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35. Em disposo a perllongar el discurs sobre Egipte perquè té molts més elements 

sorprenents [que qualsevol altra terra] i presenta fets més dignes de menció1 davant 

dels de qualsevol altra terra; per causa d’això, en2 parlaré més. Els egipcis, a més, amb 

el cel que és diferent al damunt seu i amb el riu que presenta un tipus de natura 

diferent a la dels altres rius, han establert gran part 3de tots els seus costums i lleis a 

l’inrevés que els altres homes; entre ells, les dones van a comprar i comercien i els 

homes, que estan a casa, teixeixen; teixeixen, els altres, tot empenyent la trama cap a 

dalt, però els egipcis, cap avall. Els homes porten les càrregues al damunt del cap i les 

dones, al damunt de les espatlles. Les dones orinen dretes i els homes, ajaguts. 

Acostumen a anar de ventre dins de casa seva i mengen a fora, al carrer, tot 

argumentant que les necessitats vergonyoses és convenient de fer-les a recés i les que 

no són vergonyoses, a la vista. Cap dona no és sacerdotessa de cap divinitat ni 

masculina ni femenina i els homes ho són de tots i de totes4. Els seus fills no tenen cap 

obligació d’alimentar els seus pares si no volen, però les filles en tenen tota l’obligació, 

encara que no ho vulguin. 36. Els sacerdots dels déus, a la resta de territoris, es deixen 

els cabells llargs, però, a Egipte, se’ls rasuren. Per als altres homes hi ha el costum, en 

senyal de dol, que els més afectats es rapin el cap, però els egipcis, pels difunts, es 

treuen els cabells que tenen al cap i a la barba, mentre que normalment van afaitats. 

Entre els altres homes, hom viu separat dels animals, però, entre els egipcis, hom viu 

amb els animals. Tots s’alimenten del blat i de l’ordi, però qui, dels egipcis, s’alimenta 

d’això, ho té com la vergonya més gran; altrament, fan els pans a partir d’espelta, que 

alguns altres anomenen pisana. Pasten la massa de farina d’espelta amb els peus, però 

el fang amb les mans [i també recullen el fem5]. Tots es deixen les vergonyes tal com 

neixen, excepte els qui ho han après d’ells6, però els egipcis se les circumciden. 

Cadascun dels homes té dues peces de roba; cadascuna de les dones, una de sola. Els 

altres lliguen per fora les anelles i les drisses del velam, però els egipcis, per dins. Els 

                                                           
1Literalment: de discurs/de paraula. 
2 D’aquesta (terra), o sigui, d’Egipte. 
3 Literalment: molts. 
4 De tots (els déus) i de totes (les deesses). 
5 També amb les mans. 
6 És a dir, dels egipcis. 

Recordatori: has de confegir el teu comentari treballant sobre el text 

grec i sempre fer referència directament al text grec.  

 



grecs escriuen lletres i compten amb còdols tot portant la mà d’esquerra a dreta, però 

els egipcis, de dreta a esquerra: i, quan fan això, ells mateixos diuen que ho fan cap a la 

dreta i els grecs, a l’inrevés7. Usen dos tipus de lletres, una d’elles s’anomena sagrada; 

l’altra, demòtica. 
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7 Literalment: cap a l’esquerra. 


