Treball de Fi de Grau

Els canvis artístics produïts durant el regnat
d’Akhenaton

Arnau Mallafré Mateu
Tutora: Josefina Planas Badenas
Grau en: Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic
Curs: 2020 – 2021
4 de juny de 2021

Resum: El present treball és una anàlisi sobre els canvis artístics produïts durant el regnat
d’Akhenaton. En primer lloc, realitzarem un context històric on presentarem el regnat
d’Amenhotep III, fet que ens permetrà observar, de manera més clara, les reformes que
realitzà Akhenaton posteriorment en els àmbits sociopolític i religiós, amb la
implementació del culte a la divinitat solar Aton.
En segon lloc, ens centrarem en l’anàlisi artística, en primera instància dels precedents
per observar quin tipus de temàtiques, conceptes i formes artístiques romanen i quines
són rebutjades en l’estil amarnià. A continuació, versarem el nostre estudi sobre les obres
d’art produïdes durant el regnat d’Akhenaton, centrant-nos en les modificacions i canvis
que introdueix, i si aquests tenen continuïtat amb la mort del faraó, o si pel contrari són
rebutjats i es produeix un retorn a l’ortodòxia.

Paraules clau: Art Egipci, Imperi Nou, Tell el-Amarna, Amenhotep III, Akhenaton.

Abstract: The aim of this project is to analyse the artistic changes occurred during
Akhenaton's reign. Firstly, we will take a historical approach to Amenhotep III's reign.
By doing this, we will understand the following reforms made by Akhenaton, both in the
sociopolitical and the religious field, as well as the implementation of the cult of Aton,
the sun god.
Secondly, an artistic analysis will be made, starting with the study of the precedents which
will influence the amarnian style, concerning topics, concepts and features. After this
point, we will look at the artworks produced during Akhenaton’s reign, focusing on the
modifications and changes he introduced and whether they remained the same after the
pharaoh’s death or they were rejected, provoking the return to orthodoxy.
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1. Introducció
Molts són els estudis sobre el regnat d’Akhenaton i els canvis que aquest va introduir en
el món de l’Antic Egipte. Tot i això, encara resten preguntes sense resposta i problemes
sense una solució clara, a causa sobretot dels limitats vestigis que conservem. Per aquest
motiu, resulta una temàtica interessant i captivadora, que motiva als investigadors i
estudiants, sent aquest últim el nostre cas, a continuar amb la recerca i estudi d’aquesta
etapa. Foren precisament les peculiars característiques del període i el misteri que envolta
la figura del faraó, les que ens portaren a la seva elecció com a tema del present treball.
Per tant, es tracta d’un interès personal, sorgit arran de les inquietuds suggerides pel
període seleccionat.
Així doncs, l’objectiu principal d’aquest treball és analitzar els canvis promoguts pel faraó
Akhenaton en els diferents àmbits artístics: l’arquitectura, l’escultura, els relleus i la
pintura. Pretenem exposar també tant les motivacions que impulsaren les reformes, com
el resultat final que observem en les obres, valorant fins en quint punt foren o no
revolucionàries les modificacions introduïdes, i si a la seva mort són rebutjades pels
faraons posteriors.
Per dur a terme el treball, hem realitzat una selecció bibliogràfica acurada, utilitzant
llibres de reputats egiptòlegs, com articles científics especialitzats en qüestions concretes
que es tracten en el transcurs del treball. Les obres emprades que hem de destacar són
diverses. En primer lloc, el llibre Akhenaton: faraón de Egipto del conegut egiptòleg Cyril
Aldred, el qual analitza tot el regnat del faraó de manera completa i detallada, tractant
diverses temàtiques i problemàtiques, com la suposada corregència amb Amenhotep III
o la identificació de diversos personatges com Smenkhkare. En segon lloc, el llibre de
Barry J. Kemp anomenat El Antiguo Egipto: anatomía de una civilización, on es fa un
estudi excel·lent i molt precís en els últims capítols de la ciutat d’Akhetaton. Més
especialitzats en l’àmbit artístic són El arte egipcio de Sergio Donadoni, el qual ens ha
resultat molt útil en l’anàlisi del llenguatge artístic, tant d’Amenhotep III com del període
amarnià. I per últim, el llibre de Lise Manniche, El arte egipcio, que ens proporciona unes
descripcions i interpretacions molt acurades de les obres artístiques.
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2. Context Històric
Per entendre els canvis artístics duts a terme en el regnat d’Akhenaton, hem de
comprendre el seu context històric, les circumstàncies i les aspiracions. Les preguntes que
ens podem formular són diverses, com per exemple si el faraó va trencar amb la tradició
egípcia anterior, o bé si vertaderament va implementar una religió monoteista, o si per
una altra banda foren tan revolucionaris els canvis que va introduir. Respondre les
preguntes constitueix tot un repte, ja que l’estudi de l’antiga civilització egípcia presenta
diverses dificultats. Una d’elles és la desaparició de bona part de la seva literatura, fet que
dificulta la comprensió de l’antic pensament egipci1. Una altra, per exemple, són les
llacunes que presenta la informació arqueològica que posseïm, donant una visió
incompleta del moment i propiciant diferents interpretacions per part dels egiptòlegs.
L’objectiu d’aquest capítol és descriure la situació prèvia immediata a l’ascensió
d’Amenhotep IV al tron i, posteriorment, analitzar el seu regnat. En cap cas pretenem,
per tant, comprendre en profunditat tot el període de l’Imperi Nou (1540-1070 aC), sinó
que ens centrarem en qüestions generals que fan referència a tota la dinastia XVIII de
manera molt breu posant, inicialment, el focus en el regnat d’Amenhotep III, predecessor
d’Amenhotep IV.

2. 1. El regnat d’Amenhotep III
En la dinastia XVIII la civilització de l’Antic Egipte arribà al seu màxim esplendor,
ampliant les seves fronteres, influenciant els regnes veïns i duent a terme grans programes
constructius, aixecant temples, tombes i monuments que duraren fins a l’actualitat. Fou
també una dinastia amb faraons molt singulars, com Hatxepsut, Tuthmosis IV o
Amenhotep III. D’aquest últim, els egiptòlegs conserven bastant informació dels inicis i
del final del seu regnat, però de les dècades intermèdies resten poques dades, fet que ens
dificulta conèixer les accions, mesures o reformes que es van dur a terme.
Amenhotep III va néixer a Tebes i era fill de Tuthmosis IV i d’una esposa secundària
anomenada Mutemuia. Conservem una narració sobre la concepció divina del faraó,
gravada en les noves sales que va ordenar construir a un costat del sancta sanctorum del

1

Kemp, Barry J. (1992). El Antiguo Egipto: anatomia de una civilización, Barcelona: Editorial Crítica, p.
9.
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temple de Luxor, inspirant-se, i en alguns casos copiant, els relleus sobre l’origen diví
d’Hatxepsut, els quals estan gravats en el seu temple funerari de Deir el-Bahari. En la
narració afirma ser el fill carnal d’Amon-Ra, qui va adoptar l’aparença de Tuthmosis IV,
i va entrar a les habitacions privades de la reina per fecundar-la 2. La intencionalitat era
posar èmfasi en la seva naturalesa semidivina.
Ascendeix al tron d’Egipte molt jove, al voltant dels deu o dotze anys, fet que indica que
possiblement la seva mare va fer de regent. Abans de l’any dos del seu regnat es va casar
amb la reina Tiy, la qual era filla de Yuya, un personatge destacat d’Akhmin, a l’Egipte
Mitjà, i de Tuya. Amb Amenhotep III varen tindre 6 fills, entre ells el futur Amenhotep
IV, successor al tron després de la mort de l’hereu, anomenat Tuthmosis. Cal destacar que
Tiy va estar lligada a la política de dos faraons, com a “Gran Esposa del Rei”, i
posteriorment com a mare del rei3. Hi ha diferents hipòtesis sobre l’origen de Tiy, que
suggereixen que no era egípcia de naixement, però l’egiptòloga Joann Fletcher refuta
aquestes teories, apuntant que manquen dades per corroborar-les4. Ja en els primers anys
de matrimoni, Tiy adquirí ràpidament una gran influència, i va tindre un paper actiu en
qüestions polítiques, arribant inclús a tractar amb dignataris d’altres països5.
Podem qualificar el regnat d’Amenhotep III de pròsper i equilibrat, marcat per un
programa constructiu molt actiu i per la pau. Va dur a terme molt poques campanyes
militars, i la més destacada fou a Núbia l’any cinc del seu regnat, que tenia com a objectiu
sufocar una rebel·lió liderada per Ikheni6. La regió de Núbia era molt rellevant per la
monarquia egípcia, ja que gràcies a la presència de mines d’or i rutes comercials, era una
zona on podien obtenir riqueses. El “virrei de Cush”, Merimose, va acabar controlant la
regió i Egipte va poder continuar sotmetent-la als seus interessos7.
En política exterior trobem una ascendència d’Egipte sobre Àsia i la conca mediterrània.
En aquesta ascendència, va tindre un paper destacat el faraó Tuthmosis III, el qual va dur
a terme diverses campanyes militars en el Pròxim Orient vers el 1460/1450 aC, sotmetent
als estats enemics d’Egipte, concretament una coalició de tres-cents trenta prínceps

Galán Allué, José Manuel (2011). “Capítulo VII. El Reino Nuevo I: la construcción del imperio”, Cap.
VII, pp. 301-389. A: Parra, José Miguel [coord.] (2011). El Antiguo Egipto: sociedad, economía, política,
Madrid: Marcial Pons, p. 358.
3
Grimal, Nicolás (1996). Historia del antiguo Egipto, Torrejón de Ardoz: Akal, pp. 238-239.
4
Fletcher, Joann (2001). El Rey Sol de Egipto: Amenhotep III, Barcelona: Blume, p. 70.
5
Fletcher, Joann (2001). El Rey Sol de Egipto: Amenhotep III, p. 72.
6
Galán Allué, José Manuel (2011). El Antiguo Egipto: sociedad, economía, política, p. 361.
7
Fletcher, Joann (2001). El Rey Sol de Egipto: Amenhotep III, p. 46.
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asiàtics, segons els annals, reunits entorn de Cadeix8. Posteriorment, per mantenir els seus
interessos i una posició favorable en la política de la regió de Síria-Palestina, Egipte es
va aproximar al regne de Mitanni i de Babilònia mitjançant aliances matrimonials.
Amenhotep III es va casar l’any deu del seu regnat amb Gilukhepa, filla de Shutarna II, i
a finals del regnat amb Tadukhepa, filla de Tushrata, ambdues princeses de Mitanni. Es
casà també amb una princesa del regne d’Arzawa i amb dues princeses de Babilònia.
Crida l’atenció que tot i acceptar casar-se amb princeses estrangeres, els egipcis eren molt
reticents a enviar les seves princeses a corts estrangeres9.
En l’àmbit intern, Amenhotep III tenia certa predilecció per Tebes, i inclús es va plantejar
nomenar-la capital d’Egipte, que en aquell moment era Memfis, on residia la cort i
l’aparell principal de l’administració egípcia. Tebes, en canvi, es considerava una ciutat
sagrada i era d’on procedien els faraons de la dinastia XVIII. Podrien haver estat diversos
els motius que portaren a Amenhotep III plantejar-se canviar la capitalitat de l’estat, però
els egiptòlegs exposen que els principals motius podrien ser la situació geogràfica de
Tebes, la qual era més cèntrica i permetia tindre més control sobre tot el territori, o bé per
vigilar de prop el clergat d’Amon, el qual tenia el seu centre neuràlgic a Karnak10.
Una qüestió que ens podríem plantejar és per què voldria el faraó vigilar el clergat
d’Amon. Des dels inicis de la dinastia XVIII, el clergat d’Amon havia augmentat la seva
influència, fins al punt de rivalitzar amb el rei en riqueses i poder. Tots els summes
sacerdots eren designats per nomenament reial en la dinastia XVIII, però a finals
d’aquesta, dues famílies varen controlar gran part de la classe sacerdotal i se les varen
enginyar per monopolitzar el càrrec de summe sacerdot, així com càrrecs de segon ordre,
creant vertaderes dinasties de sacerdots. Les persones amb autèntic poder toleraven una
classe sacerdotal forta, amb la condició que aquesta no es fiqués en els seus afers11.
El regnat d’Amenhotep III fou llarg, d’uns trenta-vuit o trenta-nou anys, i seguint la
tradició, va celebrar una festa Sed en els trenta anys de regnat. Concretament en va
realitzar tres – en els anys trenta, trenta-quatre i trenta-set del seu regnat – ja que un cop
es celebrava la primera festa Sed, els monarques podien repetir-la amb intervals freqüents.
El faraó va encarregar l’organització de la festivitat a Amenhotep, fill d’Hapu, el qual
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acudí als arxius dels temples per documentar-se. Sabem que la festa Sed es celebrava ja
en la dinastia I, en el regnat de Den, al voltant del tercer mil·lenni aC. En la festa Sed el
monarca havia de demostrar en les cerimònies rituals que continuava tenint el dret a
governar. Posteriorment, abans de creuar el Nil, rebia l’energia revitalitzant de la deessa
Hathor per renàixer sota l’aparença d’un déu12. Tenim representacions i inscripcions en
tombes i temples del moment que ens descriuen i permeten observar com es van
desenvolupar aquestes festivitats.
Per concloure, el regnat d’Amenhotep III arriba a la seva fi amb la mort del faraó, al
voltant de l’any trenta-vuit del seu regnat – cap al 1365 aC – possiblement per causes
naturals. El cos fou traslladat des del palau de Malqata fins al seu temple funerari de Kom
el-Heittan. Finalitzava així el que fou, segons autores i autors com Joann Fletcher o
Nicolás Grimal, el moment de màxima esplendor i poder de l’Antic Egipte.

2. 2. Les aspiracions politicoreligioses d’Amenhotep IV/Akhenaton
Amenhotep IV, fill d’Amenhotep III i de Tiy, fou el successor al tron. El seu regnat està
marcat per diversos successos, dels quals en aquest apartat en tractarem tres: la suposada
corregència amb Amenhotep III, la reforma religiosa i la fundació d’Akhetaton “Horitzó
de l’Aton” o Tell el-Amarna en àrab.
Però prèviament hem de presentar a l’esposa principal d’Amenhotep IV, la reina Nefertiti,
la qual no es saben amb certesa els seus orígens. Alguns egiptòlegs com Flinders Petrie
consideraven que era estrangera, però actualment s’ha establert un cert consens sobre que
el seu pare era Ay, qui acabà convertint-se en faraó després de la mort de Tutankamon i
possiblement era el germà de la reina Tiy. Per tant, formaria part de la família d’Akhmin.
Quant a la seva mare, no es sap del cert qui fou i es descarta en primera instància l’esposa
d’Ay, anomenada Tey, la qual li va fer de dida. Tampoc sabem amb exactitud amb quants
anys es convertí en Gran Esposa Reial, però tenint en compte els precedents – per exemple
la reina Tiy es casà amb Amenhotep III sobre els deu o dotze anys – i l’esperança de vida
reduïda – al voltant dels trenta-cinc anys – probablement fora sobre els deu o onze anys.
Amb Amenhotep IV varen tindre sis filles que apareixen freqüentment representades en
els monuments reials: Meritaton, Meketaton, Anjesenpaaton, Nefernefrureaton Tasherit,
Nefernefrurere i Setepenre. Nefertiti tenia un paper essencial en la ideologia de la
12

Fletcher, Joann (2001). El Rey Sol de Egipto: Amenhotep III, p. 137.
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monarquia, sent un doble femení del rei, apareixent associats en les cerimònies. Va anar
obtenint uns poders cada vegada majors, com no havia tingut mai una reina d’Egipte13.
Tot i això, Amenhotep IV tenia altres consorts, entre les quals destacava l’enigmàtica
Kiya “La Molt Estimada Esposa del Faraó”. Els orígens de Kiya no estan clars, i s’ha
plantejat que Kiya podria ser el nom egipci de Tadukhepa, la princesa de Mitanni enviada
a la cort d’Amenhotep III, i després heretada pel seu fill, però no tenim suficients
documents que confirmin aquesta teoria. Sí que podem afirmar que Amenhotep IV la
tenia en gran estima, ja que es representen junts en alguna ocasió i potser era la mare
d’una o dues filles seves. A més a més, Kiya va viure a Amarna quan es fundà la ciutat,
on era propietària de diverses finques, fins a l’any 12, moment en el qual podria haver
mort o haver estat apartada de l’escena pública14.
Actualment, trobem una qüestió al voltant de la figura d’Akhenaton que continua generant
debat en l’egiptologia: una suposada corregència amb Amenhotep III. No sabem del cert
quan ascendeix Amenhotep IV al tron, ni tenim proves concloents que ens permetin
afirmar que la corregència es va dur o no a terme. Per aquest motiu, els egiptòlegs estan
dividits en tres hipòtesis diferents. La primera, coneguda com la corregència llarga,
apunta que Amenhotep IV ascendeix al tron sobre l’any vint-i-nou o trenta del regnat
d’Amenhotep III, esdevenint per tant corregent. Els partidaris d’aquesta hipòtesi, entre
els quals es troben egiptòlegs com Cyril Aldred o Herbert Walter Fairman, es basen en
diferents documents, representacions i inscripcions, com per exemple el grafit hieràtic
trobat per Petrie el 1891 a Meidum, el qual fa referència a l’any 30 d’Amenhotep III del
que es diu “hace que el varón se siente sobre el trono de su padre, estableciendo su
herencia en el país”15. Però tant José Lull com Dodson coincideixen que probablement es
refereix a la designació del príncep Amenhotep com a hereu al tron, i per tant no es pot
considerar una evidència de la suposada corregència llarga16. En els últims anys, s’ha
volgut tancar el debat amb el descobriment d’uns cartutxos amb els noms de Nebmaatra
Amenhotep III i Neferkheperura Amenhotep IV, ubicats en quatre columnes oposades de
l’entrada de la capella o sala transversal de la tomba del visir Amenhotep Huy (AT 28),

13

Fletcher, Joann (2004). El Enigma de Nefertiti, pp. 246-248.
Fletcher, Joann (2004). El Enigma de Nefertiti, pp. 261-262.
15
Lull, José (2017). “La transición política de Amenhetep III a Amenhetep IV / Akhenaton desde la
cronología relativa y absoluta”. 165-200 pp. A: Pérez Lagarcha, Antonio [ed. lit.]; Vivas Sáinz, Inmaculada
[ed. lit.] (2017). Egiptologia ibérica en 2017: estudios y nuevas perspectivas, Madrid: Ediciones de la
Universidad de la UCLM, p. 168.
16
Lull, José (2017). Egiptologia ibérica en 2017: estudios y nuevas perspectivas, p. 169.
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on els arqueòlegs responsables de l’excavació afirmen que és una prova definitiva del
desenvolupament de la corregència llarga, perquè la decoració es va realitzar al voltant
de l’any trenta del regnat d’Amenhotep III pel primer jubileu del faraó, i en la inscripció
esmentada anteriorment, es fa referència a Amenhotep III i Amenhotep IV com a reis
d’Egipte17.
La segona hipòtesi, anomenada corregència curta, indica que al voltant de l’any trentaset del regnat d’Amenhotep III, seria nomenat corregent. És una possibilitat que no és
incompatible amb els documents que tenim actualment. Tant la data de la carta EA 27 de
l’any 2, com la inscripció hieràtica descoberta en l’avantcambra de la WV22, la tomba
d’Amenhotep III a la Vall occidental dels Reis, on es llegeix la data “any 3”, no anul·len
aquesta opció18. I per últim, la tercera hipòtesi descarta la idea de la corregència, afirmant
que Amenhotep IV es converteix en faraó d’Egipte amb la mort del seu pare. Els partidaris
d’aquesta opció consideren que les proves que demostren una corregència llarga no són
prou sòlides, i aporten una sèrie d’estudis que la desmuntarien. S’han dut a terme una
sèrie d’investigacions sobre fonts egípcies i hitites associades a elements astronòmics,
com l’estudi sobre dates i festivitats lunars de Rolf Krauss, que han resultat ser molt útils
per precisar més en una cronologia que no deixa opció a una corregència llarga19.
Els primers cinc anys de regnat d’Amenhotep IV són una continuació del regnat del seu
pare, acabant les obres que havia iniciat, com la de Karnak, i manté la concepció
ideològica de la monarquia i la seva vinculació amb el culte solar, principalment en la
forma del déu Amon-Ra. Però a partir d’aquest moment, Amenhotep IV començaria a
realitzar el que fou el succés més destacat del seu regnat. Ens referim a l’intent de dur a
terme una reforma religiosa, la qual ubicaria en l’epicentre de la religió egípcia el culte
solar. En la religió de l’Antic Egipte el Sol ocupa un lloc central, perquè representava una
prova tangible de la resurrecció, ja que de manera diària es produïa la seva sortida després
de la posta. Per aquest motiu, era considerat el poder central i original de la creació.
Generalment, el déu del Sol era Ra, que sovint es combinava amb altres deïtats, sobretot
amb Horus, el qual és l’encarnació del poder sobre la terra, i en la combinació el déu es

Martín-Valentín, Francisco J.; Bedman, Teresa (2017). “Chapel of the tomb belonging to Amenhotep
III’s Vizier, Amenhotep Huy. Asasif Tomb No. 28, Luxor-West Bank. Excavation results: “Vizier
Amenhotep Huy Project” (2009-2014)”, pp. 377-383. A: Rosati, Gloria; Guidotti, Maria Cristina [eds.]
(2017). Proceedings of the XI International Congress of Egyptologists, Florence, Italy 23-30 August 2015,
Oxford: Archaeopress, p. 379. Recuperat de: https://doi.org/10.2307/j.ctv177tjnf
18
Lull, José (2017). Egiptologia ibérica en 2017: estudios y nuevas perspectivas, pp. 193-194.
19
Lull, José (2017). Egiptologia ibérica en 2017: estudios y nuevas perspectivas, p. 194.
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converteix en Ra-Horakhty “el déu del Sol, l’Horus de l’horitzó”. Però en els texts egipcis,
el déu Sol com a creador rebia el nom d’Atum, el “Tot”, la substància de la qual es
desenvolupà tota la creació, i es representava amb forma humana, portant la Doble
Corona, amb l’aparença d’un rei d’Egipte20.
En la dinastia XVIII, els cultes heliopolitans varen experimentar una notable ascensió,
continuant un moviment iniciat en l’Imperi Mitjà, que Nicolás Grimal defineix com a
solarització21, fenomen que podem observar en el déu Amon, antiga divinitat de Tebes.
En l’Imperi Antic, Amon només apareixia com un dels aspectes del no-res, un contrari al
món de la matèria. Quan els governants de Tebes varen començar a reclamar el regnat
d’Egipte, al voltant del 2000 aC, el déu Amon, la divinitat invisible, omnipresent, oculta,
adquirí més rellevància en l’àmbit nacional. I fou precisament en l’Imperi Mitjà quan el
clergat d’Amon, amb un intent de dotar de connotacions solars al déu, l’associaren amb
el déu solar Ra, el sobirà visible. Es podria concebre com un aspecte de Ra en la forma
composta Amon-Ra, el qual fou la divinitat principal durant l’Imperi Nou. Gradualment,
els himnes al Sol cada cop es centraven més en l’aspecte físic del disc solar, com en
l’estela d’Hor i Suty, realitzada durant el regnat d’Amenhotep III, on es venera a AmonRa, però s’identifica el disc solar, anomenat Aton, com una divinitat22. Precisament és en
el regnat d’aquest faraó quan les referències a l’Aton com a divinitat solar incrementen
en nombre i importància.
En aquest context, Amenhotep IV decideix intentar una reforma religiosa, denominada
comunament com l’Heretgia d’Amarna, on el visible del Sol, el disc solar Aton, serà
considerat el déu suprem. El monarca canvià el seu nom l’any cinquè, d’Amenhotep,
“Amon està satisfet”, a Akhenaton, “Agradable a Aton” o “El que està al servei d’Aton”.
Segons Akhenaton, l’Aton era el creador universal de tota la vida i va ser retratat com un
disc solar d’on emanaven rajos que acabaven en mans, les quals oferien o dotaven de
vida. Tot i que Akhenaton no creà cap cosmogonia, desenvolupà un programa iconogràfic
i textual que mostra a Aton amb les mateixes característiques i poders que els déus
creadors de la resta de cosmogonies. Va ser realment original la reunió dels principis i
atributs de la creació en el disc solar. El canvi principal que introduí el faraó fou el paper
que adoptava, esdevenint l’únic intermediari amb el déu, privant als cortesans del contacte
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diví. Anteriorment, en la Dinastia XVIII els nobles i els funcionaris es dirigien
directament als déus, no necessitaven la figura de l’intermediari, que en períodes anteriors
era el rei, que tot i continuar apareixent en les escenes i textos, tan sols ho feia per ratificarlos. Però amb el canvi introduït per Akhenaton, s’elimina la relació directa entre
l’individu i la divinitat. Aton també estava present en el culte funerari, permeten l’accés
en el més enllà a aquells que seguien les seves ensenyances, transmeses per Akhenaton23.
Per aquests motius, la família reial es va convertir en objecte d’adoració.
Afortunadament, conservem extractes sobre les oracions al déu Aton, sent la més
completa la que es trobà a la tomba d’Ay, on trobem l’anomenat “Gran Himne” a Aton.
Moltes de les idees i dels conceptes expressats en aquest himne, com per exemple el déu
Sol com a creador de l’univers, tenen un origen molt antic, i han aparegut en composicions
similars dirigides a altres déus en èpoques anteriors, per tant eren idees familiars en la
literatura religiosa. Per Cyril Aldred, les novetats residien en tot allò que exclou l’himne,
ja que no es menciona a cap altra divinitat24. En aquest fragment es poden observar alguns
dels atributs que hem mencionat:
Tus rayos alimentan todos los campos y cuando tú resplandeces viven y verdean para ti.
Tú hiciste las estaciones para proveer a todo cuanto habías obrado, el invierno para
enfriarlo, el verano para calentar lo que puede tener gusto (de tu cualidad). Tú forjaste
firmamentos lejanos desde donde pudieras dominar todo cuanto obraste cuando estabas
solo, apareciendo en tu figura de Palpitante Atón, amaneciendo y brillando. Destilaste
millones de formas de tu propio ser, pueblos, aldeas, campos, caminos, el río. Todos los
ojos te contemplan en ello, porque tú eres el Atón del día, sobre todo lo que tú creaste.
Estás en mi corazón, pero no hay ningún otro que te conozca excepto tu hijo Akhenaton.
Tú le has hecho sabio en tus planes y tu poder25.

Tot i que s’ha arribat a considerar a l’Heretgia d’Amarna com un intent d’establir una
religió monoteista, és una idea que a priori hauríem de descartar, però amb certa
precaució. El canvi no fou tant revolucionari, perquè Aton ocupà un lloc i una
consideració en la religió de l’Antic Egipte de la qual ja havien gaudit altres déus. A més
a més, no es varen descartar ni perseguir la resta de divinitats, tret d’alguna excepció, com
el déu Amon o Hapi, i en algunes ocasions la forma plural de “déu”. Amb la
implementació de la reforma religiosa, Akhenaton organitzà una campanya iconoclasta
per esborrar el nom i la imatge d’Amon de tots els temples i santuaris de l’Alt i el Baix
Pérez Lagarcha, Antonio (1995). “Atón, Akhenatón y Nefertiti, algunas reflexiones sobre la religión
Amarniense”, Ilu. Revista de ciencias de las religiones, N. 0, pp. 194-195.
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Egipte. En el cas d’Hapi, divinitat relacionada amb la fertilitat i les crescudes del Nil, fou
perseguit perquè el faraó volia que tan ell com Aton assumissin l’aspecte o la
característica de la fertilitat26. No sabem del cert les motivacions d’Akhenaton per
impulsar aquesta reforma, però els egiptòlegs han elaborat diverses hipòtesis. Segons
Antonio Pérez Lagarcha, el programa polític i religiós d’Akhenaton era un intent de dotar
a la monarquia del poder que havia tingut en un passat, reforçant la posició i consideració
del rei, restablint una monarquia totalment centralitzadora, més similar a la que trobem
en l’Imperi Antic27. Però la reforma no va tindre un impacte destacat en el conjunt de la
població d’Egipte, de fet fou pràcticament nul, ja que el poble comú continuava vivint
conforme a les bases religioses tradicionals.
Paral·lelament, en el cinquè any del regnat d’Akhenaton, el faraó decidí fundar una ciutat
reial a l’Egipte mitjà (fig. 1), a mig camí entre Memfis i Tebes, anomenada Akhetaton
“l’Horitzó de l’Aton” o Tell el-Amarna en àrab. Els terrenys de la ciutat ocupaven tota
una porció de la vall del Nil. Una àmplia extensió de terres a l’oest es dedicaren a
l’agricultura, i es calcula que els camps que envoltaven la ciutat podrien haver mantingut
prop d’unes quaranta-cinc mil persones. En una franja del desert a l’est, a la riba oriental,
s’aixecà la major part de la ciutat. Conservem bastants restes arqueològiques d’Akhetaton
i pintures en diverses tombes on es mostren estructures arquitectòniques importants i una
bona quantitat de jardins, fets que ens permeten conèixer com s’organitzava la ciutat. Tot
i això, aquestes pintures s’han d’utilitzar amb cautela, ja que la seva funció era deixar
constància de les sensacions que evocava el fet de trobar-se en certs llocs importants, i no
de representar-los amb precisió topogràfica28.
En els riscs que hi ha a ambdós costats del Nil, s’hi varen esculpir les Esteles de
Demarcació, les quals delimitaven l’àrea de la ciutat i consignaven que l’Aton havia guiat
a Akhenaton fins aquella zona que no pertanyia a cap déu. Un any després es varen
esculpir una segona tanda de tauletes en els turons, on el faraó jurava que no ampliaria
els límits establerts d’Akhetaton. La ciutat es va construir ràpidament, i la cort s’hi
traslladà tres anys després de la seva fundació. Les raons que portaren al trasllat del rei,
la seva família i de la cort no estan clares. Segons apunta José Manuel Galán Allué, podria
ser por dos motius: en primer lloc, per allunyar-se del clergat d’Amon, que com hem
26
27
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observat en l’apartat anterior, cada cop era més poderós i influent, o en segon lloc, per un
motiu de salut pública, ja que en algunes fonts es menciona una plaga o “pesta cananea”,
i el faraó i la cort haurien fugit de Tebes per evitar-ne els efectes. Però aquest segon punt
no pot ser corroborat amb les fonts documentals disponibles. Nicolás Grimal considerava
que la ciutat havia de ser una contrapartida de Tebes, una nova Heliòpolis29. Akhetaton
fou el lloc perfecte per desplegar el nou programa religiós del faraó. Però amb la mort
d’Akhenaton i el rebuig de les seves idees en el novè any del regnat de Tutankamon, la
ciutat es va abandonar progressivament.
Els últims anys del regnat d’Akhenaton són confosos, ja que no tenim documents o
inscripcions que facin referència a Nefertiti a partir de l’any 12. Els motius pels quals
desapareix d’escena podrien ser diversos. La teoria acceptada per la majoria d’egiptòlegs
considera que Nefertiti hauria mort al voltant de l’any 14, poc temps després de la mort
de Tiy. Ambdues foren enterrades en tombes a la Vall Reial d’Akhetaton, però no hem
trobat cap objecte de l’aixovar funerari de Nefertiti30. D’altres egiptòlegs creuen que el
suposat corregent Smenkhkare, es tractaria en realitat de Nefertiti, la qual hauria canviat
el seu nom en dues ocasions, primer a Ankhkheperura Neferneferuaton, i després a
Ankhkheperura Smenkhkare31. El cert és que no coneixem amb exactitud la identitat
d’Smenkhkare, però possiblement era un fill d’Akhenaton. Smenkhkare hauria governat
com a corregent a partir de l’any 15 i succeí Akhenaton després de la seva mort. Quant a
Akhenaton, diversos problemes polítics i domèstics – la mort de la seva filla Meketaton,
de Tiy, i la suposada mort de Nefertiti – haurien afligit al faraó, el qual endurí la
persecució contra el déu Amon32. Finalment, Akhenaton va morir l’any disset del seu
regnat. Probablement fou enterrat en una tomba reial d’Akhetaton, però no s’ha trobat la
seva mòmia.
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3. Precedents artístics: Amenhotep III
Amenhotep III fou un dels més grans constructors del país, duent a terme nombroses
construccions en els principals centres religiosos d’Egipte i Núbia, que són un bon reflex
de l’època daurada que estava experimentant l’Antic Egipte. Entre els temples i palaus
que va realitzar, trobem el palau de Malqata o la gran ampliació del temple de Luxor. El
palau de Malqata era una residència reial situada a la riba occidental de Tebes, que va
acollir la celebració de les tres festes Sed del faraó. Estava construït amb tova i formava
part d’un complex on s’han descobert nombroses edificacions a banda del palau, com per
exemple un temple dedicat a Amon33. Possiblement, en l’última part del regnat
d’Amenhotep III, fou la residència del rei i de la seva família.
Respecte al temple de Luxor, gran part de les restes que conservem actualment foren
construïdes durant el regnat d’Amenhotep III i de Ramsés II posteriorment (fig. 2). El
temple, dedicat al culte d’Amon i on es celebrava el festival d’Opet, estava ubicat a la
riba oriental de Tebes, orientat cap a Karnak i no cap al riu, indicant una dependència del
primer. Luxor es va desenvolupar seguint una trajectòria lineal, a diferència de Karnak,
sent una obra concebuda de manera unitària. A més a més, el faraó va executar el projecte
esbossat per Hatxepsut de connectar els dos temples de Luxor i Karnak mitjançant una
avinguda cerimonial.
Començant la descripció del temple aixecat per Amenhotep III (fig. 3), trobem en primer
lloc una columnata d’entrada, formada per set columnes a cada costat. En segon lloc,
arribem a un gran pati obert, envoltat de pòrtics en tres dels seus costats, formats per una
ordenació de columnes fasciculades papiriformes de perfil esvelt, realitzades sense cap
mena de representació figurativa i amb una verticalitat marcada gràcies a unes profundes
acanaladures (fig. 4). A continuació, es dóna pas a una sala hipòstila composta per una
repetició del mateix tipus de columnes que componen el pòrtic, disposades en diverses
files. Per últim, observem una successió de sales articulades per vestíbuls i l’habitació de
les ofrenes, on en un lateral trobem l’estança del naixement, on es conserva un relleu que
mostra el naixement diví d’Amenhotep III. Aquestes sales es van fent petites a mesura
que arribem al sancta sanctorum34.
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Crida l’atenció les dimensions del temple, que denoten un gust per allò colossal, grandiós,
que no era gens comú en l’arquitectura dels temples fins a aquest moment. És una
manifestació que està amb concordança amb les pretensions de la monarquia, preocupada
per divulgar uns ideals on el faraó intenta mostrar-se com un personatge mitològic, ideals
que seran portats a l’extrem posteriorment pel seu fill Akhenaton. Però tot i les
dimensions, els elements arquitectònics es resolen amb una tècnica remarcable, amb unes
columnes fluides que cerquen l’elegància i troben una gran bellesa. El gust per allò
colossal el trobem també en les escultures, i és una característica que perdurarà i
s’accentuarà en el període d’Amarna, com podem observar en els vestigis del Gran
Temple d’Aton a Akhetaton o Tell el-Amarna.
Amenhotep III no tan sols fou un important promotor d’obres arquitectòniques, sinó que
dugué a terme també nombroses escultures arreu d’Egipte d’una gran qualitat. Un bon
primer exemple és l’escultura de Sobek amb Amenhotep III (fig. 5) procedent d’El
Mahamid el-Gibli, que actualment està situada al Museu de Luxor. L’obra està construïda
amb alabastre, un material comunament emprat en l’Antic Egipte per crear recipients i
petits objectes luxosos, però en algunes ocasions s’utilitzava en arquitectura i escultura35.
A la banda esquerra – des del punt de vista de l’espectador – trobem al déu Sobek
entronitzat i apareix amb la seva forma antropomòrfica, amb el cap d’un cocodril. Porta
una corona egípcia que està formada en primer lloc per l’ureu i just al damunt una mena
de modius. A continuació trobem una peça horitzontal, que ens recorda a unes banyes, la
imatge del disc solar i per últim dues plomes. Amb el braç dret ofereix el símbol ankh al
faraó que es troba a la banda dreta, de peu portant una falda, amb el peu esquerre avançat.
Té els braços estirats, amb les mans damunt de les cuixes en una postura que transmet
una certa sensació de rigidesa. Porta diferents atributs reials, com el nemes amb l’ureu i
la barba postissa. Quant al rostre del monarca, trobem els ulls lleugerament ametllats i les
celles marcades, i unes formes fines que doten d’un cert aspecte juvenil al faraó, el qual
està exempt d’expressió, hieràtic (fig. 6). L’estructura està reforçada per un pilar a la part
posterior, on trobem diferents inscripcions, les quals estan presents també a la banda dreta
del tron de Sobek. L’estàtua fou usurpada per Ramsés II, i per aquest motiu va esborrar
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el nom d’Amenhotep III del tron de Sobek, i afegí el seu en diferents parts del grup
escultòric, com per exemple sobre el cinturó del faraó36.
Analitzant la iconografia de l’obra, el déu Sobek, divinitat vinculada a la fertilitat, es
relaciona amb el culte solar amb la imatge del disc solar en la corona, fet que està en
consonància amb la creixent importància dels cultes solars durant aquest període.
Amenhotep III apareix més petit, com a mostra de respecte cap a la divinitat, la qual l’està
dotant de vida sostenint i apropant-li l’ankh amb el braç dret. Es tracta d’una composició
tradicional, amb característiques que trobem al llarg de la història de l’Antic Egipte, com
el hieratisme, la frontalitat de l’escultura, l’adopció d’una postura rígida o la idealització
del retrat del faraó. Però trobem un cert gust artístic refinat, que busca la bellesa física del
faraó, idealitzant-lo.
Una escultura amb un tractament de les formes similars és el bust d’un rei que s’ha
identificat amb Amenhotep III (fig. 7), fet amb pedra calcària que fou adquirit pel British
Museum el 1823. Recentment, s’ha considerat que el bust seria la part superior d’una
escultura de grans dimensions que anava acompanyada d’una altra de Tiy. El faraó
apareix amb diferents atributs reials, en aquest cas amb el nemes, l’ureu i la barba
postissa. Si ens centrem en les característiques formals del bust, observem els ulls
lleugerament ametllats i la cara arrodonida que caracteritza les representacions
escultòriques d’Amenhotep III, sobretot de començaments del seu regnat. El rostre, com
en l’escultura anterior, és inexpressiu, hieràtic, amb unes formes fines molt ben
treballades, que doten de bellesa l’escultura. Són característiques que es repeteixen en el
cap colossal d’Amenhotep III de granit (fig. 8), trobat al recinte del temple de Mut, a
Karnak, ubicat actualment al British Museum i produït al voltant del 1370 aC.
Els trets facials dels retrats d’Amenhotep III permeten reconèixer-lo fàcilment de d’altres
faraons: té els ulls ametllats, la punta del nas lleugerament ampla, el rostre arrodonit, una
boca treballada de manera delicada, sensual, amb el llavi superior més gros que l’inferior,
i el contorn remarcat suaument. Algunes d’aquestes característiques són utilitzades pel
seu successor, però s’exageren i es porten a l’extrem, com per exemple els ulls dibuixats
de manera ametllada, que en Akhenaton estan protegits per una parpella superior còncava,
mentre que en Amenhotep III la parpella superior és sempre convexa. En el cas de la boca,
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Akhenaton es representa amb el llavi inferior molt més gros que el superior i una arruga
uneix el nas amb les comissures de la boca, i desapareix el rostre arrodonit37.
D’altra banda, les preocupacions per aconseguir una escultura amb unes formes fines,
elegants, amb un cert culte a la bellesa física idealitzada i uns trets envoltats de dolçor,
són una constant en les representacions escultòriques d’Amenhotep III. Cal destacar que
aquest amor per la bellesa o aquest hedonisme, juntament amb unes formes fines i fluides,
no desapareixen en el nou estil amarnià que sorgeix posteriorment, com demostren les
escultures realitzades pel taller de Tuthmés, però adquiriran un nou significat moral i
utilitzaran un llenguatge formal renovat, amb un cànon que s’aparta del tradicional38.
Però no podem finalitzar l’anàlisi escultòrica sense presentar l’escultura sedent
d’Amenhotep, fill d’Hapu (fig. 9), que actualment podem contemplar al Museu Egipci
del Caire. És una escultura de dimensions naturals, tallada amb granit gris i originalment
estava situada a la façana nord del piló número set de Karnak. És una obra diferent de les
analitzades anteriorment, que connecta més amb el tipus d’estàtues particulars realitzades
durant l’Imperi Mitjà, recordant-nos sobretot al Guebú de Copenhaguen (fig. 10), però
amb una complexitat major. A la falda d’Amenhotep, fill d’Hapu, trobem una inscripció
que ens indica que va viure fins als vuitanta anys. L’escriba reial no es representa
treballant, sinó amb les mans obertes damunt dels genolls, els quals, juntament amb les
cames, queden ocults sota el vestit. Els pectorals es presenten caiguts, seguint la
convenció d’aquest tipus de representacions. El treball del rostre obeeix més a la tradició
de les estàtues dels retrats reials de l’Imperi Mitjà, amb un lleu somriure que provoca
l’aparició d’arrugues als dos costats de la boca. Els ulls tenen forma ametllada i el pentinat
ha rebut un tractament acurat, amb franges horitzontals que sobresurten lleugerament i
donen forma al pèl, i fines línies verticals que les complementen. L’egiptòleg Sergio
Donadoni fa una lectura iconogràfica de l’obra molt encertada, tot comparant-la amb el
Guebú de Copenhaguen, amb la qual l’escultura d’Amehotep, fill d’Hapu, comparteix
diverses similituds, sobretot en la vestimenta i l’estructura general:
[...] la plasticidad de los pectorales que caen y del vientre ligeramente caído hacia abajo,
así como la forma en que se ha dado vida al peinado con ondas y mechas, sirven para
retomar ese ideal de representación de los volúmenes a través de su carácter orgánico que
37
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constituía la esencia íntima del arte cortesano del Imperio Medio: el rostro pierde su
belleza habitual, y, comparado nuevamente con el de Guebú, muestra hasta que punto es
más compleja y cómo recuerda mucho más a la gran estatuaria de los retratos reales que
ese aspecto apresurado y aproximado de la estatua de Copenhague dotada de un rostro
francamente severo39.

Per tant, es tracta d’una obra mestra singular del regnat d’Amenhotep III, carregada de
significat, que representa una de les grans personalitats de la dinastia XVIII, Amenhotep,
fill d’Hapu, qui arribà a ser nomenat supervisor de tots els treballs i se li concedí el
privilegi de comptar amb un temple funerari propi, mostra del gran afecte que li
processava el faraó.
Per últim, hem d’analitzar, en primer lloc, els relleus i, en segon lloc, la pintura produïts
en aquest període. Començant pels relleus, no trobem propostes gaire innovadores en les
formes, i les pretensions són molt similars a les observades en l’escultura, però
particularment ens ha cridat l’atenció la temàtica d’un relleu situat en una cambra del
temple de Luxor (fig. 11). Els relleus no estan en gaire bon estat de conservació, però ens
centrarem en una escena on apareixen a la banda superior dreta el déu Amon assegut,
portant la corona amb dues altes plomes, i a la banda esquerra la reina Mutemuia, esposa
de Tutmosis IV (fig. 12). A la part inferior, tenim dues figures femenines assegudes que
aguanten els peus d’Amon i Mutemuia. Es tracta de les divinitats Selket, a la banda
esquerra, portant una mena d’estendard amb un escorpí, i Neith, al costat dret, portant
també un estendard però en aquest cas amb dues fletxes creuades sobre un escut.
Els relleus representen la “teogàmia” o naixement diví d’Amenhotep III, basant-se, quasi
copiant-se, la seqüència de relleus sobre el naixement diví d’Hatxepsut en el seu temple
de Deir el-Bahari. El naixement diví del faraó era una creença central en la religió egípcia,
i ja en l’època de la construcció de les piràmides de Gizeh, sobre el 2600 aC, el faraó es
presentava com a “fill de Ra”. La creença que el faraó era fill de la divinitat solar es pot
veure igualment en el Regne Mitjà, en un relat que els egiptòlegs han anomenat Història
de Sinuhé40. En aquest context, Hatxepsut es mostra com a filla d’Amon per legitimar la
seva ocupació del tron, ocupació que no li pertocava. En el cas d’Amenhotep III, potser
va sentir la necessitat de reforçar la seva posició d’hereu terrenal del déu.
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Cal destacar una última expressió de l’estil artístic produït en l’etapa final del regnat
d’Amenhotep III, la qual trobem en la tomba de grans dimensions del visir Ramose,
ubicada a Sheikh Abd el-Gurna. Ramose fou visir probablement del sud, tot i que no ho
sabem del cert, durant el regnat d’Amenhotep III, i a la mort d’aquest, ocupà el mateix
càrrec en el regnat d’Akhenaton. La tomba que inicià a Sheikh Abd el-Gurna quedà
inacabada, però conservem una sèrie de relleus i pintures ubicats a la sala hipòstila d’una
qualitat exquisida. Ens centrarem en els baixos relleus del mur oriental, en una escena on
apareixen Ramose, els seus familiars pròxims i els servents realitzant ofrenes consagrades
a les divinitats solars i als déus del món dels morts, i assisteixen a un banquet funerari41.
Concretament, analitzarem dues figures que representen al germà de Ramose, anomenat
Amenhotep, el qual està situat a la banda dreta, i a la seva esposa May a la banda esquerra
(fig. 13). Els dos es mostren seguint els convencionalismes dels relleus, estant de perfil,
tret de les espatlles i els ulls que es representen de manera frontal. Estan asseguts, ambdós
porten collars luxosos i ofrenes pels déus, i May agafa per darrere al seu marit amb el
braç esquerre. Notem l’absència de la pintura en el relleu, ja que la tomba quedà
inacabada, i tan sols els ulls estan policromats amb pintura negra, ressaltant el seu contorn.
El cabell està perfectament treballat, amb unes ondulacions que li donen forma i una
perfecció pròpia dels immortals.
Els relleus de la tomba de Ramose són d’un classicisme d’extraordinària elegància i una
delicadesa extrema. Han estat catalogats per Joaquin Yarza com “el punto más alto de
refinamiento del arte lujoso de los años de Amenofis III”42. Aquests relleus són un
precedent directe de l’estil artístic més amanerat predominant durant el regnat
d’Akhenaton.
Quant a la pintura, aquesta era utilitzada per cobrir els murs dels palaus, diferents estances
dels temples i de les tombes, i en cases més o menys adinerades. En alguns casos els
objectes mobles també eren decorats amb pintures, però tot i això, la majoria de les
mostres que conservem actualment de pintura provenen de les tombes, i en casos puntuals
en trobem en zones d’alguns temples. Però les restes de pintura que han sobreviscut fins
a l’actualitat són molt i molt poques43. La majoria de pintura profana que conservem fou
produïda durant els segles que formen l’Imperi Nou, sent un bon exemple les pintures del
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palau de Malqata d’Amenhotep III. No tan sols estaven decorades les zones públiques del
palau, sinó també les zones privades, on s’aprofita per introduir nous temes de
representació, com podem observar en el sostre de l’avantcambra del dormitori reial (fig.
14), el qual es decora amb un patró d’espirals amb rosetes al seu interior i caps de toro.
Les rosetes eren un element decoratiu que rarament trobem prèviament en l’art egipci, en
canvi era molt comú en els frescos de l’Egeu, fet que possiblement indica un contacte
entre Egipte i alguns palaus minoics, que derivaria en influències artístiques en ambdós
sentits44. La majoria de pintures que conservem de palaus i grans residències són
aparentment de temàtica decorativa, on es representen aus, ocells o diferents tipus de
plantes i motius vegetals. Aquest tipus de pintura perdura i s’utilitza també en època
d’Amarna, com demostren diverses decoracions pictòriques que s’han conservat en
palaus d’Akhetaton. La reiteració d’aquest tipus de temàtiques podrien ser un indici de
què seria normal en els palaus. Tot i això, en alguns casos trobem la presència de figures
humanes en altres parts, indicant-nos que no totes les representacions pictòriques profanes
eren així i inclús, en l’estil amarnià, s’introdueixen nous conceptes.
L’Imperi Nou fou una època daurada per la pintura, ja que les tombes dels faraons es
cobreixen amb pintures o relleus pintats, i els nobles i alts dignataris de la cort s’enterren
en hipogeus amb els murs recoberts de pintures. Dos exponents d’aquest últim cas del
regnat d’Amenhotep III i probablement inicis ja del regnat d’Amenhotep IV, són les
pintures de la tomba de Ramose i de la tomba de Nebamon i Ipuky, la qual era una tomba
doble de dos escultors. Començant per les pintures de la tomba de Ramose, no arriben al
nivell d’excel·lència dels relleus, però és interessant una escena on es mostren les
ploraneres alçant els braços, amb els ulls plens de llàgrimes, presentant un mostrari de
gestos i una manifestació de les emocions45 (fig. 15). És una escena similar a la que
trobem en la tomba de Nebamon i Ipuki, on observem un conjunt de ploraneres que
freguen l’expressionisme, amb els braços alçats, la boca mig oberta, les celles elevades al
centre i els ulls amb llàgrimes, per transmetre’ns la sensació de tristesa (fig. 16). El
conjunt forma part d’una navegació funerària on la part superior està molt mal
conservada. Són dues pintures que resulten interessants, com destaca Joaquin Yarza,
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perquè és difícil trobar fins ara reflectit qualsevol mena d’emoció, i la primera potser és
el dolor vinculat a la mort. En la tomba de Ramose, l’escena més completa planteja
problemes compositius, perquè no es vol desequilibrar el conjunt i al mateix temps es
volen aconseguir efectes de dolor46.
En conclusió, és un període on la pau i la prosperitat varen permetre al faraó desenvolupar
un gran programa constructiu, aixecant monuments i temples colossals arreu d’Egipte i
Núbia. A més a més, les obres que es produïren foren d’una qualitat excel·lent, gràcies a
l’existència d’un gust artístic refinat, que sentia predilecció per allò preciós i infreqüent,
com també per la bellesa física de la figura humana. Tan Cyril Aldred com Joaquín Yarza,
coincideixen en el fet que l’art d’aquest període arribà al seu punt més àlgid, sobretot en
els relleus i pintures que decoren les tombes dels faraons i alts dignataris. Com bé destaca
Sergio Donadoni, els faraons de la dinastia XVIII es presenten mitjançant l’art com éssers
carismàtics, llegendaris o, en el cas d’Amenhotep III, sobrehumans, ja que es presenta
com el fill d’Amon en el naixement diví representat a Luxor i introdueix el culte a les
seves escultures. En definitiva, són éssers que es troben per damunt de les normes de la
societat. Són qüestions que es porten a l’extrem posteriorment amb Akhenaton, perquè el
faraó serà l’únic representant d’Aton en el món terrenal, motiu pel qual els cortesans
veneraran la imatge de la família reial, en lloc de la imatge de la divinitat47, i les formes
artístiques es basen en les d’Amenhotep III, però s’exageren i es porten també a l’extrem.
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4. Anàlisi artística de les obres del període d’Akhenaton
Les reformes endegades per Akhenaton en els àmbits religiós i sociopolític varen ser
succeïdes per innovacions i modificacions en l’àmbit artístic. Pocs són els casos en què
les pretensions politicoreligioses generen canvis en el llenguatge artístic, però estem
davant d’un d’aquests moments. És un període breu i esplèndid, on el faraó intenta
alliberar-se d’antics convencionalismes que limitaven l’art egipci. Incerta és la voluntat
del faraó per introduir canvis dràstics en un cànon de tradició mil·lenària. Tot i això, no
rebutja tots els aspectes de l’art tradicional anterior, sinó que alguns tenen continuïtat,
com per exemple el colossalisme en arquitectura i escultura, o els atributs típics de la
monarquia, com el nemes i la doble corona. Els canvis no tan sols afecten les formes, sinó
també als temes, amb la introducció d’escenes inspirades en la vida quotidiana. La
tendència amarniana, que modifica la representació de la figura humana, s’aparta del
cànon establert i representa les figures de manera més lliure, fet que acabà derivant a un
cert manierisme48. Els artistes s’adaptaren a les noves aspiracions del rei, i ho feren de
manera notable, demostrant una capacitat tècnica admirable. Probablement els canvis
s’introduïren abruptament a Tebes, motivats per Amenhotep IV i amb el suport de
personatges rellevants de la cort.
En els primers anys del regnat d’Akhenaton, anomenat encara Amenhotep IV, acabà les
obres pendents del seu pare i inicià un projecte constructiu a Karnak, el qual consistia a
aixecar vuit estructures, que probablement eren temples. El més gran i que coneixem
millor rep el nom de Gempaaten “El Disc Solar ha estat trobat en les possessions del déu
Aton”, situat a l’est de Karnak i descobert a la dècada del 1920. Crida l’atenció
l’emplaçament d’aquest gran temple dedicat a Aton, perquè Karnak era la seu principal
del poderós culte d’Amon. Ho podem considerar com una decisió desafiant i tota una
declaració d’intencions per part d’Akhenaton, tot i que en aquesta etapa inicial del seu
regnat encara no perseguí activament el culte a Amon.
El temple es va construir amb blocs de pedra d’unes dimensions inusuals, més petits que
els usats normalment a Egipte anteriorment. Unes mesures reduïdes permetien manipular
amb més facilitat els blocs de pedra arenisca, anomenats talatat, els quals eren extrets de
la pedrera de Gebel el-Silsila. El terme talatat fou manllevat de l’arquitectura medieval
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islàmica on s’empraven blocs de pedra de proporcions similars49. El temple era un pati
rectangular d’aproximadament 130 metres d’ample per 200 metres de profunditat,
orientat a l’est i envoltat per un mur de totxos. Probablement el pati estava dividit per
murs interns i estances més petites. Un passeig, format per una columnata i una coberta
arquitravada de grans dimensions, recorria el perímetre. Cada columna suportava una
escultura colossal del rei. El mur posterior de la columnata estava format per talalat
decorats amb relleus que representaven les cerimònies del jubileu d’Amenhotep IV, que
revelen que el faraó va seguir els models tradicionals empleats anteriorment pel seu pare
en els diferents jubileus que aquest dugué a terme. Precisament per la decoració del
temple, Cyril Aldred considera que probablement el Gempaaten hauria acollit la
celebració de la festa del jubileu50.
El temple del Gempaaten formava part d’un complex que incloïa un palau construït
segurament amb totxos, i que hauria estat la residència de la família reial durant els
hiverns. El palau tenia un afegit molt innovador que era un nou aspecte del culte a la
divinitat solar, anomenat la Finestra de l’Aparició, la qual era utilitzada per la família
reial per aparèixer davant dels seus seguidors i premiar-los pels seus mèrits51.
Quant a la resta de construccions que va desenvolupar a Karnak, en desconeixem la seva
localització, però conservem indicis de tres, el Rud-menu, el Teni-menu i l’Hut-Benben,
el qual hauria albergat una pedra benben, la qual era l’element central dels temples solars
construïts a Heliòpolis52. Coneixem algunes de les característiques de les estructures
gràcies sobretot als talatat, trobats i estudiats a fons per un projecte dirigit per
l’investigador Donald B. Redford, a les fonts documentals i a les referències a les tombes
de l’època.
Malauradament, tot i els esforços dels egiptòlegs, no sabem quasi res d’aquestes
edificacions perquè foren desmantellades posteriorment. Tampoc sabem amb certesa qui
dugué a terme aquesta destrucció sistemàtica dels temples que va erigir Akhenaton a
Tebes, però Redford proposa que en el cas del Gempaaten, es produí durant el regnat
d’Horemheb, ja que es va trobar una vara on apareixia el cartutx del faraó Horemheb. La
vara hauria pertanyut a un supervisor d’un grup de treballadors encarregats de realitzar la
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destrucció del temple53. Els talatat que el formaven varen ser reutilitzats en altres
construccions a Karnak, com els pilons construïts per Horemheb, fet que va permetre la
seva conservació.
D’on tenim més mostres de l’arquitectura duta a terme per Akhenaton és precisament a
la ciutat que fundà, Akhetaton o Tell el-Amarna (fig. 17). El camí reial era l’eix principal
de la ciutat, el qual connectava la zona nord i el Palau del Nord amb la zona central, que
estava lleugerament elevada, en un turó (fig. 18). En l’àrea central conservem restes de
diversos recintes molt interessants, com són per exemple el Gran Palau, el Gran Temple
dedicat a Aton, o el Petit Temple d’Aton. El Gran Palau estava ubicat a la banda oest i
probablement ocupava tot el terreny fins a la riba del riu (fig. 19). L’eix de l’edifici estava
format per un gran pati envoltat per escultures colossals d’Akhenaton i un conjunt de patis
menors, sales i monuments. El material emprat per construir aquestes àrees fou la pedra,
però amb l’abandonament de la ciutat l’edifici fou desmantellat, motiu pel qual els
egiptòlegs tenen certes dificultats per determinar, de manera segura, com eren els espais
que formaven el Gran Palau. Sí que es coneix millor l’objectiu d’aquest gran conjunt, el
qual hauria proporcionat al faraó un marc sumptuós perfecte per fer propaganda de l’art i
religió nous. El Gran Palau estava connectat per un pont de totxo amb la Casa del Faraó,
un petit palauet que era el lloc de treball del monarca i disposava d’una Finestra de
l’Aparició54. En l’extrem sud hi trobem un afegit posterior, una sala formada per 544
quatre columnes de totxos, construïda per Smenkhkare. La sala possiblement fou el lloc
d’entronització del faraó i s’hauria construït, per tant, en l’última etapa del regnat
d’Akhenaton.
A l’altra banda del camí reial es trobaven dos temples, dels quals tan sols conservem els
fonaments i representacions a diferents tombes del moment, fets que ens han permès
conèixer més o menys l’estructura i característiques principals dels temples. El més gran
dels dos era el Gran Temple dedicat a Aton (fig. 19), que tenia unes dimensions de 229
metres d’ample i 730 metres de longitud. La major part del temple era un enorme espai
lliure que fa una certa sensació de buidor, i si ens guiem per les restes conservades, tan
sols es varen construir dos edificis seguint l’eix principal est-oest (fig. 20). Segons Barry
J. Kemp, el motiu seria que Akhenaton no va arribar a concloure el projecte.
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Probablement la primera fase de construcció del temple es dugué a terme amb totxos, per
habilitar ràpidament un espai on desenvolupar el culte a Aton, i posteriorment varen ser
reemplaçats per blocs de pedra per consolidar la construcció55. L’accés estava format per
pilons de totxo, que conduïen a un edifici anomenat “la Casa del Jubileu”. Aquesta
construcció no seguia l’estructura tradicional dels temples egipcis, ja que començava amb
una estreta sala hipòstila que donava pas al Gem-Aten, el qual estava format per sis patis
oberts amb pilons que guardaven l’accés. En els patis hi havia taules de pedra amb ofrenes
comestibles i estava decorat amb escultures del faraó. A ambdós costats del Gem-Aten
s’hi varen dipositar 365 altars, un altar per cada dia de l’any solar.
El segon edifici que formava el Gran Temple era un santuari construït amb pedra i el
trobem al fons del recinte, a l’extrem oriental (fig. 21). Tenia unes característiques
similars al Gem-Aten, ja que estava format per patis oberts amb nombrosos altars amb
ofrenes. Sembla que el nombre elevat d’altars era una característica del culte implementat
per Akhenaton56. Coneixem una altra estructura del recinte, un monument format per una
pedra benben, la qual tenia el costat superior arrodonit i estava ubicada sobre un pedestal.
Associada amb aquest monument trobem una zona reservada pels sacrificis, anomenada
“Pati de l’escorxador”.
El segon temple, ubicat al costat de la Casa del Faraó i dels més ben conservats d’Amarna,
era l’Hut-Aten o la “Mansió del Disc Solar”, comunament anomenat també el Petit
Temple d’Aton (fig. 22). S’ha conservat una part dels pilons d’entrada construïts amb
maons de tova, i tenien una mena de ranures verticals per situar les astes. Tot el temple
estava envoltat per una muralla amb torres a la part exterior, que donaven al temple
l’aspecte d’una fortalesa. El conjunt estava format per dos grans patis oberts amb pilons
a l’entrada i per últim un santuari construït amb pedra. Diversos autors afirmen que el
Petit Temple d’Aton era una mena de capella privada de la família reial, a causa de la
seva ubicació, però no tenim suficients evidències que ho demostrin. Wilkinson considera
que segurament era un temple mortuori del rei, perquè estava alineat amb la seva tomba57.
Com hem pogut observar en l’anàlisi arquitectònica, els temples duts a terme per
Akhenaton eren radicalment diferents dels temples egipcis tradicionals, llevat d’algunes
característiques específiques, com la façana formada per pilons amb ranures verticals on
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ubicar les astes, o el colossalisme, aspecte que ja observàvem en les construccions
d’Amenhotep III. La principal diferència amb un temple tebà radica en el caràcter obert
de l’estructura d’un temple d’Amarna. S’elimina també la progressió que per exemple
trobem en el temple de Luxor, d’un atri obert que dóna lloc a un sistema de sales que ens
condueixen a l’ocult sancta sanctorum. L’espai principal ara són els patis oberts sense
sostre que condueixen a l’altar del déu, el qual està descobert per rebre els rajos d’Aton.
Els temples duts a terme per Akhenaton tan sols els podem comparar amb els temples
solars de la dinastia V, perquè recupera alguns elements o aspectes de la seva tipologia,
com per exemple la pedra benben, la qual era l’element central en el temple de Ra a
Heliòpolis. Però introdueix certes modificacions, de les quals no sempre en sabem la seva
simbologia concreta58.
L’àmbit artístic que experimentà una transformació més acusada fou l’escultòric, seguit
del baix relleu. Les primeres obres escultòriques que hem d’analitzar són els colossos
procedents de Karnak, realitzats en la primera etapa del faraó i que conservem en gran
nombre. En alguns casos ens han arribat tan sols fragments, sobretot caps i bustos, i en
d’altres tenim la figura completa per damunt dels genolls. Els colossos s’haurien dut a
terme, segons indica Lise Manniche, amb motiu del festival Sed del faraó59. Tot i ser obres
de principis del regnat, es mostren ja algunes de les propostes de l’estil amarnià.
Començarem per un bust del faraó Akhenaton (fig. 23), ubicat actualment al Museu
Egipci del Caire. Originalment era una escultura de cos sencer, però tan sols conservem
la part superior. El faraó apareix amb els atributs típics de la monarquia, com és el nemes
i la doble corona, amb els braços plegats portant el ceptre i el fuet. Quant al rostre, el
trobem sense expressió, hieràtic, però desapareix la forma arrodonida que caracteritzava
les representacions d’Amenhotep III, i es substitueix per un rostre molt allargat, ovalat,
remarcat encara més per la barba postissa i una barbeta pronunciada. Els llavis són
carnosos i expressius, però es tracten de manera diferent que en el seu predecessor, sent
el llavi inferior més gruixut i s’uneixen les comissures dels llavis i el nas mitjançant una
subtil arruga. Els ulls són estrets i ametllats.
Les mateixes característiques les trobem en un cap colossal (fig. 24), procedent també de
l’est de Karnak i conservat al Museu Egipci del Caire, on el faraó porta el khat i la doble
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corona. Manca el cap de l’ureu, però en general és una obra que es troba en bon estat de
conservació. A la banda esquerra de la corona resten marques circulars de cisell, que
s’haurien pogut produir quan es va tallar per reutilitzar-lo60. El rostre és allargat amb la
barbeta pronunciada i sense barba postissa, a diferència del bust analitzat anteriorment.
Les orelles presenten perforacions en el lòbul, els ulls són extremadament estrets i
ametllats, i les celles es perfilen de manera delicada. La boca és més estreta que en l’obra
anterior, i les arrugues al costat del llavi superior són més pronunciades. El llavi inferior
continua sent carnós i en forma d’U. Veiem que són formes distorsionades, exagerades,
portades molts cops a l’extrem.
La manera característica de representar la boca i el nas de les escultures d’estil amarnià,
s’observa millor en un fragment d’un cap reial (fig. 25), produït en marbre en una etapa
més avançada del regnat, ja que procedia de Tell el-Amarna. Actualment es conserva al
Metropolitan Museum of Art de Nova York. Trobem uns llavis carnosos, sent l’inferior
més voluminós i el superior més sinuós. El nas es treballa acuradament, amb la part
central arrodonida. Una fina línia llarga, que representa una arruga, uneix el nas amb la
zona de la boca. Cal destacar que el tractament dels llavis és lleugerament diferent dels
colossos procedents de Karnak, amb unes formes més delicades, més fines, potser no tan
exagerades.
Si ens fixem en un colós d’Akhenaton conservat dels genolls cap a la part superior del
cos (fig. 26), tallat en pedra arenisca i ubicat també al Museu Egipci del Caire, crida
l’atenció el tractament dels malucs, els quals són arrodonits i amples, de la zona del pit,
que té corbes femenines, i del ventre. Aquestes característiques es repeteixen en la resta
de colossos d’Akhenaton procedents de Karnak, i també, de manera més puntual i
excepcional, en altres escultures produïdes en etapes més avançades del regnat, com és
precisament una figura femenina reial de petites dimensions (fig. 27), segurament
Nefertiti, realitzada en quarsita vermella i situada actualment al Museu del Louvre. Es
conserven tan sols les cames i el tronc. Porta un vestit curosament treballat que ressalta
les línies del cos nuu. Els malucs amples estan accentuats pel tall fi i es pronuncia la zona
inferior de l’abdomen, tot remarcant les corbes femenines de l’estatueta61. Aquesta
estructura o silueta es va adoptar en quasi totes les representacions, tant masculines com
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femenines, durant el període amarnià. En aquest estil, per qüestions ideològiques, el
principi masculí i femení es confonen, com si estiguessin units en la figura d’Akhenaton.
Hem de tenir present que el faraó era la manifestació d’Aton sobre la terra, i com a
creador, havia de ser representat com la reunió dels dos sexes en una sola persona. Per
tant, estem davant del retrat d’una ideologia62.
Diverses i variades són les interpretacions dels colossos d’Akhenaton a Karnak, produïdes
des de la seva descoberta. Els egiptòlegs tenen opinions dispars quant a la identificació i
els motius que portaren al faraó a presentar-se amb unes formes distorsionades en
aquestes enormes escultures, i no arriben a un consens. La manca d’informació i les
característiques tan peculiars, donen peu a diverses interpretacions. Una de les propostes
més interessants planteja la possibilitat que no tots els colossos procedents de Karnak
representin el mateix individu. J.R. Harris considerava que l’últim colós analitzat (fig. 26)
era, en realitat, una representació de Nefertiti, la Gran Esposa Reial, a causa dels atributs
femenins que presenta, l’absència del nom d’Akhenaton i de genitals masculins, i la barba
resta com un element secundari. Tot i això, no conservem cap altra imatge de Nefertiti on
porti la doble corona63. Una segona hipòtesi considera que en aquestes estàtues la família
reial s’hauria representat com la tríada d’Atum, Tefnut i Shu, donant per suposat que els
colossos representen més d’un individu. D’altra banda, no hi ha una vinculació específica
amb la divinitat Atum més enllà de la doble corona i el nemes, però en alguns contextos
això era suficient per vincular al monarca amb Atum, i a més a més, la combinació té
fortes connexions heliopolitanes64. S’ha arribat a plantejar també que el faraó patia alguna
mena de malaltia que hauria condicionat el seu aspecte físic65, però el cert és que no tenim
evidències que ens indiquin que Akhenaton patia cap malaltia.
Per últim, una de les hipòtesis més acceptades proposa que Akhenaton decideix
representar-se com una divinitat, en aquest cas l’Aton, assimilant-lo, perquè en les
inscripcions dels pectorals i adorns apareix el nom del déu. El faraó es vincula amb Aton
mitjançant diversos elements tradicionals simbòlics, com el tocat, i les escultures acaben
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representant la forma humana d’Aton a la terra66. D’altra banda, no podem descartar que
Aton aparegui com a déu primigeni, creador de tota forma de vida, fet que explicaria la
reunió de formes artístiques associades als dos sexes, masculí i femení, en els colossos.
Posant el focus d’atenció en qüestions estètiques, hem observat que els colossos són molt
similars, però apreciem lleugeres diferències entre ells. La iconografia reial apareix
diferent de la tradicional, distorsionada. Dorothea Arnold, citada en l’obra de Lise
Manniche, afirma el següent:
We are confronted less with a representation of a human face than with artistic variations
of human features. The effect is awesome: pharaoh’s divinity expressed through a
transfiguration of human forms. [...] Akhenaten and Nefertiti are depicted with
unprepossessing, ugly features in order to express a radically new concept of kingship
and queenship, and the ugliness of the images is indicative of the intensity behind the new
beliefs67.

Els colossos foren dissenyats per ser vistos des de baix, però el que crida més l’atenció és
l’audiència a qui anaven dirigits, perquè estaven ubicats a un pati que no era visible des
de l’exterior, només la monarquia i el personal del temple haurien entrat al mur
perimetral. Es perdria o malgastaria l’efecte propagandístic en la majoria de la població,
ja que no haurien observat els colossos.
En la implementació del nou estil promogut pel faraó, tingueren un paper clau els
escultors, els quals s’adaptaren notablement a les exigències i innovacions artístiques
proposades pel monarca, demostrant la seva gran habilitat. Coneixem alguns dels
escultors més importants del període, destacant en primer lloc Bak, primer escultor del
faraó. Bak era el fill de Men, qui fou primer escultor d’Amenofis III, i probablement va
transmetre els seus coneixements al seu fill. Bak rebia les instruccions directament
d’Akhenaton, i intentava donar forma material a la imatge ideològica del faraó68.
En segon lloc, el taller de Tuthmés a Akhetaton o Tell el-Amarna, descobert per
arqueòlegs alemanys, produí obres molt interessants i d’una qualitat excel·lent. Les peces
que es trobaren estan incompletes, i probablement estaven en procés d’execució, o eren
models que haurien servit per als deixebles del taller. Un exemple d’obres trobades al
taller de Tuthmés que probablement tingueren una funció pedagògica, són una sèrie de
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màscares fetes amb guix que representen acuradament rostres amb trets molt
individualitzats. El motlle d’una d’aquestes màscares estava separat en dues meitats, i es
pensa que el model original era una estàtua utilitzada com a prototip, perquè alguns detalls
com el pentinat o els tocats tan sols podien procedir d’una representació plàstica.
Possiblement els originals es varen dur a terme amb materials poc duradors, i els guixos
es varen aconseguir amb la tècnica de fossa69.
Centrant-nos en l’anàlisi d’aquesta sèrie de peces, observem que són variades i
nombroses, però en mostrarem tres procedents del Staatliche Museen de Berlin. En primer
lloc, tenim una màscara realitzada amb guix (fig. 28), la qual mostra un rostre pla i ample
d’una dona d’edat avançada, com suggereixen les arrugues al voltant dels ulls, al front, a
les comissures dels llavis i la nasolabial. En segon lloc, tenim una màscara que representa
un rostre sever d’un desconegut (fig. 29), amb una expressió que sembla que estigui
enfadat. Per últim, tenim el buidat d’un cap d’Akhenaton (fig. 30), que mostra un rostre
cansat, allargat i de forma lleugerament triangular, amb la barbeta pronunciada però
treballada de manera diferent als colossos de Karnak, menys perfilada i lleugerament més
ampla. El mateix trobem amb els ulls ametllats, els quals no són tan estrets com en els
colossos, i tenen el contorn pintat de negre juntament amb les celles. Els llavis són
carnosos i observem també la fina arruga nasolabial. A la part superior es disposa una
mena de diadema, que presumiblement formava part de la corona del faraó. Trobem que
tots els personatges es defineixen de manera curosa, posant atenció no a la identificació
d’una característica única, sinó al conjunt dels seus trets facials, donant com a resultat
representacions molt individualitzades. Són obres dotades de realisme i molt properes al
retrat, infreqüent en l’art egipci, però present en l’època memfita i en l’Imperi Mitjà70.
Conservem altres tipus d’obres procedents del taller de Tuthmés d’una qualitat excel·lent
i d’allò més interessants, com per exemple el cap d’una princesa d’Amarna realitzada
amb quarsita i ubicada actualment al Museu Egipci del Caire (fig. 31). Originalment
formava part d’una escultura composta i s’han trobat diverses figures d’aquest tipus, tant
en el taller de Tuthmés com en altres d’Akhetaton. És un cap elaborat a través de línies
corbes, i sembla que el prim coll, el qual està en tensió i presenta línies horitzontals de
pintura, no pugui sostenir el seu pes. Quant al rostre, els llavis són carnosos i sensuals,
amb el contorn treballat de manera curosa. L’arruga nasolabial s’intueix, és més fina que
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en les obres de l’estil primerenc, i el nas es treballa de manera delicada. El contorn dels
ulls ametllats i les celles es ressalten amb pintura negra. Els lòbuls de les orelles estan
perforats i es tornen pesats. Crida l’atenció la forma ovoide del crani, característic de les
representacions de les filles d’Akhenaton i Nefertiti, presents també en els relleus i les
pintures. En conjunt, l’obra presenta unes formes fluides i elegants, que doten a
l’escultura de gran bellesa. Segons Sergio Donadoni, el joc de la llum sobre les superfícies
i els perfils vius tenen com a objectiu facilitar la percepció immediata del dinamisme
existencial del qual es troba carregada l’obra71.
En canvi, l’obra més famosa i coneguda procedent del taller de Tuthmés presenta unes
característiques diferents, més properes al cànon tradicional i allunyades de l’estil
amarnià. Ens referim al bust de Nefertiti72 (fig. 32), dut a terme amb pedra calcària i
afegits de guix pintat. Es produí a finals del regnat d’Akhenaton i actualment es conserva
en molt bon estat a l’Ägyptisches Museum de Berlin. El color de la pell és d’una tonalitat
vermellosa clara i els llavis carnosos es pinten de color roig fosc. Els ulls són ametllats i
un d’ells està acabat amb la pasta de color incrustada i es recobreix l’iris amb una esfera
de quars, per contra l’altre està buit. El contorn dels ulls i les celles es remarquen amb
pintura negra i porta una diadema daurada. La reina porta la corona blava, comuna en les
seves representacions, la qual està decorada amb una banda on s’alternen el roig, el blau
i el verd, tots separats per franges. Es pinta amb colors vius, com en el cas del collar de
flors. La composició destaca per la seva gran bellesa, per unes proporcions cuidades on
destaca la simetria, i per l’elegància. No sabem exactament la funció del bust, però
tractant-se d’un taller podria haver estat un model pels alumnes utilitzat per dur a terme
retrats reials.
Com hem pogut observar en l’anàlisi escultòrica, els primers anys del regnat és quan es
produí un trencament més notori amb el cànon tradicional establert. Les formes es
distorsionen, amb els rostres allargats, aspecte potenciat per la barba postissa i una barbeta
molt pronunciada. Els ulls ametllats són exageradament estrets i els llavis són carnosos.
El nas s’allarga i es remarca l’arruga nasolabial. Tot i això, trobem la presència d’atributs
reials tradicionals que no es rebutgen, com el nemes o la doble corona. El resultat final és
una mena de retrats quasi caricaturescos, molt característics d’aquest període i de fàcil
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reconeixement. Però a mesura que fou passant el temps, es tendeix a suavitzar les
característiques més dures del tractament de la figura humana de principis del regnat.
Moltes de les escultures conservades a Akhetaton no presenten els aspectes tan exagerats
dels colossos de Karnak73. Si ens fixem en les últimes obres exposades, procedents del
taller de Tuthmés, veiem que es preocupen més per mostrar rostres realistes, en el cas de
les màscares de guix, i de gran bellesa, en el cas dels caps de les princeses amarnianes,
on les formes corbes i el joc de llums configuren uns rostres sensuals i elegants.
El segon àmbit artístic on s’introduïren més innovacions fou el relleu, el qual fou la
manera de decoració preferida en el període amarnià. Algunes convencions tradicionals
de l’art egipci lligades al relleu es mantenen, com mostrar els personatges de perfil, llevat
del tronc i l’ull. Tot i això, la manera de representar les figures humanes és molt similar
a les observades en l’escultura. Els artistes produïren sobretot baixos relleus i
experimentaren amb el relleu enfonsat, on les figures es defineixen buidant la superfície
del mur, i es produeix un ric joc de llums i ombres pel modelatge més plàstic. La visió
dels relleus era frontal i resultava més barat en mà d’obra que els alts relleus 74.
Actualment conservem un gran nombre de relleus de l’estil amarnià, procedents de
tombes privades, dels talatat que formaven els temples de Karnak aixecats per
Akhenaton, i de diferents blocs i esteles procedents d’Akhetaton.
Dels relleus procedents de Karnak, un gran nombre varen ser esculpits amb motiu de la
festa Sed del faraó i, per aquest motiu, les temàtiques d’aquests estan estretament
relacionades amb les cerimònies que es dugueren a terme en el jubileu. Una de les obres
vinculades amb la festa Sed, és una escena esculpida en un bloc de pedra calcària (fig. 33)
conservada al Fitzwilliam Museum de Cambridge. En l’escena a la banda esquerra
apareix Akhenaton de peu portant les vestidures del jubileu i alça els braços brindant una
ofrena al déu Aton. El faraó està just a sota de la divinitat, la qual estén els seus rajos
finalitzats amb mans cap al monarca. Just davant del faraó es disposa un altar amb beguda
i menjar, que serveixen d’ofrena pel déu. A la banda dreta, separat per una mena de porta,
trobem una altra escena on es mostra la processó del faraó, el qual dur la corona blanca o
hedjet de l’Alt Egipte, i sosté el flagell. Akhenaton està franquejat per dos servents
inclinats, quasi en angle recte, que porten diferents articles, i a la part superior observem
els rajos del disc solar finalitzats en mans que porten diferents símbols, com l’ankh, que
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doten de poder i de vida al faraó. Les figures dels servents presenten els aspectes
representatius propis de l’estil amarnià, ja que hem de tenir present que no tan sols afectà
les imatges de la família reial. El sentit de moviment que trobem en la peça exposada, és
un altre aspecte comú dels relleus d’aquest breu període, ja que la majoria de personatges
apareixen realitzant alguna acció o activitat.
Existeix certa polèmica al voltant de l’obra pel fet que està realitzada amb pedra calcària,
el material emprat per construir els temples de Tell el-Amarna, però d’aquells cap
introdueix imatges de la festa Sed del faraó. A més a més, l’estil emprat és molt similar a
l’utilitzat en els blocs d’arenisca procedents de Karnak. Per aquest motiu, alguns autors
consideren que potser provenia de Memfis, però Lise Manniche s’inclina per Karnak75.
Quant al rostre del monarca i de Nefertiti en les obres produïdes en relleu, es traça seguint
les característiques pròpies de l’estil amarnià, com demostra un retrat de la reina en un
talatat procedent de Karnak (fig. 34), conservat en el The Brooklyn Museum de Nova
York. Porta una perruca llarga esculpida ricament amb franges rectangulars petites que
sobresurten lleument. La barbeta es pronuncia lleugerament, els llavis són carnosos i els
ulls ametllats apareixen extremadament estrets. El nas és allargat i es remarca l’arruga
nasolabial. La reina està oferint ofrenes a Aton amb els braços alçats, i davant del nas
trobem l’ankh, procedent dels rajos d’Aton. Ens crida l’atenció l’aspecte de la reina,
perquè es representa fràgil i demacrada, contrastant amb el bell bust de Nefertiti procedent
del taller de Tuthmés, fet que ens porta a pensar que l’objectiu de l’artista en el talatat no
era mostrar la bellesa de la reina, i ens resulta difícil determinar el significat de la
representació76.
En el cas d’Akhenaton, conservem un retrat en pedra calcària (fig. 35), fet que ens indica
que possiblement és posterior als anys de Karnak, i es troba actualment a l’Ägyptisches
Museum de Berlin. Es tracta d’un dels retrats més caricaturescos del monarca, on els
artistes deixen de banda els convencionalismes i abracen les noves formes de l’estil
amarnià, i el resultat no és gens decebedor, ans al contrari, ja que es tracta d’una obra
extraordinària. Mostren a Akhenaton amb la corona, la qual no es conserva sencera, amb
la barbeta bruscament pronunciada, uns llavis molt carnosos, els ulls estrets i allargats
però de petites dimensions, el lòbul perforat i el nas lleugerament allargat. La fina arruga
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nasolabial que tan freqüent era en les representacions dels colossos de Karnak, també
s’esculpeix en els relleus, juntament amb arrugues a l’altura de la gola. El prim coll que
sosté el cap fa sensació de fragilitat.
Si bé quan estudiem l’art de l’Antic Egipte ens genera un cert impacte observar aquestes
formes artístiques, actualment estem més familiaritzats amb estils artístics que
distorsionen la figura humana, com l’expressionisme o el cubisme, però per una persona
de l’Antic Egipte observar les obres produïdes en l’estil amarnià, li devia causar una
impressió destacable, sobretot quan es tractava de l’art oficial i de retrats de la família
reial.
Dels relleus procedents Tell el-Amarna, volem mostrar dues esteles on s’esculpiren uns
relleus d’allò més interessants i d’una qualitat remarcable. El primer que analitzarem
procedeix d’una casa de la ciutat (fig. 36) i es conserva al Museu Egipci del Caire77. A la
banda esquerra trobem el faraó assegut oferint un ornament per l’orella a la seva filla nua,
la qual es troba a la part central inferior. A la banda dreta Nefertiti, també asseguda,
s’ocupa de dues de les seves filles, estant una dreta i l’altra asseguda a la seva falda. Porta
un vestit llarg transparent, que queda en segon pla respecte als seus braços, i es cuida més
la seva bellesa en comparació amb el seu retrat procedent de Karnak (fig. 34). Destaquen
sobretot les estranyes proporcions de les figures, com per exemple el crani allargat, ovoide
que presenten les princeses, i en el dibuix nerviós dels dits llargs i prims. Els canells i els
turmells són exageradament prims, i contrasten amb els contorns esculpits de manera
gruixuda. L’ús de la línia dota d’expressivitat el relleu. Presidint tota la composició, a la
part superior central, s’ubica el gran disc solar Aton, del que sorgeixen diverses línies que
simbolitzen els rajos del disc solar, que finalitzen en unes petites mans que porten el
símbol de la vida ankh. Hem de tenir present que en l’Antic Egipte consideraven que la
vida entrava per la respiració. Per tant, l’Aton estaria dotant de vida a la família reial.
La mateixa composició apareix en una estela procedent també d’un santuari d’una casa
d’Amarna (fig. 37), i actualment es conserva a l’Ägyptisches Museum de Berlin, on
apareixen Akhenaton assegut a la banda esquerra agafant a la seva filla en braços, fent-li
un petó, i a la banda dreta Nefertiti cuida de les altres dues filles 78. Una de les princeses
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estén el braç per assenyalar amb el dit i està asseguda als genolls de la seva mare, i l’altra
està damunt de l’espatlla de Nefertiti. Com en el cas anterior, la divinitat Aton, presentada
en la seva forma de disc solar, inunda la representació amb els seus rajos que finalitzen
en mans portant l’ankh, beneint i dotant de vida a la família reial. Com destaca William
Stevenson Smith “característica de ambos relieves es una unidad especial de composición
lograda, como se ha sugerido, mediante la disposición casi concéntrica de las figuras y
objetos”79. El punt focal en el cas de l’estela del Museu Egipci del Caire és l’ornament
per l’orella de la princesa que es troba en la part central, mentre que en el relleu de Berlin
és el dit gesticulant de la princesa que es troba damunt dels genolls de Nefertiti.
Per tant, en el relleu el tema principal, com en el cas de l’escultura, continua sent la família
reial, amb composicions dominades pel disc solar Aton des de la zona superior, beneint
amb els rajos als seus seguidors. Crida l’atenció en ambdues esteles que es representi a la
família reial realitzant mostres d’afecte, activitats quotidianes o en el seu temps d’oci, que
són comunes en les obres del regnat d’Akhenaton, però infreqüents en l’art egipci
anterior. Un altre aspecte gens comú que trobem en l’art amarnià era la representació
expressiva de la tristesa i el dramatisme, que podem observar en els relleus esculpits en
la tomba reial de Tell el-Amarna, realitzats en motiu de la mort de la princesa Meketaton.
La parella reial es representa amb una mà tocant-se la corona en senyal de dol, i les
ploraneres fan gestos expressant la seva tristesa. El resultat és una escena vertaderament
dramàtica i tràgica.
Per últim, quant a les obres pictòriques produïdes durant el regnat d’Akhenaton, la
majoria procedeixen d’Akhetaton o Tell el-Amarna. Malauradament, quasi no tenim
restes de les pintures procedents de les cases de la ciutat, i moltes provenen dels diferents
palaus, on algunes s’han perdut i en conservem còpies, i d’altres estan en mal estat de
conservació. En general són pintures mural decoratives que adornaven les parets del palau
amb un estil molt similar a les que podem trobar al palau de Malqata, i en diverses
ocasions s’empren també rajoles de ceràmica acolorides80. La temàtica més freqüent
estava relacionada amb la naturalesa, amb composicions formades per diferents plantes
pintades quasi amb taques de color, acabades de manera desigual i formades amb
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diferents tonalitats de verd. Les plantes aquàtiques es doblen i es torcen de manera
asimètrica, dotant-les de cert moviment i vida (fig. 38). D’elles sorgeixen diverses aus
dibuixades extraordinàriament, amb el contorn del cos repassat i amb les plomes de les
ales dibuixades amb precisió81. En conjunt, són representacions delicioses, que mostren
una delicadesa artística important.
Però les escenes de temàtica quasi naturalista no són les úniques que hem conservat, i
concretament volem destacar un fragment que forma part d’una escena més gran (fig. 39),
conservada a l’Ashmolean Museum, a Oxford, la qual és d’una altíssima qualitat. Es
tracta d’una pintura sobre estuc procedent del palau d’Akhetaton, que originalment
formava part d’una representació d’Akhenaton i Nefertiti en una luxosa sala, amb les tres
princeses majors entre ells, abraçades i de peu. Com suggereix un fragment que es va
trobar, on es representava la mà d’un nadó, possiblement la sisena filla es trobava a la
falda de Nefertiti. A la part inferior, en el primer pla de la representació, s’ubiquen les
dues princeses conservades (fig. 40), les quals estan nues, assegudes una al costat de
l’altra sobre coixins bordats amb detalls de color blau, i la major de les dues es gira per
acariciar la barbeta de la seva germana. Les cames, el coll i els braços són prims, a
diferència dels malucs i la zona de la panxa que es pronuncien, i el crani rapat s’allarga
amb un front lleugerament enfonsat. La petita mida de les dues princeses contrasta amb
els peus calçats del faraó a la banda dreta. Estan quasi completament pintades d’ocre roig
– a excepció dels ulls ametllats i les celles negres arquejades – quasi fonent-se amb el
fons neutre d’una tonalitat similar, que segons Arpag Mekhitarian, accentua l’efecte
barroc i captivador de la peça82. Enfront de les dues princeses es disposa una rica
tapisseria que mostra un mica l’esplendor del palau. Els dibuixants demostren una gran
capacitat tècnica i delicadesa en els perfils de les dues figures.
Com podem observar, es representa un tema informal de la vida a palau i s’aplica el
llenguatge formal implementat en els relleus i l’escultura a aquest tipus de pintura. Com
en el cas dels relleus, observem mostres d’afecte entre membres de la família reial, fet
atípic en aquest tipus de representacions de l’art egipci, com hem anat comentant en el
transcurs de l’anàlisi. Crida l’atenció el fet que probablement la generació de pintors que
produïa les composicions d’estil clàssic, elegant i de gust refinat de les pintures de finals
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del regnat d’Amenhotep III, fossin els mateixos que creessin l’estil amarnià, el qual en
alguns aspectes, sobretot en les formes, era oposat al classicisme d’Amenhotep III.

39

5. Tutankamon: restauració del culte a Amon i retorn a les
formes tradicionals
La mort d’Akhenaton l’any disset va suposar la fi del seu regnat, i donà pas a un període
convuls i d’incertesa, marcat pels regnats de curta durada. Arran de la mort del faraó,
Smenkhkare, personatge misteriós del qual no en coneixem la seva identitat, començà a
governar en solitari, després d’actuar durant uns anys, presumptament, com a corregent
d’Akhenaton. El seu regnat fou molt breu, de quasi tres anys, morint al voltant dels vint
anys. El seu successor fou Tutankaton, qui en aquell moment era un nen de nou anys. Els
seus orígens són també incerts, però actualment trobem un consens en què els seus pares
foren Akhenaton i Kiya, hipòtesi reforçada pel fet que es trobà un talatat procedent
d’Hermòpolis on se l’anomena “El fill del rei”83. Si bé en un inici no rebutjà frontalment
el culte a Aton, ben aviat decidí abandonar la ciutat d’Akhetaton, traslladar la residència
reial a Memfis, capital del Baix Egipte, i utilitzar el Palau de Malqata a Tebes com a
residència temporal per les seves estances a la ciutat. Amb el trasllat de la cort, Akhetaton
s’anà abandonant progressivament.
Es casà en aquest període inicial amb Ankhesenpaaten, filla d’Akhenaton. El primer
decret important de Tutankaton, promulgat des de Memfis, apareix fixat en l’anomenada
Estela de la Restauració, ubicada al tercer piló de Karnak. El faraó canvià el seu nom de
Tutankaton “Imatge viva d’Aton”, a Tutankamon “Imatge viva d’Amon”. La reina també
modificà el seu nom a Ankhesenamon. En el decret, que tenia com a objectiu trencar amb
la política i religió implementada per Akhenaton, es descriu la situació d’Egipte com a
caòtica i desordenada, amb els temples abandonats i oblidats, i les expedicions militars
fracassades. Hem de ser curosos amb aquestes declaracions, perquè tenien una finalitat
propagandística i no sabem fins en quin punt són certes, però tot sembla indicar que
Egipte es trobava en una mala situació administrativa després del període amarnià. Amb
l’objectiu de restaurar la confiança, Tutankamon decideix retornar l’estatus a l’antiga
noblesa rebutjada per Akhenaton, i començar un programa constructiu destacable,
reparant els antics santuaris i reprenent la seva activitat econòmica, i aixecant nous
temples i escultures 84. Segons els egiptòlegs, no desmantellà els temples d’Aton, però es

83

Pérez Lagarcha, Antonio (1994). “Los últimos años del período amarniense”, Espacio, tiempo y forma.
Serie II, Historia antigua, N. 7, p. 47.
84

Aldred, Cyril (1989). Akhenaton, faraón de Egipto, p. 303.

40

desfiguren i cobreixen algunes imatges considerades ofensives, al mateix temps que
restaurava els noms esborrats per Akhenaton.
Per tant, es produeix un retorn a les tradicions de la dinastia XVIII, fet que observem
també en el llenguatge artístic, on ressorgeix el classicisme d’Amenhotep III. Les imatges
d’Aton desapareixen i el jove faraó es fa representar sovint acompanyat del déu Amon en
les obres escultòriques, sent un exemple el grup escultòric conservat actualment al Museo
Egizio de Torí (fig. 41), el qual fou usurpat per Horemheb. A la banda esquerra tenim a
la divinitat Amon asseguda, portant la barba postissa i la corona amb dues plomes, típica
de les seves imatges, la qual no es conserva la part superior ni tampoc el nas. Presenta el
físic poderós i la seguretat de les figures masculines tradicionals de l’art egipci, així com
un rostre hieràtic, sense expressió, amb el lleu somriure convencional. Al seu costat, a la
banda esquerra, apareix Tutankamon dret, en una mida més petita i el peu avançat. Porta
la falda ricament decorada, el nemes amb l’ureu i la barba postissa. Algunes de les
característiques de l’art amarnià les trobem presents en l’obra, com són els malucs amples
i el ventre lleugerament pronunciat del faraó. El rostre de Tutankamon revela la seva edat,
ja que es representa amb trets juvenils, els quals es reflecteixen també en la divinitat. La
voluntat del monarca, mostrant-se en diversos grups escultòrics amb Amon i compartint
trets facials, era vincular-se amb la divinitat, per clarificar la seva adhesió al culte
amonià85. En altres escultures del faraó veiem aquella gràcia i dolçor present en les obres
del regnat d’Amenhotep III.
Les imatges conservades de Tutankamon són abundants, ja que es trobà el seu aixovar
funerari, el qual contenia tota mena d’objectes, com joies, mobles, cofres, sarcòfags o
estàtues rituals entre d’altres. La tomba, situada a la Vall dels Reis, fou descoberta per
Howard Carter el 1922. És de petites dimensions i segurament fou dissenyada per una
altra persona. Tan sols la cambra funerària es va decorar, i conservem les pintures murals
que cobrien les parets de la sala (fig. 42). Es recuperen temes tradicionals anteriors al
període amarnià, on els alts oficials de la cort transporten el sarcòfag reial, i Ay, qui fou
cap de les cavalleries i posteriorment faraó, procedeix a realitzar el ritual de “l’obertura
de la boca” al monarca, que apareix representat com Osiris86. Les figures estan sobre un
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fons groc i la manera de representar el faraó i les divinitats, ens recorden a les imatges
que podem trobar en tombes reials anteriors.
Els artífexs del retorn a l’ortodòxia possiblement foren Ay i Horemheb, dos dels
personatges més influents del moment, que varen arribar a ser faraons. El regnat de
Tutankamon no durà més deu anys, morint possiblement de manera abrupta o inesperada,
i sense descendència. El seu successor fou Ay, del qui no coneixem amb certesa els seus
orígens. Continuà les polítiques endegades per Tutankamon, però el seu regnat fou molt
breu, de tan sols quatre anys. Posteriorment Horemheb, general de l’exèrcit, succeí a Ay
i acabà finalitzant exitosament el retorn a la normalitat, realitzant una damnatio memoriae
als monuments erigits per Akhenaton. No obstant això, en els relleus de la seva tomba
inacabada de la Vall dels Reis, encara podem observar lleument el que Joaquín Yarza
qualifica com “gracia amarniense”87. Però el retorn conscient al llenguatge artístic
anterior és clar, i es posava d’aquesta manera punt final a la reforma proposada per
Akhenaton.
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6. Conclusions
Per finalitzar el present treball, hem de determinar si s’han assolit els objectius plantejats,
els quals són analitzar els canvis artístics introduïts per Akhenaton, i què va motivar al
faraó a impulsar les reformes que dugué a terme, valorant si foren revolucionàries les
modificacions introduïdes i observant si tingueren continuïtat després de la mort del
monarca.
En primer lloc, amb el breu estudi del regnat d’Amenhotep III hem vist com les tensions
amb el poderós clergat d’Amon instal·lat a Tebes esdevenen una preocupació i una
amenaça pel monarca. Al mateix temps, es produeix en la Dinastia XVIII una ascensió
dels cultes heliopolitans, trobant en el regnat d’Amenhotep III un augment de les citacions
d’Aton com a divinitat. Seguint aquesta tendència, Akhenaton decidí implementar el culte
a Aton, el qual substituiria a Amon com a divinitat principal. Hem exposat diferents punts
de vista sobre si es tractava d’una temptativa d’aplicar una religió monoteista, però hem
determinat que no basant-nos en els estudis, perquè no tots els déus foren perseguits ni es
varen deixar de venerar, i l’Aton adquiria una posició la qual ja havien gaudit altres déus.
En segon lloc, en l’anàlisi de les obres artístiques, hem pogut observar com aquestes
aspiracions polítiques i religioses modificaren el llenguatge artístic, deixant de banda el
classicisme present en les obres d’Amenhotep III. Amb Akhenaton, els temples canviaren
radicalment la seva estructura, articulant-se mitjançant grans patis oberts amb nombrosos
altars dedicats a Aton, característica innovadora d’aquest període. Les formes de les
figures humanes que observem en l’escultura, els relleus i la pintura, es distorsionen,
s’exageren i es porten a l’extrem, allargant els rostres i pronunciant la barbeta i el ventre.
Els ulls són estrets i ametllats, i els llavis molt carnosos. En els relleus, les escenes estan
dominades per la imatge del disc solar a la part superior, que dota de vida a la família
reial amb els rajos finalitzats en mans portant l’ankh. D’altra banda, s’inclouen nous
temes mostrant a la família reial en el seu temps d’oci i de manera informal, juntament
amb noves formes d’expressió, com les mostres d’afecte i dramatisme, infreqüents en
l’art egipci anterior. Aquesta mena de manierisme es produeix sobretot en l’inici del
regnat, i a mesura que varen passar els anys, les formes artístiques es moderaren.
Si bé alguns aspectes de l’estil amarnià sobrevisqueren, el cert és que amb la mort del
faraó i l’ascensió al tron de Tutankamon, es produí un retorn a l’ortodòxia, acompanyada
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per la introducció de les temàtiques i formes artístiques tradicionals que observàvem en
el regnat d’Amenhotep III.
Els egiptòlegs no saben amb exactitud què va motivar al faraó a dur a terme la reforma,
ni quines eren les seves intencions, però això no ha fet més que alimentar les teories, sent
la més factible l’exposada per Antonio Pérez Lagarcha, el qual afirma que el faraó hauria
volgut recuperar el poder que la monarquia havia tingut en l’Imperi Antic. En aquest
sentit, en l’estudi d’aquest període ens hem enfrontat amb algunes problemàtiques, degut
sobretot a la manca de fonts que ens confirmin o desmenteixin algunes hipòtesis. És el
cas de la suposada corregència, on hem mostrat les diferents teories proporcionades pels
egiptòlegs, o l’origen d’alguns personatges que no sabem amb seguretat, com
Tutankamon. El buit d’informació no ens permet tampoc identificar el faraó Smenkhkare,
ni determinar que passà amb Nefertiti després de l’any dotze.
Concloent, considerem que els objectius del treball s’han complert satisfactòriament,
perquè hem pogut complir totes les qüestions proposades en la introducció. Tot i que
algunes incògnites no tenen una resposta clara a causa de la manca d’informació, hem
anat exposant les diferents hipòtesis dels egiptòlegs de manera objectiva, presentant i
analitzant el regnat d’Akhenaton, el qual és d’allò més interessant i no deixa indiferent a
cap apassionat de la història l’art.
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8. Annexos

Figura 1. Mapa de l'Antic Egipte. En un rectangle
roig es ressalta Akhetaton o Tell el-Amarna.
Recuperat de:
https://www.jstor.org/stable/10.2307/community.
13901683
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Figura 2. Temple de Luxor. Vista lateral del piló de Ramsses II i la columnata d'Amenhotep III.
Recuperat de: https://www.jstor.org/stable/10.2307/community.14635522

Figura 3. Planta del temple de Luxor. La lletra C representa el pati afegit posteriorment per Ramsses II. Recuperat
de: https://www.jstor.org/stable/10.2307/community.11654177
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Figura 4. Detall de les columnes papiriformes que formen el pòrtic construït per Amenhotep III en el
temple de Luxor. Recuperat de: https://www.jstor.org/stable/10.2307/community.11652375
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Figura 5. Grup escultòric del déu Sobek i del faraó Amenhotep III (Museu de Luxor,
Luxor). Recuperat de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amenhotep_III_and_Sobek1.jpg
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Figura 6. Detall del faraó Amenhotep III procedent del
seu grup escultòric amb el déu Sobek. Recuperat de:
http://www.egyptianmuseums.net/html/luxor_museum_3
3.html

Figura 7. Bust d'Amenhotep III (British Museum, Londres). Recuperat de:
https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA3
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Figura 8. Cap colossal d'Amenhotep III (British Museum, Londres). Recuperat de:
https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15

Figura 9. Escultura d'Amenhotep, fill d'Hapu (Museu Egipci, El
Caire). Recuperat de: https://www.meisterdrucke.es/impresionart%C3%ADstica/Egyptian-18th-Dynasty/603858/Estatua-deAmenhotep,-Hijo-de-Hapu,-como-un-anciano,-del-Templo-deAm%C3%B3n-Ra,-Karnak,-Reino-Nuevo-(granito).html
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Figura 10. Escultura del Guebú de
Copenhaguen (Ny Carlsberg Glyptotek).
Extret de: Donadoni, Sergio (2001). El
Arte egipcio, Madrid: Istmo.

Figura 11. Relleu procedent del temple de Luxor sobre el naixement diví del faraó Amenhotep III. Recuperat de:
https://egymonuments.gov.eg/media/5411/walid-eliwa-6.jpg
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