
Reader Wars
QUE LA LECTURA T'ACOMPANYI!

No sabem si us feu una idea però ens hem de plantar a l’any 5000 abans de
Crist. I és que la primera parada en el nostre recorregut per les grans
civilitzacions del món és a l’Àfrica, a un país que avui es diu Egipte i que en
el passat va ser un gran imperi. Voleu saber-ne més? Doncs seguiu-nos.

Sabíeu que les estacions de l’any a l’antic Egipte eren tres i no quatre? Eren
ajet, peret i shemu i tenien una gran relació amb el Nil, el riu més llarg de
tot el món, amb 6.670 quilòmetres de llarg. De juliol a octubre, era l’època
de les inundacions, que ells anomenaven ajet; el riu creixia i cobria les terres.
Els egipcis creien que la crescuda era obra de Hapy, un déu que retenia les
aigües a la seva caverna i que a mitjan de juny les deixava anar. Però no era
així. En realitat les inundacions eren provocades pel desglaç de les muntanyes
d’un altre país africà, Etiòpia, i per les pluges que es produïen a l’interior del
continent i anaven a parar al riu.

Al peret, de novembre a març, les aigües del Nil es retiraven i el llot deixat
servia per fertilitzar les terres; llavors es produïa la sembra. La collita es
feia a l’estació del shemu, de març a juny. Les grans extensions de terra de
la llera del riu les dedicaven al cultiu de cereals com blat, ordi, civada o lli,
base de la seva alimentació. Però també tenien petits horts, on cultivaven
llenties, cigrons, cebes, cogombres dàtils o raïm.

Però no penseu pas que en els mesos de les inundacions els egipcis s’estaven
amb els braços creuats. No! Els egipcis eren molt treballadors. Criaven
aviram, xais i porcs. Pescaven, amb xarxa o canya, llíseres, carpes i tenques.
I a més eren cridats per construir les piràmides dels faraons. 
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