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 Dossier de premsa 

 
Més de 400 obres i objectes únics expliquen a CaixaForum Madrid les funcions 
i la importància que va tenir la figura animal en l’antic Egipte 
 

 
Un mico acarona la seva cria mentre un ase toca l’arpa. A la llunyania, 
rugeix el lleó. Els animals, reals o representats, salvatges o domesticats, 
exerceixen un paper fonamental en l’antic Egipte i són omnipresents en la 
vida quotidiana. Els antics egipcis es van apropiar dels animals per 
emprar-ne de diferents maneres les imatges simbòliques. Així, la figura 
animal es va convertir en l’element múltiple d’un llenguatge codificat, escrit 
o representat, i, en aquest sentit, es va erigir en un puntal del pensament 
religiós egipci. També va ser una font infinita d’inspiració i l’origen d’una 
producció artística d’una riquesa i una varietat excepcionals. L’exposició 
Animals i faraons. El regne animal en l’antic Egipte reuneix una selecció de 
430 objectes que expliquen aquesta relació intensa a partir d’esfinxs i 
estàtues —algunes de grans dimensions— i esteles, gots i gerres, 
aquarel·les i pintures murals, cofres i amulets o sarcòfags i mòmies. De fet, 
la mostra inclou 14 exemplars de mòmies animals que s’han estudiat 
expressament per a l’ocasió, de la mateixa manera que 260 objectes s’han 
restaurat per exhibir-los. L’exposició és fruit de l’acord entre l’Obra Social 
”la Caixa” i el Museu del Louvre per a l’organització conjunta de projectes 
excepcionals com aquest. 
 

 
Animals i faraons. El regne animal en l’antic Egipte. Lloc: CaixaForum Madrid 
(passeig del Prado, 36). Dates: De l’1 d’abril al 23 d’agost de 2015. Organització: 
Exposició organitzada pel Museu del Louvre-Lens i l’Obra Social ”la Caixa” amb la 
participació excepcional del Museu del Louvre. Comissariat: Hélène Guichard, 
conservadora en cap del Departament d’Antiguitats Egípcies del Museu del Louvre, 
amb la col·laboració de Catherine Bridonneau i Fanny Hamonic, del Departament 
d’Antiguitats Egípcies del Museu del Louvre. 
   

 @CaixaForum_CAT #AnimalsIFaraons 
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Element d’un moble en forma de cap de lleó  
© Museu del Louvre, dist. RMN-GP / Benjamin Soligny 

Madrid, 31 de març de 2015. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, i la conservadora en cap del Departament 
d’Antiguitats Egípcies del Museu del Louvre i comissària, Hélène Guichard, 
inauguren avui Animals i faraons. El regne animal en l’antic Egipte, una mostra 
excepcional de caràcter arqueològic sobre la importància de la figura animal en 
l’Egipte faraònic. 
 
Les exposicions que l’Obra Social ”la Caixa” dedica des de fa anys a les grans 
cultures del passat tenen com a missió mostrar al públic les diferents maneres 
en què homes i dones de diversos llocs i èpoques han afrontat les grans 
qüestions universals, així com ampliar les perspectives sobre el món a partir de 
les investigacions històriques i arqueològiques més recents. 
 
Sens dubte, l’art de l’antic Egipte ha ocupat un lloc destacat en les mostres 
organitzades per l’entitat en els darrers 30 anys. El 1986, l’exposició Nofret la 

bella. La dona en l’antic Egipte, amb fons del Museu del Caire, va generar una 
expectació sense precedents a Madrid i a Barcelona, per l’enfocament temàtic i 
per la bellesa de les obres que presentava. Posteriorment, l’Obra Social ”la 
Caixa” ha impulsat diferents projectes que han fet conèixer altres aspectes 
d’aquesta civilització antiga: la relació amb l’Àfrica negra, a Núbia. Els regnes 

del Nil al Sudan, la diversitat cultural a Un altre Egipte. Col·leccions coptes del 

Museu del Louvre o els rituals funeraris en la més recent, Mòmies egípcies. El 

secret de la vida eterna, a partir de les col·leccions del Rijksmuseum Van 
Oudheden de Leiden. 
 

Animals i faraons. El regne animal en 

l’antic Egipte se suma a aquesta llista ja 
llarga d’exposicions organitzades per 
l’Obra Social ”la Caixa” en els darrers 
anys. En aquesta ocasió, la mostra 
permet endinsar-se en una civilització 
fascinant des d’una òptica innovadora: 
la de la fauna. En l’Egipte faraònic hi ha 
una omnipresència dels animals que no 
trobem en cap altra cultura de 
l’antiguitat. Cap altre poble ha observat, 
descrit, integrat i fet seva la fauna d’un 

país com aquesta civilització. Així, a través del prisma de la zoologia veiem el 
cor de l’antic Egipte, en l’aspecte més quotidià.  
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Animals i faraons, una nova col·laboració amb el Museu del Louvre 

 
La cooperació entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre és fruit de la 
voluntat de totes dues institucions de promoure el coneixement a partir de 
l’organització d’exposicions de tipus arqueològic —que permetin aproximar-se a 
altres civilitzacions—, i també de mostres d’art antic i modern. 
 
Aquest acord ambiciós s’emmarca en la línia d’actuació impulsada per l’Obra 
Social ”la Caixa” en els darrers anys per establir aliances estratègiques amb 
grans institucions culturals del món, amb la finalitat d’intensificar l’acció cultural 
i fomentar sinergies entre diferents institucions de primer ordre internacional.  
 
Aquesta relació d’entesa històrica s’ha intensificat amb la signatura de dos 
acords de col·laboració consecutius (2008-2012 i 2012-2016) per a 
l’organització conjunta de diferents projectes expositius als centres culturals de 
l’Obra Social ”la Caixa”, amb el préstec d’obres per part del Museu del Louvre i 
el comissariat a càrrec d’especialistes del museu parisenc. 
 
Gràcies a aquest acord, ja s’han pogut veure als diferents centres CaixaForum 
exposicions de primer nivell i tan diverses com Rutes d’Aràbia. Tresors 

arqueològics de l’Aràbia Saudita; Prínceps etruscos. Entre Orient i Occident; Un 

altre Egipte. Col·leccions coptes del Museu del Louvre; Delacroix (1798-1863), i 
Abans del diluvi. Mesopotàmia (3500-2000 aC). 
 
L’exposició que es presenta ara a CaixaForum Madrid és la primera de la nova 
tanda de mostres conjuntes programades i es converteix en la primera que 
s’exposa en tots dos països. La mostra ha estat al Museu del Louvre-Lens 
entre desembre de l’any passat i aquest mes de març.  
 
 
El bestiari, omnipresent en l’Egipte dels faraons 

 
«Els temples dels egipcis, amb els propileus i els atris, estan magníficament 
construïts; els patis estan envoltats de columnes […]; les naus brillen amb el 
centelleig de l’or, la plata i l’electre i de les pedres precioses procedents de 
l’Índia i d’Etiòpia; els santuaris, tapats amb cortinatges brodats d’or, resten en la 
penombra. Però si avanceu cap al fons del recinte i busqueu l’estàtua a la qual 
està consagrat el temple […] Què veureu llavors? Un gat, un cocodril, una serp 
autòctona o qualsevol altre animal d’aquest tipus! El Déu dels egipcis sembla… 
És una fera salvatge que es rebolca en un jaç de porpra!» 
 

Climent d’Alexandria (c. 150-215), El pedagog, Llibre III, capítol II, citat per Champollion, 1823 
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Estàtua de lleó estirat sobre un costat 
© Museu del Louvre, dist. RMN-GP / Christian Décamps 

 
No cal ser egiptòleg per advertir com és d’àmplia la presència de la figura 
animal en l’art egipci, en formes i contextos múltiples. Aquesta profusió, 
juntament amb el culte als animals sagrats que es va donar en les èpoques 
més tardanes de l’Egipte faraònic, va portar alguns filòsofs i historiadors 
clàssics a considerar els antics egipcis uns simples zoòlatres. Climent 
d’Alexandria, entre d’altres, va arribar fins i tot a ridiculitzar-los amb una 
condescendència eloqüent. 
 

Aquesta reputació s’ha mantingut 
arrelada en el pensament occidental fins 
a l’època moderna, fins que l’egiptologia 
científica ha projectat una llum nova 
sobre una religiositat molt més complexa 
del que semblava i ha interpretat amb 
més precisió la relació entre els antics 
egipcis i el món animal. Els egipcis no 
adoraven pas els animals: triaven amb 
cura les formes animals per convertir-les, 

per comparació o assimilació, en manifestacions de l’essència divina 
accessibles als humans. En aquesta representació hi ha un discurs religiós, 
simbòlic o polític basat en una observació minuciosa i incansable de la natura.  
 
En una civilització en la qual els animals, tant salvatges com domesticats, eren 
omnipresents, els egipcis se’n van apropiar per crear de diverses maneres les 
imatges simbòliques que vehiculen. En aquest sentit, la figura animal 
constitueix un puntal del pensament religiós egipci, així com una font infinita 
d’inspiració que va donar com resultat una producció artística d’una riquesa i 
una varietat excepcionals. 
 
 
430 obres, entre les quals un grup estatuari de més de cinc tones de pes 

 
En els nou àmbits que té, l’exposició Animals i faraons. El regne animal en 

l’antic Egipte mostra aquests vincles extraordinaris que van unir els homes i la 
natura, els egipcis i els animals. Alhora companys, mitjans de transport i 
representació dels déus, els animals van ser una font heterogènia d’inspiració. 
La seva imatge apareix de manera constant, tant en la vida quotidiana com en 
els ritus funeraris, religiosos i civils. 
 
En total, la mostra reuneix 430 obres, la immensa majoria de les quals 
procedeixen del Museu del Louvre. La llista es completa amb alguns préstecs 
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Mòmia de gat. © Museu del Louvre, dist. RMN-GP / 
Christian Décamps 
 

d’altres institucions, com ara la Bibliothèque centrale des musées nationaux 
(París), el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC (Madrid), El Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona, el Museu de Montserrat i el Museu Egipci de 
Barcelona. 
 
El visitant hi trobarà escultures, estàtues i figures, esteles i relleus, ceràmica, 
papirs, aquarel·les i pintures murals, cofres, amulets i joies, així com una gran 
diversitat d’objectes quotidians.  
 
L’exposició inclou algunes peces de grans dimensions, entre les quals destaca 
poderosament l’obra que tanca la mostra, de més de cinc tones de pes de 
granit rosa. Es tracta d’un grup estatuari que mostra els babuins que formaven 
la base de l’obelisc oriental del temple de Luxor. Altres peces de grans 
dimensions són les estàtues Esfinx reial amb el nom d’Acoris o Lleó estirat 

sobre un costat. 

 

 

260 obres restaurades i 14 mòmies analitzades per a l’ocasió 

 

Així mateix, destaca un grup format per 14 exemplars de mòmies de diversos 
animals (gats, gossos, bens, ibis, falcons, peixos, cocodrils i serps), així com 
taüts i sarcòfags. Aprofitant l’última tecnologia i l’organització d’aquesta 

exposició, s’han fet escàners (tomografies 
computaritzades) a les mòmies, amb 
l’objectiu de recollir el màxim d’informació a 
partir de les imatges obtingudes.  
 
S’ha pogut constatar que a l’interior de la 
majoria de les mòmies hi ha animals 
sencers, encara que en alguns casos, com 
algunes mòmies d’ibis, només s’hi tanquen 
unes plomes o uns ossos aïllats. També 
s’han detallat els principis de la momificació 

animal, distingint entre tres tècniques de momificació. 
 
A més de l’estudi de les mòmies, gràcies a l’acord entre el Museu del Louvre i 
l’Obra Social ”la Caixa” per a la realització de l’exposició, s’ha pogut dur a 
terme la restauració de 260 peces, efectuant treballs diversos, des de la neteja 
fins a intervencions de restauració encaminades a retornar a les obres la 
llegibilitat i l’estabilitat.  
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Estàtua de gata asseguda © Museu 
del Louvre, dist. RMN-GP / Hervé 
Lewandowski 

Com és habitual en les exposicions organitzades per l’Obra Social ”la Caixa”, el 
projecte inclou un programa complet d’activitats, així com l’edició d’un catàleg 
que reuneix les aportacions científiques principals i articles sobre cadascun 
dels aspectes de què tracta la mostra. 

 
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
El recorregut s’estructura en nou seccions temàtiques amb una evolució lògica: 
des de la simple percepció material de criatures reals en el medi natural fins a 
la transposició d’aquestes figures múltiples al llenguatge codificat del 
pensament egipci, sigui en l’àmbit religiós, funerari o polític. 
 
Es reconstrueix la relació que es va establir entre els homes i els animals, la 
natura i la cultura en l’antic Egipte, des de l’admiració i el temor fins a les 
construccions simbòliques més sofisticades. 
 
 
1. UNA MICA DE ZOOLOGIA 

 
Com ho van fer en el seu moment els erudits que van acompanyar l’expedició militar 

de Bonaparte a Egipte el 1798, els naturalistes han contribuït a la tasca de rehabilitació 
de la civilització egípcia: les representacions animals no són fortuïtes, sinó totalment 
deliberades. Per entendre-ho cal recórrer a la zoologia i l’etologia, perquè ens 

permeten identificar les diferents espècies animals, però 
també descobrir les raons que van portar els antics egipcis a 
convertir-les en models i, al cap i a la fi, en signes d’un 

llenguatge veritable.  
 
La riquesa natural de la vall del Nil i el talent dels 

observadors —i els artistes— egipcis van portar aquesta 
civilització a conèixer de prop els animals del paisatge nilòtic 
i a extreure d’aquest repertori únic els elements necessaris 

per construir i explicar una visió del món determinada.  
 
Les condicions mediambientals de l’Egipte actual no són les 

mateixes que en els temps antics. Els canvis climàtics i la 
intervenció de l’home han modificat profundament 
l’ecosistema. Però les fonts textuals i iconogràfiques de 

l’antic Egipte que han arribat fins als nostres dies mostren l’existència d’una fauna i 
una flora molt diversificades, amb espècies que avui dia han desaparegut. Mamífers 
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Ocells voletejant sobre els aiguamolls 
© Museu del Louvre, dist. RMN-GP / Georges Poncet 

salvatges que eren domesticats, aus, peixos, rèptils, insectes i amfibis poblaven els 
grans medis naturals: el riu i les ribes pantanoses, la plana fèrtil en la qual encara avui 
es concentren la població i les activitats humanes, i les àrides i hostils zones 

desèrtiques, sorrenques o muntanyenques. 
 
 

2. OBSERVATS, ADMIRATS, TEMUTS 

 
Davant de l’espectacle de la vida salvatge, en els 
deserts sorrencs o muntanyencs, a les ribes del 

Nil i als pantans, a les planes agrícoles, els 
jardins o les arbredes, els antics egipcis donen 
curs un sentit de l’observació ben agut. La fauna 

nilòtica i l’entorn natural constitueixen una font 
d’inspiració inesgotable per als pintors i els 
escultors. Amb les formes esquemàtiques i 

depurades del Període Predinàstic (c. 3900-
3100 aC), els artistes ja busquen plasmar la morfologia i l’anatomia dels models 
animals, així com el pelatge, la pell, els plomatges acolorits o les escates brillants. Els 

animals apareixen representats sota formes múltiples, incloent-hi les bèsties salvatges 
i perilloses que els causen un temor gairebé sagrat. En aquest exercici, la creació 
artística oscil·la permanentment entre la temptació naturalista i la interpretació 

convencional, basada, tanmateix, en una voluntat de descriure el model amb precisió i 
de mostrar-ne de manera clara els trets més significatius. 
 

3. CAÇATS, CRIATS, CONSUMITS 

 

La caça, la pesca, la captura i la cria d’animals, salvatges o domèstics i de les 
espècies més sorprenents, constitueixen importants mitjans de subsistència. Les fonts 
iconogràfiques mostren un gran nombre d’escenes en les quals es representa en detall 

la caça amb bastó llancívol o amb arc, la captura amb xarxa, la pesca amb arpó, la 
preparació del peix, l’engreix d’oques (o fins i tot de hienes!) o la matança del bestiar. 
No obstant això, les fonts textuals i les dades arqueozoològiques* obtingudes en les 

excavacions indiquen que, en general, productes carnis determinats eren un privilegi 
de les classes més acomodades. En qualsevol cas, el consum d’aliments continua 
després de la vida terrenal, i els animals constitueixen una de les peces fonamentals 

de l’ofrena alimentària, tant per als difunts com per als déus. Trinxats o desossats, 
plomats i llests per cuinar, solen aparèixer en les taules i les llistes d’ofrenes. 
 

* Arqueozoologia: disciplina científica que té per objecte reconstruir la història de les 

relacions naturals i culturals entre l’home i l’animal mitjançant l’estudi de les restes 

animals trobats en les excavacions arqueològiques. 
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El consum i l’ofrena d’aliments 

Igual que els vius en el món terrenal, els difunts i els déus han de beure i menjar cada 

dia. Per aquest motiu, a les parets dels temples, davant de les deïtats, o a les tombes, 
davant dels difunts, abunden les taules d’ofrenes repletes de vitualles, sobretot 
productes animals. Com a reflex de la realitat i dels productes frescos aportats pels 

sacerdots o les famílies (perquè la representació equival a la realitat), aquestes 
imatges garanteixen l’aprovisionament etern, amb uns portadors carregats de peces 
de carn o animals vius, o fins i tot en forma de «models», les versions en fusta o en 

pedra d’aquestes ofrenes. 
 
4. UTILITZATS, EMPLEATS, EXPLOTATS 

 

Els antics egipcis aprenen a emprar la força física, la resistència i l’agilitat dels 
animals, fins al punt de convertir-los en autèntics col·laboradors en el terreny econòmic 
i en el militar. La domesticació i l’ensinistrament els permeten utilitzar el bestiar, els 

ases i els cavalls (i en alguns casos els micos) en l’agricultura: conreu, plantació, 
irrigació, collita, etc. També en l’àmbit del transport, tant el civil, bàsicament el dels 
productes agrícoles i les mercaderies, com el relacionat amb la guerra, amb la 

introducció a Egipte del cavall i els carros durant l’Imperi Nou (1550-1069 aC). Els 
animals i els productes animals també s’empren en l’artesania com a matèria primera 
(pell, cuir, ivori, ossos, banyes, petxines, plomes, etc.) per confeccionar objectes 

quotidians, accessoris de la indumentària i adornaments de gala. Per acabar, 
juntament amb les plantes i les substàncies vegetals, també s’utilitzen ingredients 
d’origen animal (fems, greix o sang) per a l’elaboració de substàncies medicinals. 

 
5. ADOPTATS, PERSONIFICATS, CARICATURITZATS 

 
Pel fet de mostrar qualitats i actituds similars a les dels humans, els animals sovint són 
fàcils de domesticar i d’integrar en la vida de la llar. En aquest sentit, l’animal de 

companyia és tractat i cuidat com un membre més de la família. De vegades rep un 
nom propi i, quan mor, els amos l’honoren amb mostres explícites de dol, tal com 
descriu l’historiador Heròdot (c. 484-420 aC). També el volen mantenir a prop quan 

moren, per la qual cosa fan representar aquests gats, gossos, gaseles o micos en les 
seves tombes, o fins i tot els fan embalsamar per compartir-hi l’eternitat. Aquesta 
intimitat quotidiana amb el món animal permet als egipcis observar de prop les 

semblances i mimetismes entre els homes i els animals. Personificats fins al punt de 
convertir-se en objecte d’antropomorfisme* i, a partir d’aquí, de caricatura humana, els 
animals s’utilitzen com a instrument de paròdia en unes escenes satíriques amb una 

gran càrrega humorística en les quals ocupen el lloc dels humans. Un primer pas cap a 
l’apropiació de la figura animal, que en mans dels artistes es converteix en un mitjà 
d’expressió paral·lel.  
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* Antropomorfisme: fet d’atribuir a un animal o a un déu l’aparença, el comportament, 

els sentiments, les passions, les idees o els actes dels éssers humans. 

 

6. TRANSPOSATS, MODIFICATS, CODIFICATS 

 
A més de la funció material i domèstica que té la fauna, la figura animal es treu del 

context habitual i es trasllada de maneres diverses segons els diferents significats que 
els antics egipcis li atorguen. En la vida quotidiana, tot un seguit de objectes 
manufacturats adopten una forma animal i, segons el cas, l’adapten a la funció que 

fan. El repertori animal també s’utilitza de manera màgica o simbòlica per protegir els 
vius i els morts: la profilaxi,* que té l’objectiu de prevenir els esdeveniments funestos, 
es materialitza en una gran varietat d’amulets zoomorfs** amb virtuts múltiples, 

basades en una sèrie de criteris relacionats amb l’observació del comportament 
animal. L’escriptura jeroglífica es basa, en part, en la codificació d’aquestes formes 
animals: més del 20 % dels signes jeroglífics (ideogrames o signes fonètics) tenen 

com a origen el món animal. En qualsevol cas, els animals i les seves representacions 
es carreguen de sentit, per la qual cosa poden expressar conceptes.  
 

* Profilaxi: conjunt de pràctiques màgiques i rituals emprades per preservar algú o alguna 

cosa de les malalties, dels desastres naturals o de qualsevol incident funest. 

** Zoomorfisme: representació d’algú o alguna cosa amb forma d’animal. 

 
7. ESPIRITUALITZATS, SACRALITZATS, TRANSFORMATS 

 
A partir del moment en què els animals constitueixen un mitjà per expressar conceptes 
abstractes, associar-los amb el món espiritual i diví resulta evident: cap altre repertori, 

tan familiar per al comú dels mortals, podria proporcionar una quantitat tan gran de 
formes concretes per formular i materialitzar els conceptes complexos del principi diví. 
Els trets de comportament de cada animal permeten comprendre millor la naturalesa 

de cada déu: en primer lloc es converteix en l’animal emblemàtic del déu, el representa 
i l’expressa, i per acabar li fa de vehicle, fins i tot d’encarnació. Gràcies a 
l’espiritualització de les formes animals s’aconsegueix fer intel·ligible un sistema 

teològic sofisticat, basat en el polimorfisme*, el sincretisme** i l’ambivalència. Per 
donar una materialitat tangible a la deïtat, els teòlegs i els artistes li atribueixen una 
forma animal purament zoomorfa o formes mixtes i híbrides, i creen així una dialèctica 

metafísica veritable que poden controlar i utilitzar amb facilitat.  
 

* Polimorfisme: diversitat d’aspectes i multiplicitat de formes. 

** Sincretisme: fusió de diferents doctrines o de diverses formes culturals. 
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Fragment de cartonatge de Padiuf 
© Museu del Louvre, dist. RMN-GP / 
Georges Poncet 
 

7.1. Components de l’ésser humà 

Per als antics egipcis, l’individu està format per diverses entitats, diferents però 
indissociables, el receptacle de les quals és el cos carnal, que és indispensable 

protegir per aspirar a l’eternitat. Per a la representació material d’alguns d’aquests 
principis espirituals, es recorre a la forma animal. És el cas del bai, l’element dinàmic 
de la personalitat que s’incorpora a l’individu en el moment del naixement i que surt 

d’ell després de la mort en forma d’ocell amb cap humà. Pel que fa a l’aj, l’esperit 
immortal i lluminós, pren la forma d’una garsa blanca. El cor, ib, seu del pensament i 
del lliure albir, es representa sovint en forma d’escarabat.  

 
7.2. Formes mixtes  

Contràriament al context profà, només descriptiu, l’enfocament sagrat introdueix el 

concepte de la intel·lectualització de la forma animal. Això permet i justifica una gran 
llibertat en la creació de les figures, fins al punt d’associar, en un mateix personatge, 
característiques i postures antropomorfes i zoomorfes. Així sorgeixen els homes amb 

cap d’animal o els animals amb cap humà tan característics de la religió egípcia. Si els 
teòlegs i els artistes de vegades sembla que amb això violin les lleis de la natura, és 
perquè la «quimera» egípcia consisteix a sintetitzar de manera didàctica les diferents 

facetes d’una deïtat. 
 

7.3. Formes híbrides  

Les formes híbrides es distingeixen de les figures 
zoomorfes simples perquè combinen l’aparença o les 
característiques morfològiques d’animals diferents, i de 

vegades inclouen atributs humans (posició dempeus, 
braços, pit femení, etc.). Poden fusionar dues deïtats en 
una sola entitat sincrètica, com per exemple Sobek-Re, 

déu solar amb cos de cocodril i cap de falcó, o combinar 
les característiques més significatives de diversos 
animals per reforçar la capacitat de protecció, com en el 

cas de la deessa Tueris, protectora de la infància i de les 
dones embarassades, que presenta cos d’hipopòtam, 
potes de lleó i cua de cocodril. 

 

7.4. Creacions osiríaques i solars 

Les creences egípcies es basen fonamentalment en dos grans sistemes vinculats a 

dues deïtats essencials: Osiris, déu dels difunts i del món subterrani, i Re, déu solar 
que adopta formes múltiples. Com a principis divins que regeixen la vida terrenal, la 
vida celestial i la del més enllà, les naturaleses oposades però complementàries 

d’aquests déus convergeixen molt sovint, sobretot en el context funerari del 
renaixement i la regeneració. El gran repertori animal que els envolta (encarnacions, 
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protectors o adversaris) mostra, en diversos sentits, la complexitat d’aquests universos 
creuats, i els fa més accessibles per als fidels. 
 

8. VENERATS, SACRIFICATS, MOMIFICATS 

 
Animals determinats, com el bou, el xai o el cocodril, són considerats en vida 
l’encarnació terrenal de la deïtat a la qual s’associen. Quan moren gaudeixen del 

privilegi de la momificació i d’una sepultura digna d’un príncep, i els sacerdots 
parteixen a la recerca de la nova encarnació del déu. És el cas, per exemple, dels 
bous sagrats Apis, Buquis o Mnevis, o dels xais d’Elefantina, representacions vives de 

Cnum. D’altra banda, a partir de la Baixa Època (664-332 aC), el culte animal comença 
a proliferar i milers d’exemplars d’espècies determinades es crien, se sacrifiquen i es 
momifiquen als voltants dels temples per ser oferts com a exvots* a les deïtats de les 

quals són emanació. Sepultats en necròpolis específiques, ibis, falcons, gats, gossos, 
peixos, cocodrils, serps, musaranyes o icnèumons, entre d’altres, formen part d’una 
pràctica de devoció en la qual actuen com a mitjans d’interlocució entre el déu i els 

fidels. 
 

* Exvot: objecte simbòlic dipositat en un lloc sagrat quan es formula un desig o com a 

agraïment per un benefici rebut. 

 

9. PODEROSOS, RESPECTATS, GLORIFICATS 

 
La conceptualització de la forma animal sembla que arriba al punt àlgid amb 

l’expressió de l’omnipotència del faraó i dels déus que li atorguen el poder. El faraó és 
relacionat de manera deliberada amb l’animal ferotge, la força invencible del qual 
s’associa a la fortalesa excepcional del sobirà i a la capacitat de defensar Egipte 

davant de l’enemic. «El Brau Poderós», amb la potència del falcó, protegit com Re per 
la temible cobra que llueix al front, és respectat i capaç de vetllar per l’ordre còsmic i 
l’equilibri del món (Maat). Al llarg dels segles, aquesta manera excepcional de 

concebre l’animal com a guardià universal, protector de la reialesa i encarnació de 
l’essència divina del rei, constitueix un dels puntals de la civilització egípcia. I 
d’aquesta manera s’estableix una alquímia subtil: un rere l’altre, els animals són 

glorificats i instruments de glorificació alhora. 
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ACTIVITATS ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 
 

CONFERÈNCIA A CÀRREC DE LA COMISSÀRIA 

ANIMALS I FARAONS 

 
Dimarts 7 d’abril I 19.30 h 

Hélène Guichard, conservadora en cap del Departament d’Antiguitats Egípcies, Museu 
del Louvre 
 

CICLE DE CONFERÈNCIES 
DEL MEDI Al MITE. BESTIARI DE L’ANTIC EGIPTE 
 
Coordinació del cicle a càrrec de Núria Roselló, arqueòloga, docent i divulgadora del 
patrimoni cultural. Preu per conferència: 4 € 

 
Dimecres 29 d’abril | 19.30 h 

Gaseles, felins, grius i caçadors: la fauna dels deserts en les escenes de caça 

Andrés Diego Espinel, egiptòleg i científic titular a l’Instituto de Lenguas y Culturas del 
CSIC 
 

Dimecres 6 de maig | 19.30 h 

Economia, pràctiques socials i utilització dels animals en l’Egipte faraònic 

Juan Carlos Moreno García, doctor en Història Antiga, en l’especialitat d’Egiptologia, i 

director d’investigació al departament UMR 8167 CNRS Orient & Méditerranée de la 
Universitat de la Sorbona 
 

Dimecres 13 de maig | 19.30 h 

Animals en les lletres, paraules i textos 

José Manuel Galán Allué, doctor en Egiptologia, científic titular del CSIC i director del 

Projecte Djehuty 
 
Dimecres 20 de maig | 19.30 h 

«Ciutats senceres veneren els gats...»: animals i déus en l’antic Egipte 

Josep Cervelló Autuori, professor d’Egiptologia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i investigador de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic d’aquesta 

universitat 
 
Dimecres 27 de maig | 19.30 h 

D’allò sagrat a allò suculent: mòmies d’animals de l’antic Egipte 

Salima Ikram, professora d’Egiptologia de la Universitat Americana del Caire i directora 
de l’Animal Mummy Project 
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VISITES COMENTADES PER AL PÚBLIC GENERAL 

 
Consulta dates i horaris a www.CaixaForum.com/agenda 

Preu per persona: 3 €. Aforament limitat. Grups, reserva prèvia a: 
madridCaixaForum@fundacionlacaixa.org. Preu per grup: 60 €. Màxim, 25 persones. 
Audioguies: 4 € 

 
PERSONES GRANS 

 
Cafè-tertúlia amb les arts. Preu per grup: 30 €. Grups: mínim, 10 persones, i màxim, 
30. Reserves: madridCaixaForum@fundacionlacaixa.org. Preu per persona: 4 €. 

Aforament limitat. 
 
 

 

 
Espai familiar i educatiu (+5) 

Espai a l’interior de l’exposició dedicat a les famílies amb activitats entorn de 

l’exposició. 
 
Visita-taller per a famílies (+7) 
Maig i juny: dissabtes, a les 17.30 h, i diumenges, a les 11 h 
Juliol i agost: diumenges, a les 11 h 
Preu per persona: 2 €. Aforament limitat. 

Més informació, en el telèfon 91 330 73 01/02 o a www.CaixaForum.com/agenda 
 
 

 

 
Visites per a escolars: dinamitzades i comentades 
Nivells: a partir de 2n cicle de primària, ESO, batxillerat i FPGM 
Durada i preus: dinamitzades, 1 h i 30 min i 25 € per grup; comentades, 55 min i 20 € 
per grup. Grup: 30 alumnes, màxim. Inscripció prèvia: www.eduCaixa.com. 
Informació: madridCaixaForum@fundacionlacaixa.org 

 
Visita-taller a l’exposició 

Nivells: infantil i 1r cicle de primària 

Durada i preus: 1 h i 25 € per grup. Grup: 30 alumnes, màxim. Inscripció prèvia: 
www.eduCaixa.com.  
Informació: madridCaixaForum@fundacionlacaixa.org  
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De l’1 d’abril al 23 d’agost de 2015 
 

 
 

 

 

CaixaForum Madrid 

Passeig del Prado, 36 
28014 Madrid 

Tel. 91 330 73 00 
Fax 91 330 73 30 
 

Horari 

Obert cada dia 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

 
Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 

 
 

 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  

Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 
4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 

Entrada gratuïta per a menors de 16 
anys 
 

Venda d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 
 

 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


