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“Tutankhamonencara
ensamagasecrets”
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El novembre del 1922, després de 5
anys de recerca, Howard Carter va
descobrir la tomba de Tutankha-
mon. Des de llavors la fascinació
pels tresors que s’hi van trobar no
ha fet més que créixer. Fins demà es
pot visitar al Museu Marítim l’expo-
sició Tutankhamon. La tomba i els
seus tresors,on es poden veure més
de 1.000 rèpliques de peces de l’ai-
xovar funerari del rei.

¿Howard Carter va trobar la tomba
de Tutankhamon intacta?
No, la tomba havia estat robada
en almenys dues ocasions, potser
tres, no gaire temps després d’en-
terrar-hi el rei.

Tan fàcil era a l’època accedir-hi?
Probablement els lladres estaven
conxorxats amb els guardes que
vigilaven la Vall dels Reis.

I què s’havien endut?
Segurament poques peces. Per
exemple, sempre m’he preguntat
per què no s’hi va trobar cap peça
de metall, a part de les d’or. Una
explicació seria que les havien
robat, ja que devien ser fàcils de
reutilitzar.

¿Els lladres de l’època no tenien
por dels déus de l’ultramón?
No ho sabem, però òbviament les
seves creences no devien ser
gaire profundes. Si no, no s’hauri-
en atrevit a robar una tomba
reial.

¿La vida eterna estava reservada
als reis?
No, a l’època de Tutankhamon
tothom hi podia aspirar. De fet,
aquesta és la raó per la qual
sabem tant de l’antic Egipte, per-
què hem trobat moltes tombes;
no només de reis.

Fins a quin punt comprenem la ci-
vilització egípcia?
No l’entendrem mai del tot. Pen-
sar el contrari seria enganyar-
nos. Moltes de les coses que tro-
bem a les tombes significaven al-
guna cosa per a ells que mai no
podrem comprendre. El que sí
que sabem és que tot en una
tomba tenia la funció de fer que el
difunt assolís la vida eterna.

Què va significar per a l’egiptolo-
gia el descobriment de la tomba de
Tutankhamon?
Per sorprenent que pugui sem-
blar, gairebé 87 anys després del
descobriment no li puc contestar
aquesta pregunta.

Per què?
Perquè el tresor de Tutankhamon
encara ens amaga secrets. Fins
que tots els 5.398 objectes que
s’hi van trobar no hagin estat es-
tudiats no sabrem fins a quin
punt ha estat rellevant per al co-
neixement egiptològic.

Però parlem de la troballa arqueo-
lògica més coneguda del món...
Sí, però la majoria dels objectes
no s’han estudiat, desconeixem
de què i com estan fets. No sabem

Com es podrà saber?
No perdem l’esperança de trobar
papirs que ens permetin saber
com funcionava l’administració,
el cobrament d’impostos, etc. A
més, a Egipte hi ha grans àrees
que no s’han excavat mai, però
cada cop tot és més difícil.

Per què?
A Egipte la civilització antiga i la
societat moderna han de conviu-
re, i és complicat. La prioritat en
aquest moment és conservar el
que ja s’ha trobat.

Que corre perill?
Sí. Egipte està creixent, i això vol
dir que hi ha àrees on abans els
monuments estaven segurs, rela-
tivament allunyats de la població,
i en canvi ara les cases s’hi acos-
ten perillosament.

I l’expansió no es pot aturar.
No. Les autoritats egípcies fan el
que poden i en són ben consci-
ents, però a mi m’agradaria que
hi hagués més cooperació entre el
Consell Superior d’Antiguitats
egipci i els especialistes de tot el
món, que les actuacions per pro-
tegir els monuments fossin més
sistemàtiques.

També hi ha el turisme.
Sí. El turisme no fa cap bé als mo-
numents, però és bo per al país.
Es tracta de trobar l’equilibri. A
més, l’egiptologia, d’alguna mane-
ra, és una disciplina colonialista.
Hi anem de fora a excavar, i al
capdavall Egipte és el seu país.

ni la fusta de què estan fets els
taüts. Hi ha milions de fotografies
de la màscara, però no se n’ha pu-
blicat cap estudi. Té un petit forat
en un costat, i no sabem per què.

Com s’ho explica?
Quan, deu anys després del desco-
briment, Carter va acabar de bui-
dar la tomba, estava físicament i
psicològicament extenuat. Tot i
així, va publicar una memòria de
l’excavació, però no va trigar
gaire a morir i ningú no va conti-
nuar la seva feina.

Han passat molts anys, però...
És que no és gens fàcil. Totes les
peces, menys potser una o dues,
són al Museu del Caire; moltes
estan exposades... Com que són
molt valuoses, caldrien unes me-
sures de seguretat extraordinàri-
es... Tot i així, s’hauria de fer, i com
més temps passi més difícil serà.

¿Trobarem una altra tomba simi-
lar a la de Tutankhamon?
No se sap mai. Pensi que quan
Carter la buscava, hi havia molta
gent que creia que no existia,
però no crec que sigui la prioritat
de l’egiptologia ara mateix.

Què vol dir?
Doncs que l’objectiu de l’egiptolo-
gia és saber com funcionava la so-
cietat egípcia, com estava estruc-
turada, les relacions de les perso-
nes amb els centres de poder, els
temples, el rei, etc. Sabem molt
poc de la vida quotidiana de la gent
normal i corrent.

L’egiptòleg Jaromir Malek al costat de la rèplica d’un dels tres taüts que protegien la mòmia del jove rei Tutankhamon exposada al Museu Marítim ■ JOSEP LOSADA

1984
De G. Orwell. Dir.: Tim Robbins.
Teatre Poliorama, 30 de setembre.

No té gaire sort Orwell
en les adaptacions
espectaculars que li

han fet. D’una banda, el pro-
tagonista invisible de la seva
novel·la 1984 (Big Brother)
ha donat nom a un dels més
fastigosos programes de la
teleporqueria. Després,
l’Homage to Catalonia del
Romea va resultar excessi-
vament confús, i ara, quan
una altra obra seva es pre-
senta a l’edifici on Orwell es
va enfrontar a l’estalinisme
el 1937, ara amb l’embolcall
mediàtic d’un famoset com
Tim Robbins, s’encalla en
una verbositat crepuscular.

Qualsevol novel·la o ar-
gument és susceptible de
ser dut a escena, sobretot si
té l’elevat interès de 1984,
una esgarrifosa premonició
d’un futur que és ja present,
en què l’exercici de la lliber-
tat pot ser considerat un
crim (us sona, Arenys?). Ara
bé, Robbins es limita a con-
vidar el públic a llegir. Molt
bé: la lectura val la pena,
però no cal moure’s de casa.
La posada en escena és es-
tàtica, grisa, esmorteïda.

La paraula punyent
d’Orwell servida amb un
muntatge plumbi. Hi ha un
claustrofòbic escenari-
presó amb un trau al mig on
resta encadenat el discre-
pant, amb els ulls embenats,
sotmès a electroxocs i a les
més refinades humiliacions,
un rol que Cameron Dye
resol amb enteresa. I hi ha,
ben cert, expressives refe-
rències als mètodes de con-
trol i tota mena de tortures
que recorden Guantánamo
o tants altres mecanismes
d’extermini del pensament
que usen els Estats anome-
nats democràtics, també
sotmesos, com en la ficció
orwelliana, al truculent ca-
prici d’un Partit interior i un
d’exterior. Sí: és d’avui ma-
teix el fanatisme d’Estat que
criminalitza idees, anorrea
la diferència i perverteix el
sistema amb depravades
lleis de partits. Llegeixin
Orwell: hi veuran reflectida
la realitat actual, però
poden estalviar-se la sòpita
funció de Robbins.
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