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Moreldirector
deteatre i
professor
JordiMesalles

Juan Carlos Olivares
BARCELONA

L’últim espectacle de Jordi
Mesalles (Barcelona, 1953)
estrenat a Barcelona va ser
Mathilde, l’any passat al
Lliure. Un accident va aca-
bar ahir amb la seva vida a
una edat que per a un pro-
fessor i director de teatre
suposa entrar en una inte-
ressant etapa de maduresa.
Expert en l’obra de De Filip-
po (Sik-Sik, El barret de
copa i L’art de la comèdia),
va assumir darrerament
una veu crítica amb l’oblit
que patien aquells creadors
i professionals del teatre ca-
talà que d’alguna manera
considerava història recent
de l’escena nacional. Una
actitud conseqüent que,
potser, l’havia allunyat de la
primera línia de les produc-
cions catalanes.

De Mesalles, amb una ex-
tensa carrera que comença
a finals dels 70, es recorden
obres com La senyora de
Sade de Mishima, Després
de l’assaig de Bergman i
Mamets com Perversitat se-
xual a Chicago i American
Buffalo.

Elsmotsmàgicsd’Egipte

El Museu Egipci de Barcelona presenta un centenar de peces i
llibres a la mostra ‘Paraules divines. Dels jeroglífics a l’egiptologia’

Aina Mercader
BARCELONA

Els antics egipcis conside-
raven l’escriptura un regal
dels déus, un conjunt de pa-
raules màgiques. I tanta deu
ser la màgia d’aquests sig-
nes jeroglífics a través dels
quals s’expressava la civilit-
zació faraònica que fasci-
nen, encara ara, el lector oc-
cidental.

L’exposició Paraules di-
vines. Dels jeroglífics a
l’egiptologia del Museu
Egipci de Barcelona ens pro-
posa un recorregut per la
història d’Egipte, des de
l’origen de l’escriptura jero-
glífica, el 3200 aC, fins al
naixement de l’egiptologia
moderna, de la mà de llibres
i documents que es van edi-
tar entre el segle XVI i el
XIX. Per la comissària
Emma González, “la mostra
ofereix una imatge àmplia i
didàctica de com sorgeix un
sistema d’escriptura jeroglí-

fica i evoluciona cap a les
formes hieràtiques i demò-
tiques”. Per il·lustrar
aquest període, el Museu
Egipci acull un centenar
d’objectes, entre llibres i
peces escultòriques. Es
tracta de les antiguitats de
la Col·lecció d’Arqueologia
Egípcia Jordi Clos –algunes
inèdites fins al dia d’avui– i
del fons de la biblioteca del
Museu Egipci, que supera
els 10.000 títols i inclou al-
gunes de les grans obres de
l’egiptologia que van escriu-
re els primers aventurers a
les terres de l’antiga cultu-
ra faraònica.

El recorregut arrenca
amb un cap de babuí, un
dels animals sagrats associ-
ats a la divinitat de l’escrip-
tura i la saviesa, el déu Thot.
L’escriptura jeroglífica es va
manifestar inicialment en
monuments i ceràmiques
funeràries, però posterior-
ment apareix sobre pedra,
fusta, teixits i metalls. Així

doncs, es pot contemplar,
entre altres peces, un reci-
pient per guardar aigua
–l’objecte més antic de la
mostra–, un anell d’or i un
grup escultòric de granit, la
darrera adquisició que en-
cara està en estudi. A més,
s’inclou una carta de Ros-

selini a Champollion, el pri-
mer a desxifrar correcta-
ment els jeroglífics, i una
edició de La description de
l’Égypte, una gran enciclo-
pèdia –amb 26 toms i 11 là-
mines– que va sorgir de
l’expedició de Napoléo a
Egipte el 1798 i que es con-

sidera el punt de partida de
l’egiptologia moderna. ■
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Cap de babuí, animal sagrat associat a Thot, el déu inventor de l’escriptura ■ MIQUEL ANGLARILL

Artdecadàvers
Una instal·lació a Torí amb morts reals

Thaïs Gutiérrez
ROMA. CORRESPONSAL

Art i mort s’uneixen aquest
any a la Triennal de Torí que
es va inaugurar ahir al ves-
pre. De totes les obres que es
mostren en aquesta cita amb
l’art internacional més mo-
dern i avantguardista, desta-
ca la instal·lació de l’artista
thailandesa Araya Rasdjarm-
rearnsook, que utilitza els
cossos de deu persones mor-
tes per convertir-los en obres

d’art i qüestionar-se la relació
que els éssers humans tenim
amb la mort. Sota el títol de
The Class, aquesta ins-
tal·lació vol donar als espec-
tadors una lliçó sobre la vida
i la mort en què els “estudi-
ants” són deu cadàvers co-
berts per un llençol blanc que
els visitants poden veure a
través d’un vidre. Davant dels
cossos inerts, l’artista llegeix
un intens monòleg amb el
qual pretén descobrir “per
què es tan difícil parlar de la

mort amb els vius”. “Vaig es-
collir treballar amb els morts
–va explicar l’artista– perquè
els vius no t’escolten i perquè
en la cultura occidental no
s’afronta el tema de la mort”.

La polèmica està servida i
els mitjans de comunicació
n’han informat a bastament.
L’opinió pública es pregunta
si això és realment art o és
una manera de provocar ba-
sada en un mal gust maca-
bre, o bé una simple espec-
tacularització de la mort.

Sis cadàvers davant de l’autora de la instal·lació, Araya Rasdjarmrearnsook■ TRIENNAL DE TORÍ


