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Proceso de momificación

Momias
Para os exipcios, o paso á outra vida só se pode dar se o
morto está intacto. Co embalsamamento e a momificación
logran conservar boa parte do corpo.

As técnicas de momificación tiñan por obxecto conservar
ao morto coa mesma aparencia que este tivo en vida.
Primeiro sacábanse as vísceras e líquidos e, despois,
embalsamábase o corpo con herbas aromáticas e
medicinais para que non se corrompera. A continuación,
envolvíase coidadosamente a momia con vendas e
cubríase con amuletos protectores. Por último,

colocábana en varios ataúdes, encaixados todos eles nun
sarcófago; así se facía, polo menos, co faraón e os altos

dignatarios.

En cada ataúde estaba esculpida a imaxe do difunto. Os vasos, nos que
quedaban depositadas as vísceras, e as pequenas estatuiñas que facían de servidores funerarios
do morto velaban polo reposo deste. Todos eses obxectos tiñan inscricións e viñetas repletas de
símbolos.

Tras a cerimonia de purificación e de ofrenda, un sacerdote cumpría o rito da «apertura da boca»
sobre a momia para que o morto revivera. Así cobraba vida o «ka» -parte vital do home- que,
desde entón, necesitaría do seu entorno cotiá para vivir e alimentarse.

Esta é a explicación de que haxa tantos obxectos correntes e de mobiliario nas tumbas. Algúns
son copia de obxectos reais, outros son modelos reducidos. Os muros da capela e do panteón
podían estar decorados con escenas diversas.

Para chegar ao paraíso, o difunto debía presentarse ante o tribunal de Osiris, soberano dos
mortos. O seu corazón, colocado sobre a balanza de Thot, debía equilibrar unha pluma da xustiza
Maa; do contrario, sería engulido por un monstro. Para non caer nas trampas do tribunal de
Osiris, depositábase na tumba do difunto o Libro dos Mortos, que contiña as respostas acertadas
xunto con pequenas imaxes aclaratorias.

Para evitar que o luxoso mobiliario funerario dos reis caera en mans dos ladróns, os faraóns
fixéronse enterrar desde comezos do Imperio Novo no val dos Reis, un val desértico da montaña
de Tebas. A zona estaba vixiada por soldados. Entre as sepulturas, o exiptólogo británico Howard
Carter (1873-1939) descubriu en 1922 a fabulosa tumba de Tutankamón (vcara o 1354-1346 a.
C.), repleta de tesouros. A maioría das tumbas dos grandes faraóns, como os que estaban
enterrados nas pirámides, foron asaltadas e saqueadas por ladróns.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Por que facían a momificación os exipcios?
2. Como facían a momificación?
3. Que era o “ka”?
4. Que era o Libro dos Mortos?
5. Que proba debía superar o morto para chegar ó paraíso?
6. Que lles pasaba ós que non ían ó paraíso?
7. De que faraón se descubriu a súa tumba intacta?
8. Quen e cando a descubriu?


