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Suso Monforte és pare de dos nens de 6 i 10 anys. És membre de l'AMPA del CEIP Herrero, 
una escola pública de Castelló de la Plana.

Suso és un defensor de l'educació pública i gratuïta de qualitat, on els pares i mares puguin 
opinar, decidir i col·laborar.  Suso participa activament per a assolir una educació on els 
coneixements adquirits vagin més enllà dels que es reben a les aules. Els carrers, els 
museus, els mercats i la natura també són espais educatius.

Aquest és el primer llibre que escriu per a la nostra editorial. En ell s'uneixen la història de 
l'antic Egipte i la situació actual. Tot això de la mà de dos nens, en Miquel i la Bennu.
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en diversos diaris i revistes de Llatinoamèrica.

Aquest és el primer llibre que Vico il·lustra per a la nostra editorial. El resultat són unes 
il·lustracions plenes de vida, molt modernes i refrescants. Estem segurs que seguirem 
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L’editorial

Editorial Weeble és un projecte educatiu obert a la col·laboració de tots per fomentar 
l'educació oferint-la d'una forma atractiva i moderna.

Creem i editem llibres educatius infantils que siguin divertits, moderns, senzills i imaginatius. 
Llibres que es poden fer servir a casa o a l'escola com a llibres de suport. 

I el millor seria que fossin gratuïts! Per això publiquem en format electrònic. Volem que 
aquesta nova forma d'aprendre sigui accessible.

Apostem pel desenvolupament de la imaginació i la creativitat com a pilars fonamentals per al 
desenvolupament dels més joves. 

Amb els nostres llibres volem redissenyar la manera d'aprendre.

Si vols saber més coses sobre nosaltres, visita'ns a: http://editorialweeble.com
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L’estiu passat vaig anar de vacances a Egipte amb el meu germà menut, Pau, i amb els meus 
pares.

Ui, perdoneu. A tot això, no m’he presentat. Hola, em diuen Miquel, tinc 10 anys i m’agrada 
molt viatjar.

Sóc de Castelló de la Plana, una ciutat preciosa a la vora del mar Mediterrani.

Bé, tornant a la història que vos estava contant, un 
dia, mentre estàvem visitant una de les moltes 
piràmides d’Egipte, vaig conèixer a Bennu.

Us preguntareu “qui és Bennu?”. Bennu és una 
xiqueta de 9 anys que viu a la ciutat de Gizeh, 
situada al nord del país, i que també estava de 
vacances amb la seua família. 

Tant ella com els seus pares i el seu germà major, 
Astennu, havien nascut a la ciutat d’Assuan, que està 
al sud d’Egipte, però feia 6 anys que vivien a Gizeh 
perquè els seus pares no trobaven feina i van haver 
d’emigrar.
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El pare de Bennu, que és arquitecte, havia ensenyat moltes coses 
a Bennu sobre les piràmides del seu país des de ben menuda, de 
manera que jo vaig aprendre molt amb ella durant el nostre 
viatge.

Segons em va explicar el seu pare, els noms dels seus fills tenien 
significats especials. 

―Escolta, Miquel, el significat dels noms dels meus fills: Bennu significa àguila en egipci, 

Kemet és el nom del país en egipci antic i Astennu és el nom del déu de la lluna.

En aquest relat intentaré explicar-vos tot el que recorde de la 
quantitat de coses que Bennu em va ensenyar sobre les piràmides 
d’Egipte, la seva història i el seu bellíssim país.
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Ja des del dia que ens vam conèixer, Bennu no va deixar d’explicar-me amb molta il·lusió i 
moltes ganes coses sobre les piràmides.

―Miquel, en primer lloc, has de conèixer la forma que tenen les piràmides. Per als 

arquitectes una piràmide és una construcció molt gran que té una base quadrada i quatre 
triangles com a costats ―em va explicar Bennu.

Bennu també em va explicar, i potser us resulta 
una mica estrany, que els antics egipcis no eren 
els únics que construïen piràmides.

―Algunes cultures de l’antiguitat, com les de 

Pèrsia i l’Índia, també van construir piràmides. 
Fins i tot altres cultures van construir 
piràmides que feien servir com a temples 
religiosos, com les dels inques, els maies i els 
asteques (del centre i del sud d’Amèrica). A més 
a més, també s’han construït piràmides al Japó, 
que ara estan a sota l’aigua, Xina, Grècia, 
França i inclús a l’illa de Tenerife, a Espanya, 
les anomenades piràmides de Güimar.
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Bennu em va explicar que a l’actual Egipte s’han trobat més de 130 piràmides en bon estat 
de conservació i que hi ha moltes més enterrades al desert que encara estan per descobrir. 
Quan vivien els antics egipcis n’hi havia moltes més, però l’aigua del riu Nil quan es 
desborda i el vent les han erosionat i enderrocat.

Així que ja sabeu, si voleu trobar piràmides, heu 
d’anar a Egipte. N’hi ha moltes soterrades!

Vos explicaré el dia en que la família de Bennu i la 
meua vam visitar junts unes quantes piràmides. Va 
ser un dia realment esgotador, però molt divertit. A 
més a més, vaig aprendre una pila de coses. A veure 
si me’n recorde d’explicar-vos-les totes. 
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Primer vam veure la piràmide esglaonada del faraó Djoser a Saqqara, construïda l’any 2700 
aC, fa més de 4700 anys!

―Miquel, aquesta és la piràmide egípcia més antiga. T’agrada? ―em va preguntar Bennu.

―Sí, però és molt diferent de les que he vist a les fotos ―vaig contestar.

La construcció d’aquesta piràmide va ser 
dirigida per un arquitecte que anomenaven 
Imhotep. Després vos explicaré alguna cosa més 
sobre ell. 

―Avia’m, ara veurem una altra piràmide que va 

fer construir el faraó Snefru. Té forma 
romboïdal o “encorbada”. ¿Veieu que és 
diferent de l’anterior? A partir d’aquesta 
piràmide els arquitectes van canviar la forma 
de construir-les. Ja no serien esglaonades, 
sinó encorbades.
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Abans d’anar a dinar, encara vam tindre temps de visitar les piràmides més famoses d’Egipte, 
de les quals potser heu sentit parlar alguna vegada.

―Aquestes són les famoses piràmides que surten a totes les fotos d’Egipte: les piràmides de 

Kheops, Khefren i Micerí (Khufu, Khafra 
i Menkaure en egipci). Aquestes 
piràmides van se construïdes l’any 2500 
aC, fa més de 4500 anys. Com pots 
veure, tenen les cares llises i ja no 
presenten ni esglaons ni la forma 
encorbada de les altres.

―¿Sabies que la piràmide de Kheops 

(Khufu) està considerada com una de les 
set meravelles del món? ―em va indicar 
Bennu.

―Sí, ho havia llegit en un llibre. La 

veritat és que són genials, no 
m’estranya que les facen tantes fotos.
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Ja era l’hora de dinar, així que vam anar tots plegats a prendre alguna cosa.

A eixa hora feia molta calor. Bennu i jo teníem ganes 
de trobar un lloc a l’ombra on poder descansar, beure i 
menjar alguna cosa. Mentre dinàvem mahshi (carn, 
arròs, pebrera, albergínia i fulles de parra) i una 
amanida de cuscús (tabulé), Bennu no va poder deixar 
d’explicar més coses sobre la història del seu país i ens 
va parlar d’Imhotep, un personatge molt important per 
als egipcis.

―Imhotep va ser un conegut metge i arquitecte nascut 

a Memfis, Egipte, l’any 2667 aC. Es creu que va ser el dissenyador de la piràmide 
esglaonada del faraó Djoser a Saqqara, la primera que vam veure,i el director de les seues 
obres. ¿Te’n recordes de la piràmide, Miquel?

― Si, és clar que me’n recordo, Bennu ―vaig contestar ràpidament mentre continuava 

menjant.
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―Doncs fixa’t, Miquel, es creu que el papir de Edwin Smith, que és el document mèdic sobre 

cirurgia més antic que es coneix al món, es va inspirar en els coneixements mèdics 
d’Imhotep. Aquest document conté tractaments per a ferides de guerra i descripcions molt 
exactes del cos humà.

―I aquest papir es pot veure, Bennu? ―vaig preguntar.

―I tant, Miquel, però no ací ―va respondre 

Bennu. El papir està exposat a l'Acadèmia de 
Medicina de Nova York i es diu així perquè rep 
el nom de l'egiptòleg que el va trobar. 

―I que és un egiptòleg, Bennu? ―vaig 

preguntar dient la paraula a poc a poc perquè 
era difícil de pronunciar.

―Miquel, un egiptòleg és un arqueòleg que se 

centra en l’estudi de la història de l’antic 
Egipte.
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Bennu seguia explicant coses i més coses mentre continuàvem les visites. Bufa, semblava que 
ho sabia tot sobre la història del seu país. ¡Quina sort!

―Com t’anava explicant, Miquel ―va continuar Bennu― a més de metge i arquitecte, 

Imhotep també va ser sacerdot i astrònom. A més a més, va ser assessor i conseller del 
faraó Djoser. La fama d’Imhotep va créixer i va perdurar molt de temps després de la seua 
mort. Fixa’t que uns mil anys després de la seua mort, els sacerdots el van convertir en un 
déu. Un déu nou fill de Ptah (el pare) i de Nut (la mare), i va ser adorat com el déu dels 
escribes, de la saviesa i de la medicina.

―Ostres, convertir-se en un déu, ¡quina sort, Bennu!

Això de convertir-se en déu em semblava una mica estrany, però bé, com 
parlem dels costums de l’antic Egipte, fa milers d’anys... Així que no li vaig 
donar més importància.
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Després de dinar encara feia molta calor i estàvem una mica cansats, però Bennu ens va 
convèncer a tots de no perdre el temps i, amb les mateixes ganes que va mostrar des del 
primer moment, ens va acompanyar a visitar 
una tomba antiga que anomenaven mastaba, 
mentre ens explicava per què els egipcis 
construïen piràmides. Després de tot, 
estàvem visitant un munt de piràmides 
diferents i no sabia per a que es 
construïen. 

―Mireu, les piràmides eren tombes on 

s'enterrava un faraó, una reina o les 
persones de la cort del faraó. Abans de 
construir piràmides, els egipcis enterraven 
els seus reis en les mastabes que acabem de veure. ¿Recordeu que són edificis en forma de 
rectangle, però molt més menuts que les piràmides?

―Sí, sí.
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―Doncs, a poc a poc, els faraons van decidir construir edificis més grans per ser enterrats i 

recordats al llarg de la història. Pensaven que quant més gran era la piràmide, més poderós 
era el faraó que la feia construir i que estava enterrat allí.

Es notava que Bennu s’ho estava passant d’allò més bé perquè els ulls li brillaven i no 
deixava de moure les mans mentre continuava contant tot el que sabia. Ara tocava escoltar 
com era la religió dels egipcis, que estava molt relacionada amb les seues tombes.

―En la religió dels antics egipcis hi havia molts 

déus i deesses que, amb el pas del temps, anaven 
canviant de nom i de funcions. Un dels déus més 
importants era Ra, el déu del Sol, el creador 
suprem. Uns altres déus importants eren Isis, 
deessa de la vida, de la maternitat i de la 
fertilitat, i Osiris, déu de la mort i de la 
resurrecció. 
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―Els egipcis creien que el faraó ressuscitava després de la mort i pujava al cel per viure 

per sempre, convertit en una estrella, al costat de la resta de déus ―seguia explicant-nos 

Bennu. Per això les piràmides eren tan altes, per ajudar al faraó en el seu viatge al cel. 

―Sabeu que les piràmides tenen una porta d’entrada per realitzar l’enterrament del faraó i 

una altra d’eixida, més elevada i orientada al nord, per on, segons la seua religió, el faraó 
ressuscitat viatjava cap al cel?

Igual que en altres religions, com la cristiana, els 
egipcis d’aquella època creien que l’ànima dels 
morts continuava viva i arribava al cel. A diferència 
de les religions actuals, ells creien que calia 
conservar el cos en perfecte estat després de la 
mort. Per això, abans de posar els cossos sense vida 
dins de les piràmides, els embalsamaven fins 
convertir-los en el que avui en diem mòmies. Per 
aquest motiu, algunes mòmies de faraons han 
arribat en perfecte estat fins als nostres dies.
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Un poc abans de berenar, encara ens va donar temps de visitar un museu amb dibuixos i 
mapes on explicaven com es construïen les piràmides, i Bennu, com durant la resta del dia, 
no va poder deixar d’explicar-nos tot el que sabia.

La veritat és que jo tenia més ganes de berenar que de visitar el museu, però Bennu ens va 
dir que era menut i que només ens portaria 15 minuts visitar-lo. Allí vam saber que les 
piràmides d’Egipte estan fetes amb grans blocs de pedra que portaven de les pedreres, que 
són mines d’on s’extreuen les pedres. Després, aquests blocs eren arrossegats i aixecats fins 
col·locar-los al seu lloc. Si no hi havia pedres a prop d’on es construïa la piràmide, es 
portaven en barques des d’altres pedreres més llunyanes a través del riu més gran d’Egipte, 
el Nil. 

Un secret que ens va dir Bennu, i que podeu explicar als vostres 
amics i amigues, és que les piràmides no les van construir els 
esclaus, com de vegades conten a les pel·lícules o als còmics. 
Les van construir milers d’obrers que treballaven en l’ofici de 
construir tombes per als faraons. Els dirigien els enginyers i 
arquitectes de l’època. Aquests obrers vivien en campaments 
propers a la construcció fins que finalitzaven l’obra.
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De vegades, la gent dels pobles i de les ciutats també ajudava els obrers durant unes hores 
al dia perquè se sentien obligats pels costums i les creences. A l’antic Egipte no hi havia 
molts esclaus i els que hi havia es dedicaven a treballs domèstics, agrícoles o militars.

   

Aquesta visita ens va dur 15 minuts, tal com deia la 
Bennu. Com que ja estàvem molt cansats després de 
tot el dia, vam decidir berenar uns pastissets egipcis 
boníssims, tot i que massa dolços per a mi. Amb un sol 

ja en vaig tindre prou. Els antics egipcis eren molt bons pastissers i ja sabien criar abelles 
per a traure la mel i utilitzar-la en la seua alimentació.
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Quan va arribar l’hora de sopar, Bennu havia de tornar a casa i ja no vam poder continuar 
junts. Com que el dia següent era l’últim del nostre viatge per Egipte, ens vam acomiadar 
amb molta pena. Abans, però, ens vam intercanviar les adreces i, sobretot, el correu 
electrònic per escriure’ns i per si algun dia ens tornàvem a veure.

―Doncs bé, Bennu, gràcies per venir amb nosaltres i per totes les explicacions, han estat 

genials ―li vaig dir.

―De res, Miquel, estic encantada d’haver 

pogut explicar-vos coses del meu país i que 
poguéreu aprendre una miqueta sobre ell.

―Et ben asseguro que he aprés un munt de 

coses ―li vaig contestar―. Adéu, Bennu.

―Adéu, Miquel. Fins al proper viatge. 
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Ara ja fa un any del viatge i sóc a casa mirant fotos d’aquells dies. Recorde a Bennu i 
també recorde que a la nostra escola van vindre dos xiquets d’Egipte a principi de curs. 
Quina casualitat! Van dir que havien vingut a viure ací amb la seua família perquè allí la vida 
era més difícil cada dia, de manera que els seus pares estaven preocupats pel seu futur.

Això m'ha deixat amoïnat... Què serà de la Bennu? Vaig a escriure-li ara mateix i us ho conto 
un altre dia.
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altres llibres publicats

El meu primer viatge al sistema solar
Viatge a les estrelles
El descobriment d’America

La guerra de Troia
Amundsen, l’explorador polar
Descobrint Mozart

Amb els nostres llibres volem fer una educació més divertida, 
alegre i a l'abast de tothom.
Ens ajudes a aconseguir-ho?
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