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Aus divinitzades i  
deesses amb cap d’hipopòtam

un petit grup escultòric de dos car-
nissers esquarterant una vedella, 
fins a la religió. També és contradic-
tòria, perquè veneraven els falcons, 
els gats i els ibis, entre altres ami-
mals, però els sacrificaven si no n’hi 
havia de morts per momificar. Molts 
dels animals que els egipcis van divi-
nitzar, com el cocodril, van desapa-
rèixer dels seus hàbitats naturals. 
“Pràcticament els van extingir, però 
els criaven als temples com a ani-
mals de culte”, afirma Gonzálvez.  

Conills, lleons i mosques 
L’antic Egipte és una font inesgota-
ble d’històries apassionants, plenes 
de matisos. Per exemple, la deessa 
Sekhmet, que és la divinitat de la ira, 
la revenja i les tempestes i que té cap 
de lleona, es representa amb cap de 
gata quan està amansida. Segons ex-
plica el fundador del museu, l’em-
presari i mecenes Jordi Clos, el pa-
re de la deesa, Ra, la va enviar a la 
Terra perquè advertís als 
humans que no li fal-
tessin al respecte, 
però va organitzar 
una carnisseria i hi 
va haver d’enviar 
altres déus que la 
tranquil·litzessin, 
amb cervesa i músi-
ca. “Ni les mosques 
es van lliurar de 
convertir-se en un 
element simbòlic: 
representaven els enemics der-

rotats pel faraó i es van conver-
tir en una condecoració militar 
feta amb or”, explica Gonzálvez.  

Un altre dels atractius de la 
mostra és que es poden veure en 
una pantalla escàners d’última ge-
neració d’algunes mòmies d’ani-
mals. Com en el cas dels humans, 
hi ha diferents graus de momifica-
ció, des dels més assequibles als 
més elaborats i costosos. Gràcies a 
la precisió de les noves tecnologi-
es s’han pogut descobrir, per 
exemple, les petxines que es van 
col·locar dins la mòmia d’ibis ex-
posada en senyal d’ofrena. “Eren 
com exvots i els fidels les havien de 

pagar”, diu el comissari. 
La presència i el simbolisme 
dels animals a l’antic Egipte 
encara és una font de nove-

tats, perquè a les tombes 
també s’han descobert mò-

mies d’animals menys co-
muns que els egipcis 
van veure en viatges 

(elefants i rinoceronts). 
Les mòmies de falcó exposa-

des provenen de l’excavació 
que la Fundació Clos finança 
i dirigeix conjuntament amb 
la Universitat de Tübingen a 
la necròpoli de Kom al-Ah-

mar, a la ciutat de 
Sharuna, en la qual 
es van trobar 500 

mòmies d’aques-
ta au dins una 
tomba.e
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Malgrat que era la deessa protecto-
ra de les dones embarassades i els 
nadons a l’antic Egipte, Tueris hau-
ria aterrit qualsevol que se l’hagués 
trobat, ja fos un nen o un adult: te-
nia el cos d’un humà, el cap d’un hi-
popòtam, les urpes i les potes d’un 
lleó i la cua d’un cocodril. Però cap 
d’aquests elements és fruit del ca-
prici d’una ment delirant, sinó de 
com els egipcis van aplicar a la seva 
vida i als seus mites el coneixement 
que tenien de la natura. “Com que 
van veure que quan les hipopòta-
mes es tornaven més ferotges era 
quan les seves cries estaven ame-
naçades, van concentrar els seus 
poders i els d’altres animals peri-
llosos en una sola imatge”, explica 
l’arqueòleg Luis Manuel Gonzál-
vez, conservador del Museu Egipi-
ci de Barcelona i comissari de la no-
va exposició que s’hi pot veure a 
partir d’avui, Animals sagrats de 
l’antic Egipte. A més de la imatge de 
Tueris, entre les més de 70 peces 
exposades, algunes d’inèdites, des-
taquen un sarcòfag en forma d’ibis 
amb la mòmia d’un exemplar 
d’aquesta au a dins, una escultura 
de pedra del déu Horus i una esfinx 
del déu Amon.  

La relació dels antics egipcis amb 
els animals és complexa i va des de la 
vida quotidiana, com es pot veure en 
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Els dilemes  
de l’altruisme

Dues parelles de metges es 
retroben en un sopar. EL MALDÀ

TEATRE

Diversitat 
“Ni les 
mosques van 
lliurar-se de 
ser un element 
simbòlic”, diu 
el comissari

‘Peggy Pickit veu la cara de Déu’  
EL MALDÀ 116 DE FEBRER 

La cooperació internacio-
nal amb els països man-
cats d’infraestructures 
sanitàries acompleix la 
doble funció de disminu-

ir els efectes letals sobre la pobla-
ció receptora i apaivagar el senti-
ment de culpa de les societats occi-
dentals benestants. ¿Però amb ai-
xò n’hi prou per sentir-se satisfet? 
L’alemany Roland Schimmelpfen-
nig amaga moltes pulles sota la capa 
aparentment intranscendent de les 
seves comèdies. Ens fa riure i alho-
ra ens colpeix. A això hi hem d’afe-
gir una concepció teatral antinatu-
ralista farcida de trencaments i re-
peticions com si escoltéssim una 
composició musical. 

Sota l’estrany títol de Peggy 
Pickit veu la cara de Déu s’amaga, 
doncs, una aguda mirada sobre els 
dilemes de la cooperació internaci-
onal i de com afecta els cooperants 
de la societat occidental. El plante-
jament és molt convencional: una 
parella benestant ha convidat a so-
par una altra parella d’íntims amics 
que acaben de tornar d’una estada 
de sis anys com a metges en algun 
país africà. La nit serà un desastre, 
avisa ja d’entrada l’amfitrió, però 
no pas per les seves deteriorades 
relacions.  

Moisès Maicas, que ja va crear un 
fantàstic espectacle amb una altra 
peça de l’alemany, El drac d’or (Te-
atre Akadèmia, 2015), ha farcit 
aquesta història amb un assortit 
d’apunts gestuals i musicals que di-
namiten qualsevol naturalisme i 
aboquen a un distanciament que fa 
més terrible el final de la nit. I és ben 
segur que els dilemes als quals s’han 
d’enfrontat els personatges ressona-
ran en els nostres caps perquè és im-
possible combinar la culpa amb la 
satisfacció. Què puc fer? Què hauria 
de fer? Faig prou? Soc culpable?e
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