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A tumba de Alexandre Magno

Onde está enterrado o corpo de Alexandre Magno? O que se sabe,
historicamente, sobre o seu corpo  é que, tras a súa momificación en

Babilonia, foi enviado nun gran carro cara Macedonia.

No camiño o cargamento foi interceptado por Ptolomeo, un dos seus
xenerais, que se apropiou de Exipto, e levouno ao país do Nilo como

un valioso instrumento simbólico de lexitimación. Ptolomeo instalou o
corpo en Menfis mentres lle preparaba unha tumba a súa altura en
Alexandría, a gran capital que debía potenciar Alexandre coa súa

presenza. Da morada funeraria que Alexandre tivo en Menfis, durante
uns vinte anos, non se sabe absolutamente nada. Así que aí hai un

primeiro enigma arqueolóxico, aínda que se especula que estivese na área
de Saqqara. O momento exacto do traslado do corpo de Alexandre a Alexandría, no seu
sarcófago de ouro, non está claro. Especúlase con que puido ser o fillo e sucesor de Ptolomeo,
Filadelfo, quen se encargase diso. No 274 a. de C., Alejandre xa estaba en Alexandría. A súa
estadía alí duraría séculos e o máis seguro é que siga aínda na cidade. Pero parece ser que non
estivo sempre no mesmo lugar. Suponse que houbo un traslado, desde unha primeira tumba
solitaria, a outra máis monumental que estaría en conexión coas dos reis da dinastía ptolemaica
que se enterrarían na mesma área do mausoleo de Alexandre.

O historiador Estrabón, que visitou a cidade no 30 a. de C., sinala que o mausoleo, "que ten un
recinto onde están as tumbas dos reis e a de Alexandre", estaba ao norte da cidade. Hoxe esa
zona corresponde ao promontorio Silsileh, pero unha parte da área antiga quedou baixo a auga
coa elevación do nivel do mar e outra foi arrasada no século XIX ao construírse un dique. Nin da
primeira tumba nin do gran mausoleo definitivo de Alexandre se atopou ningún resto. Tampouco
quedou representación algunha, polo non sabemos do seu aspecto, todo son especulacións.

A tumba de Alexandre foi un dos lugares máis soados da antigüidade, un punto quente do
turismo grecorromano, e, entre o 300 a. de C. e o 400 de nosa era, visitárona todos os famosos
da época.

Sabemos que entre outros visitárona: Xullo César e Octavio Augusto, que lle colocou unha coroa
de ouro á momia do conquistador e que lle rompeu o nariz, accidentalmente, ao bicala.
Alexandre xa non descansaba no seu sarcófago orixinal de ouro, substituído por Ptolomeo X por
outro máis barato de alabastro. Tampouco posuía os seus ornamentos de ouro, dos que o
desposuíu Cleopatra para recrutar máis tropas tras a derrota de Actium. Visitantes posteriores
foron Calígula, que lle quitou a coraza. Septimio Severo fixo pechar, a comezos do século III, a
tumba, que por entón parece que estaba en conexión con algúns rituais secretos e preocupantes.

As loitas entre pagáns e cristiáns que devastaron Alexandría enterran definitivamente a tumba de
Alexandre na escuridade do esquecemento e a rumoroloxía.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Onde está enterrado o corpo de Alexandre Magno?
2. Quen interceptou o carro co seu corpo?
3. A que país foi levado o seu corpo?
4. En que cidade estivo 20 anos?
5. A que cidade se trasladou xa definitivamente?
6. Que cambios se produciron na zona da cidade onde, segundo Herodoto, estaba o mausoleo?
7. Quen visitou a sús tumba?
8. Que ornamentos lle quitou Cleopatra? Por que? Quen fixo pechar o mausoleo?


