
Piramidas d'Egipte
Las  piramidas  d'Egipte  son  de  tombèls  qu'an  la  forma

geometrica  de  piramidas  (de  basa  carrada),  construsits  pels
faraons l'Egipte anciana. Son una de las sèt meravilhas del mond,
la mai anciana e la sola que resistiguèt fns a nosautres a l'accion
del temps e als tèrratremols. 

Napoleon Bonaparte, en desbarcant en Egipte, diguèt a sas
tropas : « Soldats, d'ennaut d'aquelas piramidas, quaranta sègles
vos agachan ».

Las  pèiras  èran  talhadas  dins  la  carrièras  a  l'entorn  e
trasportadas  sul  talhièr  de  construccion,  subretot  per  via
fluviala. Unna fola d'obrièrs èra necessrria per menar l'bbra a sa
fn. Sabèm pas se los obrièrs èran d'esclaus o d'bmes liures. Los
egiptolbgs modèrnes pensan puslèu qu'es la segonda possibilitat. 

 Piramidas de Gizeh

Segon l'istorian grèc Erodbt, la construccion de la piramida
de  Chebps  (o  Khebps)  durèt  20  ans.  L'orientacion  de  las
piramidas,  bravament  rigorosa,  se  determinava  segon
l'observacion de las estelas. A l'interior, de galariás menan a la
cambra funerrria ont jasiá lo cbs momifcat del fararon.

Piramidas d'Egipte
Las  piramidas  d'Egipte  son  de  tombèls  qu'an  la  forma

geometrica  de  piramidas  (de  basa  carrada),  construsits  pels
faraons l'Egipte anciana. Son una de las sèt meravilhas del mond,
la mai anciana e la sola que resistiguèt fns a nosautres a l'accion
del temps e als tèrratremols. 

Napoleon Bonaparte, en desbarcant en Egipte, diguèt a sas
tropas : « Soldats, d'ennaut d'aquelas piramidas, quaranta sègles
vos agachan ».

Las  pèiras  èran  talhadas  dins  la  carrièras  a  l'entorn  e
trasportadas  sul  talhièr  de  construccion,  subretot  per  via
fluviala. Unna fola d'obrièrs èra necessrria per menar l'bbra a sa
fn. Sabèm pas se los obrièrs èran d'esclaus o d'bmes liures. Los
egiptolbgs modèrnes pensan puslèu qu'es la segonda possibilitat. 

 Piramidas de Gizeh

Segon l'istorian grèc Erodbt, la construccion de la piramida
de  Chebps  (o  Khebps)  durèt  20  ans.  L'orientacion  de  las
piramidas,  bravament  rigorosa,  se  determinava  segon
l'observacion de las estelas. A l'interior, de galariás menan a la
cambra funerrria ont jasiá lo cbs momifcat del fararon.


