum d’enterrar els morts 
amb la roba que portaven en vida ha permès descobrir molts detalls de la manera 
de vestir dels coptes i del seu estil de vida. 
 
La vida a la riba del Nil estava marcada pels ritmes del riu. La gran majoria 
d’egipcis vivien al camp, i per això la naturalesa era molt present a les 
representacions de plantes i animals en objectes de fusta i metall, brodats i gerros 
pintats. 

 
La vida religiosa 

 
Segons l’evangeli de sant Mateu, un àngel es va aparèixer a Josep i li va manar 
que fugís a Egipte per protegir el seu fill Jesús de la persecució d’Herodes. Des 
de molt aviat, els llocs relacionats amb l’exili de la Sagrada Família a la vall del Nil 
van esdevenir llocs de pelegrinatge.  
 
Al començament es van refugiar al desert anacoretes que esperaven trobar la pau 
de l’esperit lluny dels homes (anacoresi significa ‘fugida al desert’). Els anacoretes 
vivien en una gran precarietat en tombes, pedreres i cavernes. Vivien sols. Més 
endavant van començar a acceptar la companyia dels deixebles.  
 
Una de les característiques del monacat egipci era el semianacoretisme, segons 
el qual els monjos podien entrar i sortir del monestir quan volien. Una altra via era 
el cenobitisme: els monjos vivien en comunitat segons una regla de vida. Amb el 
temps va tenir lloc un procés de concentració cada cop més gran que va originar 
la construcció de monestirs fortificats. 
 
 

 

 

 

L’arquitectura monàstica 

 



L’arquitectura dels monestirs coptes es va adaptar a les diferents circumstàncies 
geogràfiques i a la perillositat de l’època de la construcció, des dels primers 
eremites escampats pel desert fins als grans complexos amb capacitat per acollir 
milers de pelegrins en dates assenyalades.  
 
Els quatre monestirs de Uadi Natrun representen l’exemple més acabat de 
monestir copte. Tenien una torre en la qual es conservaven els objectes valuosos: 
manuscrits i icones. La muralla protegia les esglésies, les cel·les dels monjos, les 
cuines, els refectoris, els tallers, les latrines, els jardins i els pous.  
 
Les escultures del monestir de Bauit 

 
Molts dels elements decoratius que es presenten en aquesta exposició 
procedeixen de dues esglésies dels segles VI i VII que es van descobrir, ara fa 
cent anys, a l’emplaçament de Bauit, a 300 quilòmetres al sud del Caire.  
 
Els escultors de Bauit van interpretar amb un nou sentit motius de l’antiguitat. 
Sentien una predilecció evident pels elements florals i vegetals, i per la decoració 
geomètrica, que es combinaven amb figures d’àngels i animals. La simbologia 
cristiana no sempre hi era explícita, tot i l’omnipresència de la creu. 



 
 
Cronologia de la civilització copta 

 
31 aC Octavi conquereix Egipte, que esdevé província romana sota la seva 

dependència directa. 

40-49 dC Segons la tradició, sant Marc evangelitza Egipte. 

247-264 Dionís, bisbe d’Alexandria. 

251?-356 Sant Antoni es retira al desert i organitza la vida monàstica. 

284-305 La gran persecució de Dioclecià inaugura l’anomenada era dels 

màrtirs, que marca l’inici del calendari copte (284). 

313 Edicte de Milà: l’emperador Constantí proclama la llibertat de culte. 

c. 346 Sant Pacomi funda el primer convent a Tabennesi, a l’Alt Egipte. 

c. 350 Traducció de la Bíblia al copte. 

380 Teodosi I adopta el cristianisme com a religió oficial. 

381 Concili de Nicea. Creació de la diòcesi d’Egipte. 

391 Teodosi I prohibeix els cultes pagans. 

391 Destrucció del Serapeu, temple del déu Serapis, i de la biblioteca 

d’Alexandria. 

395 Mort de Teodosi I. Els seus dos fills es reparteixen l’imperi. Arcadi 

(395-408) rep l’imperi d’Orient (capital, Bizanci). 

431 Concili d’Efes: es reconeix oficialment la doctrina de la theotokos 

(Maria com a «Mare de Déu»), defensada per Ciril. 

451 El concili de Calcedònia condemna el monofisisme, doctrina que 

nega la doble natura de Crist. Els cristians d’Egipte se separen de 

l’Església oficial. 

619-629 Els perses ocupen Egipte. 

641 Els àrabs conquereixen Egipte: el general Amr ibn al-As entra a la 

fortificació bizantina de Babilònia, situada a uns 15 quilòmetres de 

Memfis (avui, el Caire vell), i funda la ciutat d’Al-Fustat. 

658-750 Dinastia omeia a Damasc. Egipte passa a ser regit per governadors. 

750-868 Dinastia abbàssida a Bagdad i Samarra. 

868-905 Dinastia tulúnida local. 

969-1171 El primer califa fatimita, al-Mu’izz (969-975), funda el Caire. 

996-1021 Al-Hakim persegueix l’Església copta. 

1047-1077 El patriarca Cristòdul trasllada la seu del patriarcat d’Alexandria al 

Caire. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Un altre Egipte 
Col·leccions coptes del Museu del Louvre 
Del 16 de setembre de 2011 al 8 de gener de 2012 
 
CaixaForum Girona 
Ciutadans, 19 
17004 Girona 
 
Conferència inaugural 
Dijous 15 de setembre, 19h 
 
Horari de visita de l’exposició 
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h  
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Entrada gratuïta a l’exposició  

 
 
 
 
Més informació: 
 
Departament de Comunicació Obra Social Fundació “la Caixa” 
Josué Garcia - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.se 

Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departament de Comunicació “la Caixa” a Girona 
Ester Hernández : 972 41 31 15 -  ester.hernandez@lacaixa.es 
Laura Domènech: 972 41 31 02 - laura.domenech@lacaixa.es 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A LA MOSTRA 
 
Visites comentades per al públic general 
Dijous i dissabtes, a les 19h 
Places limitades 
Activitat gratuïta 
 
Cafè-tertúlia amb les arts 
Últim dimecres de cada mes a les 16:30h 
Cal inscripció prèvia al 972 20 98 36 
Activitat gratuïta 
 
Visites dinamitzades per a famílies 
Tercer dissabte de cada mes a les 12h 
Places limitades 
Activitat gratuïta 
 
Visites dinamitzades per a grups escolars 
Places limitades 
Activitat gratuïta 
 
Més informació:  
www.laCaixa.es/ObraSocial 
 
 


