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Dossier de premsa 
  
L’exposició explora la vida de sis persones que van viure a l’antic Egipte i 
examina temes com les creences, la salut i la medicina a través d’objectes 
procedents del British Museum 
 

CaixaForum Barcelona descobreix la 
vida de sis mòmies d’Egipte 

 
• En una nova col·laboració amb el British Museum, l’exposició 

Mòmies d’Egipte: Redescobrint sis vides il·lustra la història que 
s’amaga rere sis mòmies egípcies i ofereix una visió de com vivia i 
moria la gent al llarg de la vall del Nil entre el 800 aC i el 100 dC. 
 

• El recorregut explora la identitat d’aquests sis ciutadans que van 
viure a l’antic Egipte, gràcies als nous descobriments aportats per 
tecnologia puntera no invasiva, que permet desembolcallar 
virtualment les seves fràgils restes. 
 

• Un funcionari, dos sacerdots, una dona casada, un nen i un jove 
grecoromà són els protagonistes d’aquesta exposició, que aprofundeix 
en els processos de momificació, la visió de la mort dels antics egipcis i 
el concepte del més enllà en aquesta antiga civilització. 
  

• Gràcies a tècniques de tomografia computada, els investigadors han 
aconseguit revelar dades sobre el perfil personal de cada individu 
que informen de la seva edat, creences, malalties i alimentació, entre 
altres aspectes. El recorregut ens apropa a aquests descobriments, 
que projecten nova llum sobre la vida a l’antic Egipte. 

 
• La mostra, oberta fins al 26 de març de 2023, és la setena col·laboració 

entre el British Museum i la Fundació ”la Caixa”. 
 
 
Mòmies d’Egipte: Redescobrint sis vides. Dates: del 30 de novembre de 2022 al 26 
de març de 2023. Organització i producció: Fundació ”la Caixa”, amb la col·laboració 
del British Museum. Comissariat: Marie Vandenbeusch, comissària al Departament de 
l’Antic Egipte i el Sudan del British Museum, i Daniel Antoine, conservador en cap del 
Departament de l’Antic Egipte i el Sudan del British Museum. Lloc: CaixaForum 
Barcelona (Av.de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #CaixaForumMòmies  
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Barcelona, 30 de novembre de 2022. El director corporatiu de l’Àrea de Cultura 
i Ciència de la Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró; la directora de Compromís 
Internacional del British Museum, Nadja Race; la directora de CaixaForum 
Barcelona, Mireia Domingo, i la comissària Marie Vandenbeusch, han 
presentat aquest dimecres a CaixaForum Barcelona l’exposició Mòmies 
d’Egipte: Redescobrint sis vides. Fruit d’una nova col·laboració entre la 
Fundació ”la Caixa” i el British Museum de Londres,  l’exposició explica la idea 
de la momificació i el concepte de la mort i del més enllà a l’antic Egipte. El centre 
d’aquesta mostra són sis mòmies, que s’exhibeixen juntament amb alguns dels 
seus sarcòfags i més de 260 objectes trobats en tombes i jaciments, tots 
pertanyents a la col·lecció del museu londinenc. 
 
L’exposició se centra en aquestes sis persones que van ser momificades i recrea 
com van ser les seves vides a partir de la investigació duta a terme al British 
Museum fent servir els mètodes científics més punters sobre les seves restes 
momificades i els conjunts funeraris. Cada mòmia té una història per explicar. 
Els sis protagonistes de l’exposició són un funcionari encarregat d’uns dominis, 
dos sacerdots, una dona casada, un nen i un jove grecoromà que van viure en 
diferents èpoques de l’antic Egipte entre els anys 800 aC i 100 dC. Cadascun 
protagonitza un àmbit de l’exposició, en la qual, a banda dels grans temes de la 
mort i el més enllà, s’aborden qüestions com ara les pràctiques curatives, els 
intercanvis culturals, la religió, la família, la música, els cosmètics, la perruqueria 
i els ornaments corporals, com també el paper de la dona i dels infants en 
aquesta rica civilització que va florir al llarg de la vall del Nil. Juntament amb les 
mòmies es poden veure objectes com ara màscares, sarcòfags, vasos, 
escultures, joies o estris d’ús cosmètic que ens ajuden a comprendre millor la 
vida quotidiana i les creences dels antics egipcis. 
 
Els últims avenços en tomografia computada i imatge tridimensional han permès 
desembolcallar virtualment les restes momificades sense fer malbé les mòmies. 
Gràcies a això, s’han descobert aspectes detallats de la vida d’aquestes 
persones fins ara desconeguts. Aquestes recents investigacions permeten 
conèixer millor les creences, les malalties, les cures corporals o l’alimentació dels 
individus que van ser momificats i obtenir una visió única de la vida i la mort d’una 
de les civilitzacions més fascinants de l’antiguitat. L’exposició presenta també 
imatges en 3D i digitals de les capes ocultes dels embolcalls. 
 
El recorregut s’estructura en vuit àmbits: un d’introductori, un de conclusió i sis 
de centrals, que es corresponen amb cadascuna de les mòmies i que també 
ofereixen continguts temàtic sobre la vida i la mort a l’antic Egipte. Les mòmies 
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es presenten juntament amb la interpretació digital i amb objectes que permeten 
revelar nous descobriments en el context del tema de cada secció. 
 
A l’antic Egipte es creia que era necessària la presentació del cos perquè la 
persona difunta continués vivint al més enllà. Mitjançant la momificació, cada 
individu seguiria el camí d’Osiris, déu de l’altra vida i el primer que va ser 
momificat. Es creu que les primeres mòmies d’Egipte van ser de persones que 
van viure a l’entorn del 4000 aC. Van enterrar els seus cossos a l’arena seca i 
calenta, i es devien assecar i momificar de manera natural. Alguns egiptòlegs 
creuen que, durant aquest primer període, algunes d’aquestes mòmies van ser 
desenterrades de manera fortuïta i que aquest descobriment va reforçar la 
convicció dels egipcis sobre la necessitat de preservar el cos després de la mort. 
 
Mòmies d’Egipte: Redescobrint sis vides és la setena col·laboració de la 
Fundació ”la Caixa” amb el British Museum gràcies a l’aliança estratègica 
establerta entre aquestes dues institucions, que ha permès presentar al públic 
del nostre país exposicions dedicades, entre altres temes, a l’art i la cultura 
medievals, a la idea de competició a l’antiga Grècia, a la figura del faraó, al luxe 
a l’antiguitat i a l’art del gravat als Estats Units des dels anys seixanta. 
 
L’exposició arriba a CaixaForum Barcelona, després de fer parada a Madrid per 
primer cop a Espanya i, posteriorment, seguirà una llarga itinerància que la durà 
a CaixaForum Sevilla, al nou CaixaForum València i a CaixaForum Saragossa.  
La mostra comptarà amb un cicle de cinema i el cicle de conferències A la llum 
de la ciència, a més de visites comentades, tallers, activitats i un menú temàtic 
al restaurant de CaixaForum Barcelona. El proper 3 de març tindrà lloc la Nit de 
les Mòmies amb espectacles, activitats com ara un taller de demostració de 
momificació faraònica i un showcooking sobre dinar dels faraons de l'antic 
Egipte. D'altra banda, Paula Bonet descobrirà als presents les seves 
experiències en els darrers viatges a Egipte amb quaderns de viatge, testimonis, 
fotografies, vídeos i pintura en directe. 
 
 
 
LES MÒMIES / QUI ÉS QUI  
 
 
Ameniryirt, un funcionari de Tebes  
Dinastia XXVI, c. 600 aC  

Probablement, Tebes, Egipte  
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Se’n sap relativament poc d’Ameniryirt abans de la seva arribada al British 
Museum el 1839. Les inscripcions dels seus tres sarcòfags revelen que era 
funcionari i que treballava als dominis de la divina adoratriu d’Amon, Amenirdis. 
Aquesta era filla del rei Kashta (c. 760-747 aC), originari de Kush (l’actual 
Sudan). Com a divina adoratriu era la titular d’un càrrec molt influent la funció del 
qual era garantir l’autoritat reial a Tebes (l’actual Luxor), centre religiós, en 
aquells temps, de primera magnitud. 
 
Com a «servidor dels ingressos», Ameniryirt supervisava uns dominis d’una 
gran riquesa —més d’un segle després de la mort d’Amenirdis—, cosa que el 
situava en una posició de poder. Sens dubte pertanyia a l’elit local i la seva 
riquesa li permetia de ser momificat. Ho confirma l’acurada conservació del seu 
cos, un exemple magnífic de la momificació a l’antic Egipte. La mòmia està 
embolcallada en lli de fins a 12 cm de gruix i la mortalla exterior estava tenyida 
de rosa fosc o vermell.  
 
La tomografia computada ha revelat que Ameniryirt feia uns 164 cm, i pel 
desgast d’una de les articulacions de la pelvis sembla que tenia entre 35 i 49 
anys quan va morir. També s’ha descobert que Ameniryirt tenia un càncer dels 
teixits tous estès als ossos. És un exemple arqueològic molt poc freqüent que 
revela l’antiguitat de la malaltia del càncer. A més, el sacerdot també patia 
aterosclerosi. Qualsevol de les dues malalties li podia haver causat la mort. 
 
 
Nesperennub, un sacerdot de Tebes  
Dinastia XXII, c. 800 aC  

Probablement, Tebes, Egipte  
 
Les inscripcions del sarcòfag de Nesperennub l’identifiquen com un sacerdot 
del temple de Karnak, el complex religiós més important de Tebes (l’actual 
Luxor). Pertanyent a una família d’alt rang, va participar segurament en els rituals 
que es feien cada dia davant l’estàtua d’algun déu, molt probablement, la de 
Khonsu. Entre les seves obligacions hi devia haver la d’obrir les portes del 
santuari de l’estàtua i la de servir libacions (ofrenes líquides). 
 
La mòmia de Nesperennub és un exemple de com la conservació del cos era 
només un dels elements de la resposta que donaven els antics egipcis a la mort. 
Les tomografies computades indiquen que a sota dels embolcalls es van 
distribuir molts amulets i altres objectes rituals, als quals s’atribuïen poders 
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màgics que protegirien el difunt i l’ajudarien a assolir la immortalitat. La nitidesa 
dels escaneigs permet identificar la majoria d’amulets per la seva forma. Les 
dades de les tomografies també ens indiquen amb quins materials es van 
elaborar. 
 
Aquesta secció de la mostra se centra en la importància dels amulets i les 
imatges dels déus que es col·locaven a sobre o a l’interior del cos. Es 
consideraven objectes màgics que protegien el seu amo i l’ajudaven a renéixer. 
 
Els antics egipcis van venerar milers de déus, alguns dels quals estaven implicats 
en la vida quotidiana dels egipcis, i d’altres, vinculats al més enllà. El déu funerari 
més important era Osiris, que després de renéixer va ser convertit en senyor de 
l’inframon. Com a primera mòmia, Osiris era el model que havien d’imitar els 
difunts en la seva aspiració d’arribar a renéixer com ell. En els objectes i aixovars 
funeraris apareixen sovint déus com Osiris, Isis i el fill de tots dos, Horus. La 
caixa de cartonatge de Nesperennub està decorada amb diverses 
representacions d’aquests déus. 
 
 
Penamunnebnesuttawy, un sacerdot del nord 
Dinastia XXV, c. 700 aC  
Probablement, Tebes, Egipte 
 
Les inscripcions dels sarcòfags de Penamunnebnesuttawy l’identifiquen com a 
sacerdot. Els seus títols revelen que probablement era originari del delta del Nil. 
Va servir diversos déus, igual que el seu pare, i la seva activitat es repartia entre 
diversos temples. És possible que en fos un el dels déus lleons Bastet i Maahes, 
a l’antiga localitat de Taremu, a la part oriental del delta. Si bé el més probable 
és que visqués al nord d’Egipte, sembla que Penamunnebnesuttawy va morir 
més al sud, ja que tant els seus sarcòfags com la seva momificació fan pensar 
que va ser embalsamat a Tebes. 
 
Gràcies a les tomografies computades, sabem que el cos de 
Penamunnebnesuttawy va ser curosament momificat. A diferència dels de les 
mòmies anteriors, l’embalsamador no li va extreure el cervell. Si bé aquest òrgan 
es treia habitualment, aquests diferents enfocaments sembla que indiquen que 
hi havia una certa flexibilitat en el tractament del cos. Les tècniques podien variar 
al llarg del temps i segons la regió, i els embalsamadors desenvolupaven els 
seus propis mètodes  
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En aquest àmbit de l’exposició es dedica un apartat a les malalties més freqüents 
a l’antic Egipte, que en molts casos són difícils de detectar amb les tomografies 
computades. En canvi, s’ha identificat en les mòmies molt mala salut dental, com 
en el cas de Nesperennub. A les artèries de les quatre mòmies adultes, inclosa 
la de Penamunnebnesuttawy, s’hi ha trobat aterosclerosi. El fet que tants 
individus momificats presentin aquesta malaltia pot ser degut que els membres 
de les elits —els únics que es podien permetre de ser momificats— seguien una 
dieta rica en greixos animals, tot i que també podria estar causada per factors 
genètics. 
 
Les restes de menjar trobades als jaciments arqueològics i les representacions 
en tombes i temples ens indiquen el que menjaven els antic egipcis. Suggereixen 
una dieta rica i variada, com a mínim per a les classes altes. El pa i la cervesa 
de civada, espessa i nutritiva, eren aliments bàsics. Els rics també bevien vi. Els 
àpats incloïen fesols, peix, aus i una gran varietat de fruites i verdures, com ara 
dàtils, figues, fruits de la palmera dom, magranes, cogombres, alls i cebes 
tendres. La carn era un luxe del qual la majoria de gent només podia gaudir en 
ocasions especials. 
 
 
Takhenemet, una dona casada de Tebes 
Dinastia XXV, c. 700 aC  
Tebes, Egipte  
 
Takhenemet va viure cap el 700 aC i va ser «senyora de la casa», cosa que la 
identifica com a dona casada. La van enterrar en tres sarcòfags encaixats els 
uns dins dels altres, l’estil i la qualitat dels quals suggereixen que van ser 
fabricats a Tebes (l’actual Luxor), on és probable que hagués viscut 
Takhenemet. En aquell període, Tebes era un dels grans centres religiosos de 
l’antic Egipte, però no sabem si va participar en la vida religiosa local. El seu 
pare, Padikhonsu, era porter d’un temple dedicat a Amon, probablement el de 
Karnak. 
 
Tot i haver mort entre els 35 i els 49 anys, al seu sarcòfag intern Takhenemet hi 
està representada com una dona jove. Porta un vestit semitranslúcid i sosté un 
instrument musical conegut com a sistre. Les tomografies computades revelen 
que el seu cos va ser curosament momificat i que duia els cabells recollits en un 
monyo a la part superior del cap. El fet que Takhenemet fos enterrada amb un 
sistre —un instrument musical semblant a un sonall— és una prova de la 
importància de la música a l’antic Egipte. Tot i que no sabem exactament com 
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sonava l’antiga música egípcia, sí que s’han conservat nombrosos instruments 
musicals de percussió, vent i corda de l’època.  
 
Tant els homes com les dones de l’antic Egipte es preocupaven molt del seu 
aspecte personal. Per aquesta raó era habitual que juntament amb les mòmies 
s’hi enterressin cosmètics, olis i perfums. Els homes i les dones també duien tota 
mena de joies i granadures, com collarets, polseres i anells. Els cabells eren un 
element molt simbòlic, i tant els homes com les dones d’alt rang duien perruques 
elaborades amb cabells humans com a símbol del seu estatus. 
 
 
Un nen petit d’Hawara 
Període romà, c. 40-55 dC 
Hawara, Egipte  
 
Sembla que la momificació d’infants era poc habitual a l’antic Egipte, però tot 
indica que en va augmentar la pràctica en el període romà. Se n’han trobat 
nombrosos exemples al cementiri d’Hawara. Situat a l’entrada de l’oasi del 
Faium, Hawara es va utilitzar intensament durant els períodes de domini grec i 
romà com a cementiri de la veïna ciutat d’Arsínoe. Aquest nen va ser descobert 
juntament amb altres mòmies, entre les quals hi havia una dona i dos nens més. 
 
El nen tenia uns quatre anys en morir. Presenta la columna i les costelles 
desplaçades, probablement a causa de la momificació, però el seu petit cos va 
ser embolcallat molt curosament amb moltes capes d’embenatge. El seu retrat, 
pintat amb delicadesa, suggereix que procedia d’una família de l’elit. A la part 
inferior del cos, la mortalla recull escenes tradicionals, com la d’uns sacerdots 
que oficien rituals i fan ofrenes als déus. Al registre inferior apareix el nen com 
una figura totalment daurada. 
 
Aquesta mòmia va ser descoberta a Hawara, el 1888, per Flinders Petrie, un dels 
primers arqueòlegs que van estudiar el passat antic amb mètodes científics. Poc 
després, va escriure al seu diari que aquesta era «la més interessant de totes» 
perquè el seu retrat estava pintat sobre tela. Sembla que valorava més aquest 
estil decoratiu que les màscares daurades. A Hawara s’han descobert 
nombroses mòmies amb retrats pintats sobre lli. Es van trobar les restes d’una 
dona a la mateixa tomba que el nen, mentre que una nena i un nen van ser 
momificats amb màscares de cartonatge daurat. 
 
A l’antic Egipte, la unitat familiar era un pilar fonamental i per això s’acostumava 
a representar la persona difunta envoltada dels membres de la seva família. Com 
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que la mortalitat infantil i la de les dones en el part era molt alta, hi havia un 
complex sistema de caràcter màgic per protegir les dones i els infants. Potser 
perquè morien molts infants en edats molt primerenques, no els dedicaven 
enterraments sumptuosos. En algunes tombes s’han trobat joguines, com ara 
pilotes i nines, molt similars a les actuals. 
 
 
Un jove de l’Egipte grecoromà 
Finals de la dinastia ptolemaica o principis del període romà, c. 100 aC - 100 dC  
Probablement, Hawara, Egipte  
 
Quan els governants primer grecs i després romans es van apoderar d’Egipte, la 
momificació es va continuar practicant, però van evolucionar les tècniques i els 
estils. Aquest jove, de nom desconegut, sembla que va viure a finals del període 
grec (ptolemaic) o a principis del romà. La presència d’una màscara de 
cartonatge permet precisar una mica més l’època en què va viure i el seu 
possible lloc de procedència. L’estil de la màscara i dels embenatges externs 
apunta que va ser enterrat a la necròpolis de Hawara, al Faium.  
 
Malgrat el seu notable estat de conservació, les tomografies computades del cos 
del jove revelen un gran desordre en el contingut de les seves cavitats pectoral i 
abdominal. Per desgràcia algú va accedir a l’interior dels seu cos després de la 
seva momificació, des de la meitat de l’esquena, potser en un intent de trobar 
d’amulets de valor. Una altra dada que han revelat les tomografies computades 
és que encara no s’havia completat el creixement de molts dels ossos del jove i 
que devia tenir uns 17 o 18 anys en morir.  
 
Malauradament el nom del jove no està inscrit en cap lloc visible, de manera que 
la seva identitat continua sent un misteri.  
 
El domini grec i després el romà van comportar molts canvis per a Egipte, des 
de la manera d’administrar el país fins a algunes tradicions funeràries. Durant el 
període grecoromà, va persistir en gran part de la societat egípcia l’antic costum 
d’embalsamar i enterrar els morts, malgrat que molts nouvinguts es van mantenir 
fidels a les seves pròpies creences i pràctiques funeràries. La momificació en si 
va sobreviure, però sovint com a resultat d’una fusió entre els costums funeraris 
egipcis, grecs i romans. Si bé sota domini grec els mètodes d’embalsamament 
es van mantenir amb molt pocs canvis, en època romana es comença a observar 
un èmfasi més gran en l’aspecte extern de la mòmia, i les figuretes de déus i els 
rotlles de papir del Llibre dels morts deixen pas a objectes menys tradicionals i 
més quotidians, com ara joies i joguines. Malgrat aquests canvis, les pràctiques 
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funeràries van mantenir el seu propòsit essencial: ajudar el difunt a renéixer en 
el més enllà i seguir els passos d’Osiris.  
 
En aquesta època, els retrats de les mòmies tenien un gran realisme i ens 
permeten tenir una imatge molt viva de les persones. Per a les taules dels retrats 
es feien servir diversos tipus de fusta. La més comuna, la de tell, no era 
autòctona, sinó que procedia d’Europa. La fusta de tell es podia serrar en taules 
molt fines que es corbaven amb delicadesa al voltant de l’embolcall de la mòmia. 
És possible que també s’importessin d’Europa alguns pigments.  
 
 

ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 
 
 
CONFERÈNCIA A CÀRREC DELS COMISSARIS: MÒMIES D'EGIPTE 
DIJOUS 1 DE DESEMBRE DE 2022 A LES 19 H 
 
La Dra. Marie Vandenbeusch, comissària de "Mòmies d'Egipte. Redescobrint sis 
vides", i el Dr. Daniel Antoine, conservador en cap del Departament d'Egipte i el Sudan 
al British Museum, introduiran l'exposició i la seva conceptualització. Durant la ponència 
ens explicaran com era la vida de sis mòmies que van habitar, entre els anys 900 i 150 
aC, a terres properes al Nil i ens detallaran com la tecnologia més pionera ens 
proporciona els grans descobriments que es mostren a l'exposició. 
 
La Dra. Marie Vandenbeusch és comissària al Departament d'Egipte i el Sudan al 
British Museum, i comissària principal de les exposicions “Faraó. Rei d'Egipte” i “Mòmies 
de l'antic Egipte”. Té un doctorat de la Universitat de Ginebra i ha treballat en diversos 
museus del Regne Unit i Suïssa.  
 
El Dr. Daniel Antoine és el conservador en cap del Departament d'Egipte i el Sudan al 
British Museum. Va rebre el doctorat per l'Institut d'Arqueologia del University College 
London. Ha estat l'expresident de l'Associació d'Antropologia Dental i membre honorari 
de recerca sènior a l'Institut d'Arqueologia del University College Londres. 
 
CICLE DE CIÈNCIA: LES MÒMIES A LA LLUM DE LA CIÈNCIA 
DEL 16 DE GENER AL 6 DE FEBRER DEL 2023 
 
Es pot momificar un cos de manera natural? Quins processos han d'ocórrer (o no 
ocórrer) perquè es produeixi la momificació? En aquest cicle parlarem dels organismes 
necròfags que intervenen en la descomposició dels cossos i de per què de vegades no 
actuen. A més, veurem com les mòmies ens parlen de les malalties del passat (i del 
present), com s'estudien les mòmies de manera no invasiva i com la llum d'un examen 
mèdic ens proporciona molta informació sobre aquest tipus de restes. 
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En les diferents sessions tindrem grans especialistes d'entomologia i antropologia 
forense, de medicina, radiologia i egiptologia, que ens explicaran com la ciència ofereix 
llum a l'estudi de les mòmies, i com l'anàlisi de diferents mòmies ha il·luminat algunes 
conclusions científiques ben interessants. 
 
 
QUAN NO SOM MÒMIES: ELS COSSOS ENFRONT DE LA MORT 
DILLUNS 16 DE GENER DE 2023 A LES 19 H 
Amb la mort, els cossos es degraden d'una manera molt ràpida a causa dels efectes de 
microorganismes i insectes necròfags. Però, en unes condicions determinades, un 
organisme pot no degradar-se i conservar-se en perfecte estat durant milers d'anys, com 
ocorre amb les mòmies. L'entomòloga forense Marta Saloña ens explicarà els diferents 
processos que experimenten els organismes en funció de les condicions externes. Què 
cal per conservar-los, quins processos s'han de frenar per fer-ho i quines tècniques 
s'utilitzaven a l'antiguitat? Com ho faríem ara si volguéssim momificar un cos? 
 
En aquesta conferència, l'entomòloga forense Marta Saloña ens parlarà dels 
microorganismes, els insectes i els processos que degraden el cos. Detallarà per què 
aquests mateixos organismes i processos no es produeixen en les mòmies i quines 
formes de momificació hi ha. També ens ajudarà a entendre com es produeix la 
momificació en entorns naturals i quines característiques ambientals calen perquè això 
ocorri. 
 
A càrrec de: 
 
Marta Saloña Bordas, entomòloga forense, doctora en Zoologia per la Universitat del 
País Basc. Ha estat professora titular de Zoologia i Biologia Cel·lular Animal i assessora 
científica del Servei d'Entomologia Forense SGIKER. 
 
Moderadora: 
 
Almudena García Rubio, doctora en Antropologia Física per la Universitat Autònoma 
de Madrid, especialista en arqueologia funerària i antropologia forense. 
 
MALALTIES DE MÒMIES AL SEGLE XXI 
DILLUNS 23 DE GENER DE 2023 A LES 19 H 
 
Les mòmies no tan sols ens expliquen com es va produir la seva mort, sinó que també 
ens expliquen com vivien a la seva societat i a quines malalties s'havien d'afrontar. Els 
estudis científics en mòmies ens han confirmat que convivim amb moltes malalties que 
ja patien els humans de fa diversos mil·lennis. L'única diferència rau en les condicions 
socials, els canvis en l'alimentació o l'augment de l'esperança de vida. 
 
El paleopatòleg Albert I. Llorens ens explicarà, en aquesta sessió, com han canviat les 
malalties al llarg dels anys, què ha aportat la paleopatologia a la història de la medicina, 
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quines patologies de mòmies es coneixen i quines noves malalties han aparegut (o han 
prevalgut) a la nostra societat actual. 
 
A càrrec de: 
 
Albert Isidro Llorens, paleotraumatòleg i cirurgià ortopèdic de l'Hospital Universitari 
Sagrat Cor de Barcelona, investigador en Paleopatologia a la Unitat d'Antropologia 
Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del Museu Egipci de 
Barcelona. 
 
Moderadora: 
 
Almudena García Rubio, doctora en Antropologia Física per la Universitat Autònoma 
de Madrid, especialista en arqueologia funerària i antropologia forense. 
 
UNA MÒMIA A L'HOSPITAL 
DILLUNS 30 DE GENER DE 2023 A LES 19 H 
 
El 2016, un grup de quatre mòmies pertanyents al Museu Arqueològic Nacional van ser 
analitzades en profunditat a l'hospital Quirón Salud de Madrid. Per fer-ho, un nombre 
ingent d'especialistes va haver de desenvolupar una operació logística molt complexa 
que va abastar des de la designació de la millor ruta per transportar-les (per evitar al 
màxim els moviments) fins a la tria del temps meteorològic (ni massa sec o humit ni 
massa fred o calorós), o l'elecció del dia de la setmana perquè les mòmies no 
coincidissin amb pacients a l'hospital. 
 
La Dra. Silvia Badillo i la Dra. Esther Pons Mellado ens explicaran com es va seguir 
amb rigor científic tant la planificació d'aquest projecte com cadascun dels moviments. 
Quin examen mèdic van fer a les mòmies i quins resultats en van obtenir? Per 
descomptat, també revelaran com es va dur a terme el llarg període d'aclimatació 
d'aquestes mòmies quan van tornar al museu. L'objectiu? Assegurar que aquestes 
peces tan valuoses no patissin cap tipus de degradació.                                                      
 
A càrrec de: 
 
Dra. Silvia Badillo Rodríguez-Portugal, especialista en radiodiagnòstic i cirurgia, 
radiòloga del servei Diagnòstic per la Imatge a l'Hospital Universitari Quirón Salud de 
Madrid. 
 
Dra. Esther Pons Mellado, conservadora en cap del Departament d'Antiguitats 
Egípcies i del Pròxim Orient del MAN. 
 
Moderadora: 
 



    
 
 

Dossier de premsa 
  
Almudena García Rubio, doctora en Antropologia Física per la Universitat Autònoma 
de Madrid, especialista en arqueologia funerària i antropologia forense. 
 
ENTREVISTA AMB UNA MÒMIA: TOT EL QUE ENS EXPLIQUEN GRÀCIES A LA 
TECNOLOGIA 
DILLUNS 6 DE FEBRER DE 2023 A LES 19 H 
 
Diverses tecnologies i estudis científics permeten que les mòmies ens ho expliquin tot 
sobre el seu passat. L'estudi de l'ADN ha permès que les mòmies siguin avui un llibre 
obert que ens ho explica tot sobre la persona estudiada: les característiques físiques 
dels individus, el seu origen geogràfic i la seva ascendència i descendència genètica. 
Poder llegir el genoma complet de les mòmies pot tenir repercussions importants, no tan 
sols en el camp de la biologia, sinó també en el de la medicina, la història o fins i tot la 
sociologia. Altres tecnologies actuals, com ara la datació per carboni 14, ens en 
permeten determinar amb exactitud l'antiguitat i, d'altra banda, l'anàlisi de bacteris i 
fongs que hi ha en l'entorn d'una mòmia ens pot revelar les característiques ambientals 
de la seva època. 
 
En aquesta conferència, el biòleg Carles Lalueza ens explicarà quines noves tècniques 
de seqüenciació es fan servir actualment per estudiar l'ADN de les mòmies, per què el 
14C és un mètode ideal per datar-ne l'edat o quines altres tecnologies científiques 
s'utilitzen en les anàlisis de mòmies actuals. 
 
A càrrec de: 
 
Carles Lalueza Fox, llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva CSIC-UPF i, actualment, 
director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
 
Moderadora: 
 
Almudena García Rubio, doctora en Antropologia Física per la Universitat Autònoma 
de Madrid, especialista en arqueologia funerària i antropologia forense. 
 
 
CICLE DE CINEMA MÒMIES, TOMBES I MALEDICCIONS 
MOTIUS VISUALS I ICONOGRÀFICS DE L'ANTIC EGIPTE A LA CULTURA 
CONTEMPORÀNIA 
 
DIMARTS 14 DE FEBRER DE 2023 A LES 19 H 
 
Del Tintín d'Hergé a Terra de faraons, de Howard Hawks, i d'Astèrix a les infinites 
variacions sobre la figura de la mòmia, aquesta xerrada audiovisual recorre alguns dels 
motius essencials amb els quals ens imaginem l'Egipte antic: el culte als morts, la 
momificació, les plagues bíbliques, el procés de construcció de piràmides, les divinitats 
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animals i la irrupció del monoteisme, la sexualitat, la medicina o el culte a la bellesa 
física. Es tracta d'una de les sessions del cicle que aborda el passat de la civilització 
egípcia. 
 
A càrrec d'Ivan Pintor Iranzo, doctor en Comunicació Audiovisual, assagista, guionista 
i professor de Cinema Contemporani i Història del Còmic a la Universitat Pompeu Fabra. 
Ha escrit extensament sobre cinema, còmic i iconografia política en publicacions 
periòdiques i llibres, i ha dirigit peces audiovisuals per a museus i televisió. 
 
PROJECCIONS: 
 

 
LA MOMIA (KARL FREUND) 
KARL FREUND, 1932, EUA. VOSE 
DIMARTS 21 DE FEBRER DE 2023 A LES 19 H 
 

 
 
FARAÓN 
JERZY KAWALEROWICZ, 1966, POLÒNIA. VOSE 
DIMARTS 28 DE FEBRER DE 2023 A LES 19 H 
 
 
 



    
 
 

Dossier de premsa 
  
 

 
AL-MUMMIA 
SHADI ABD AL-SALAM, 1969, EGIPTE. VOSE 
DIMARTS 7 DE MARÇ DE 2023 A LES 19 H 
 

 
LA MOMIA (TERENCE FISHER) 
TERENCE FISHER, 1959, REGNE UNIT. VOSE 
 
 
NIT DE LES MÒMIES 
3 DE MARÇ A PARTIR DE LES 18 H 
 
El proper 3 de març tindrà lloc la Nit de les Mòmies amb espectacles, activitats i tallers 
que permetran als visitants submergir-se al món de l'antic Egipte i de les mòmies en una 
nit temàtica que transcorrerà entre les 18 i les 23 hores. 
 
• Descobreix com era el procés de momificació faraònica en una taller demostració a 
càrrec de Núria Rosselló. 
 
• Gaudeix d'un showcooking i coneix com menjaven a l'antic Egipte gràcies als 
investigadors culinaris de Kuan Um. 



    
 
 

Dossier de premsa 
  
 
• Gaudeix de l'espectacle AIGYPTIAKA O de l'Unwrapping Mummy Party al més pur 
estil victorià, desvetllant els missatges secrets dels embenats de les mòmies, i amb molt 
de sentit de l'humor, en aquesta proposta a càrrec de la Karnak Piggelty Pop Ensemble, 
composta per Roger Fortea , Sebastià Jovani i musicada per Oriol Luna. 
 
• Emociona't amb Paula Bonet i descobreix les seves experiències en els viatges a 
Egipte. Quaderns de viatge, testimonis, fotografies, vídeos i pintura en directe. 
 
 
VISITA COMENTADA: MÒMIES D'EGIPTE 
DEL 6 DE DESEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARÇ DE 2023 
 
La visita està dirigida per un educador o educadora que, a partir del diàleg amb els 
participants, presenta els temes clau de l'exposició, els contextualitza i resol els 
possibles dubtes o preguntes que hi puguin sorgir. 
 
HORARIS 
Dimarts, a les 18 h, en castellà 
Divendres, a les 18 h, en català   
Dissabtes, a les 10.30 h, en català   
Diumenges i festius, a les 16 h, en castellà 
 
VISITA EN FAMÍLIA: RADIOGRAFIA D'UNA MÒMIA 
DEL 10 DE DESEMBRE AL 19 DE MARÇ DE 2023 
 
Les mòmies de l'antic Egipte contenen molta informació. "Parlen" als científics i als 
investigadors que les saben "escoltar". Com ho fan? Quines mètodes utilitzen? 
Estudiant-les detalladament i gràcies a l'ús de les noves tecnologies, les inspeccionen 
a fons per descobrir-ne fins el més ocult dels seus secrets i extreure'n conclusions sobre 
les seves vides i activitats, les malalties que van patir, l'edat, l'aspecte que tenien o la 
conservació dels cossos. En aquesta visita, pensada especialment per a famílies, farem 
el mateix que els investigadors: aprenent a localitzar, observar i analitzar les dades, fins 
on podrem arribar? 
 
Recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 8 anys.  
 
HORARIS 
Dissabtes, a les 16 h 
 
Primer i segon dissabte del mes, en català 
Tercer i quart dissabte del mes, en castellà 
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MÒMIES D’EGIPTE: 
REDESCOBRINT SIS VIDES 

Del 30 de novembre de 2022 al 26 de març de 2023 

 
CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 

Tel. +34 93 476 86 00 
icaixaforumbcn@magmacultura.com 

 

Horari 

De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 20 h 

Reserves i informació 

Per a reserves i més informació: 93 476 86 00 
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