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Presentació:
Els casos de l’inspector Corella són una sèrie de relats en els què un inspector del
cos de Mossos d’Esquadra de Barcelona, en la majoria dels relats, ha d’investigar i
intentar resoldre un seguit de casos que se li presenten.
S’ha pretès que cada un dels relats sigui el més proper, entenedor i atractiu possible a fi
efecte que es converteixin en un element més d’interès per l’aprenentatge, de motivació,
d’esforç i descobriment d’una manera d’aprendre més activa, autònoma i participativa.
Al llarg d’aquest primer curs d’ESO l’alumnat s’endinsarà en la lectura de quatre casos.
Cada un d’ells es relacionarà amb diferents apartats del temari de Ciències Socials,
desplegant-se així el currículum de Geografia i Història així com de diverses matèries.
Aquests relats aniran acompanyats de diferents tipus d’informació i exercicis que
ajudaran a resoldre els diversos casos policíacs, a través de treball individual i grupal.
El material pedagògic així com els relats són obra del professor Xavier Ortiz i Domènech,
qui ha tingut la inestimable col·laboració de la professora d’anglès, Eva Perera, la qual
ha traduït els textos que apareixen en anglès.
A l’Eva Perera, a la Montse Rodríguez, Montse Huguet, Montse Soler, Marta Milà i Rosa
Domènech, a totes elles vull donar-los les gràcies pel seu interès en donar idees i per la
paciència que han demostrat per llegir tot el material.
També voldria agrair al director de l’Escola Sant Bonaventura, Xavier Soler, les facilitats
que m’ha donat per engegar aquest Projecte i la confiança i ànims que m’ha demostrat
des de ben iniciat el treball.
A tots ells i als que puntualment m’han donat suport i suggeriments, moltes gràcies.

Xavier Ortiz i Domènech.
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Ei!, aquest de la fotografia ja saps que sóc jo, l’inspector Corella, policia dels
Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Horta-Guinardó de Barcelona.
Quan no fa massa ens vam conèixer et vaig fer cinc cèntims de qui sóc. No
pateixis, no t’ho tornaré a repetir tot una altra vegada...
Només volia comentar-te, com ja et vaig explicar la primera vegada, que m’agrada
molt escoltar música. Quan puc em connecto amb tot tipus de música i em deixo
portar... Això em fa sentir bé, em relaxa del neguit diari, i sobretot d’aquesta feina
tan estressant que tinc.
Una altra cosa que també em serveix molt per desconnectar és sortir amb els
amics, on sigui, anar a prendre una copa, a fer esport o a visitar un Museu (ja sé, ja
sé que això sona una mica estrany..., però és així!). Això sí, després m’agrada
sortir de marxa... El cas és fer alguna cosa, i és que, com hauràs pogut observar,
sóc de mena inquiet.
Ara tens al davant el segon dels quatre relats que caldrà resoldre gràcies al teu
ajut i a la meva perseverança... Com recordaràs tots ells tenen, d’una manera o
altra, relació amb una època històrica que hauràs de treballar en aquest curs de
primer d’ESO, aquesta vegada serà Mesopotàmia i l’Antic Egipte.
Només espero que aquesta col·laboració m’ajudi a solucionar els casos i que tu
aprenguis d’una manera diferent a treballar aquests períodes de la Història.
Ara el professor et presentarà una sèrie d’orientacions que és important que
tinguis present abans de començar.
Atentament...
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Hola, benvingut/da al segon dels relats. Ara et recordaré com cal interpretar les diferents
informacions que t’aniran apareixent des de que comencis la lectura.
Al llarg de les següents pàgines trobaràs cinc parts ben diferenciades:


El relat pròpiament dit, en el qual s’explicarà de forma novel·lada la resolució d’un
cas policial per part de l’inspector Corella.



La informació complementària sobre el temari de Mesopotàmia i Egipte. Text
escrit en blau i destacat per la següent icona:



Els exercicis sobre el tema. Textos escrits en vermell i negreta, destacats per
dos

tipus

individualment i :


d’imatges:

quan es tracta de fer els exercicis

quan hauràs de fer-los en grup.

Un apartat de curiositats (text escrit en verd), titulat “Sabies que...”, destacat
amb una imatge de la reina egípcia Nefertiti.



Un parell d’articles periodístics relacionats amb l’Antic Egipte que trobaràs al
final de tot, destacats per la següent icona
la següent icona

i una bibliografia precedida per

la qual es dividirà en diversos apartats d’informació:

llibres, pàgines webs, enllaços d’interès, museus, pel·lícules, jocs educatius..., així
com coves i llocs d’interès que pots anar a visitar amb la família i/o amics. Tot un
món per descobrir al voltant de l’antiguitat mesopotàmica i egípcia.
A més a més sempre trobaràs que al llarg del relat hi han icones i a vegades imatges.
Si van acompanyades d’aquest símbol:

és

és que són un enllaç a través del qual

podràs accedir a una pàgina web què ampliarà els teus coneixements sobre un
apartat determinat, o simplement són una entrada de vídeo o so, (ara ja t’avanço que
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caldrà fer un resum del que vagis consultant per incloure-ho al portafolis què hauràs
de confeccionar). Clica la mà i veuràs quantes coses interessants descobriràs!

I si en algun exercici veus aquest símbol

és que l’hauràs de fer escrivint-lo

a mà, no a l’ordinador.

Si van acompanyades d’aquesta imatge

és que el professor farà una

explicació d’algun apartat perquè vagis una mica més orientat a l’hora d’entendre el
temari i/o l’exercici següent i així el puguis desenvolupar amb més facilitat.
I alguna informació més per anar acabant:
En aquest segon relat treballaràs les següents àrees: socials (geografia i
història) llengua i literatura (catalana i castellana), idioma (anglès) ,
matemàtiques (lògica), religió, música, plàstica i altres.
Els idiomes que caldrà utilitzar seran: català, castellà i anglès.
Al final de cada relat caldrà fer una sèrie de tasques:
a) Presentar

un portafolis (com ja t’he avançat abans) amb les feines

realitzades (exercicis individuals, anàlisi dels exercicis col·laboratius,
resums del que hagis consultat i aportació d’informacions addicionals).
b) Preparar una presentació (en temps aproximat de 10 minuts i per grups)
sobre un apartat del temari.
Ara que ja saps tot això és l’hora de començar a desxifrar el segon d’“Els casos de
l’inspector Corella”. Et desitjo una bona investigació!!
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CAPÍTOL I

27 març 2014
Vilanova i la Geltrú. Biblioteca- Museu Víctor Balaguer. 8:55 h.
Déu n’hi do la fresca d’aquell matí, tot i que només feia una setmana des de l’inici de la
primavera. La pluja s’havia aturat durant la nit i ara ja no xopava els carrers de la vila,
encara que restaven alguns bassals d’aigua per aquí i per allà – va observar en Ferran
mentre caminava Rambla avall.
Aquell dimecres els núvols continuaven amenaçant dalt el cel però no es decidien a
descarregar, això sí, havien deixat pas a aquell maleït fred que sabia que es faria aliat de
la humitat, s’escolaria sota la roba i, en pocs minuts, s’arraparia al cos per no
abandonar-lo en tot el dia.
Tres o quatre minuts més i ja arribaria a l’alçada del carrer Unió, giraria a la dreta i
baixaria paral·lel a la reixa de ferro colat que delimitava el jardí de l’edifici del Museu.
En un tres i no res va accedir a la part del darrera, on hi havia la porta per on entraven
els treballadors. De reüll va mirar els esgrafiats que decoraven la façana posterior de
l’edifici, va obrir la reixa i després va pujar uns quants graons. Uns segons més tard
introduïa la clau dins el pany per empènyer amb força la pesada porta de fusta massissa
que, com sempre, va deixar anar un grinyol força escandalós.
Aquell matí havia començat estrany per la temperatura – va tornar a pensar en Ferran-, i
així d’estrany va continuar dins el Museu quan va intuir que alguna cosa diferent passava,
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no en tenia cap prova, però un sisè sentit el feia pensar d’aquella manera. Aquest fet
inexplicable i del tot irracional li va provocar un lleuger neguit que no va poder controlar
per res del món.
El Museu romania absolutament a les fosques pel que, com cada dia, va haver de pujar
els interruptors del quadre elèctric per tal d’encendre els llums de les diferents sales les
quals, una darrera l’altra, es van anar il·luminant.
Incomprensiblement nerviós va anar passant per les distintes sales, i així poder
comprovar que tot estava en ordre, però al fer un cop d’ull a la Sala Egípcia va veure que
romania..., buida. Buida! No hi havia res dins les vitrines! I el que era molt pitjor, també
havia desaparegut la petita mòmia d’un infant de cinc anys que era considerada una de
les peces més valuoses del Museu. Només restava solitària, al centre de la sala, l’urna
que havia de regular la seva humitat i temperatura.
En veure el què havia ocorregut la cara del conserge va perdre tot el seu color i les
cames li van fer figa. Per un instant va pensar que no el mantindrien dempeus.
Automàticament va empassar saliva un parell de vegades. Amb rapidesa va mirar al seu
voltant i amb un gran neguit dins seu es va dirigir cap el telèfon més proper.
-

93.657.11.50 – va marcar.

-

Comissaria dels Mossos d’Esquadra, digui’m – va respondre una veu femenina.

-

Miri, truco des de la Biblioteca- Museu Balaguer, d’aquí, de Vilanova. El cas és
que...

Sabies que…

...l’adjectiu egipci no és introduït fins a la romanització? El nom
Egipte ve del llatí Aegyptus, provinent d’ Hi-Ku-path, que era el
nom d’un temple de Tebes (Egipte). En antic egipci el país
s’anomenava Kemet.
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.

1.

Quines són les 4 preguntes (dues per cada civilització) que li faries a un
home/dona d’Egipte i a un/a mesopotàmic en cas que et poguessis
traslladar en el temps?

Ara et presento el dossier que parla sobre
Mesopotàmia i Egipte.

2.

Busca al diccionari algunes paraules del text que habitualment és possible
que no utilitzis. Són aquestes: bassal, escolar-se, esgrafiat, empènyer i
grinyolar.

El terme Museu ve de la paraula grega museion (Μουσείον) (en llatí musaeum), que
significa la casa de les muses, el lloc per a la contemplació i gaudi de l’art, on nou
deesses habitaven al Parnàs o l’Helicó, presidides per Apol·lo. Totes elles eren
germanes i personificaven les arts i les ciències. Així, Cal·líope ho era de la Poesia
Èpica, Clío de la Història, Èrato de la Poesia Lírica, Euterpe de la Música, Melpòmene de
la Tragèdia, Polimnia de la Pantomima, Talia de la Comèdia, Terpsícore de la Dansa i
Urània de l’Astronomia.
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La seva principal raó d’ésser era la protecció de les arts esmentades i la inspiració dels
artistes.
L’origen de la paraula Biblioteca prové del grec biblion (βιβλίον), que significa llibre i
théke (θήκη) que vol dir caixa, el que es pot traduir com a lloc on es guarden els llibres.
Durant el període hel·lenístic va ser quan una major quantitat de biblioteques es van
crear, com la d’Alexandria o Pèrgam, les quals van tenir la finalitat de reunir tot el
coneixement i posar-lo al servei dels erudits.

3.

Draw a time line that goes from the beginning of humanity to current times,
and colour in red the part that corresponds to the Mesopotamic and Old
Egypt’s eras.

4.

Busqueu informació sobre la Biblioteca- Museu Víctor Balaguer i feu-ne un
petit informe sobre les seves principals característiques i el que s’exposa.
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Segur que alguna vegada t’han comentat que el Nil és el riu més llarg del món i que està
situat al nord-est d’Àfrica. Per als antics egipcis significava vida ja que sense el riu Egipte
hauria estat un desert estèril.
El Nil els proporcionava aigua per beure i regar els camps. A més amb les crescudes
anuals dipositava terra fèrtil al voltant de les seves aigües, deixant als agricultors cultivar
blat i cibada ( per fer pa i cervesa), lli, fruites i hortalisses, així mateix també servia per
mantenir el bestiar (vaques, ovelles i cabres). Així mateix el van utilitzar de mitjà de
comunicació i transport de mercaderies al llarg de tot el seu imperi, també van formar els
primers pobles a les seves ribes fa 7.000 anys.

5.

Què i quines són les principals civilitzacions fluvials de l’antiguitat?

Com tu ja saps els antics egipcis creien en la vida després de la mort. Pensaven que
l’ànima del difunt viatjava al Més Enllà. Així, quan una persona moria el seu cos es
conservava mitjançat el procés de momificació. Però només els egipcis més rics, a més
del faraó i la seva família, podien encarregar la seva momificació ja que era un procés
molt costós i llarg.
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6.

Investiga què saps de la mòmia de la Biblioteca-Museu Balaguer, escriu-ne
una breu descripció i explica en què consisteix el procés de momificació.
Fes un llistat amb els principals passos a seguir per realitzar-lo.

Sabies que…

… la longitud de les benes d’una mòmia és aproximadament de
800 metres? Aquesta mesura garantia un perfecte i total
recobriment del cos.

Visualitza el següent documental en anglès (i subtitulat en català) que et presenta
el professor en el què es descriu el procés de momificació de la mòmia
anomenada “Herakleides”.
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CAPÍTOL II

28 març 2014

Barcelona. Platja de la Barceloneta. 22:30 h.
Havia començat a ploure molt dèbilment. El fet era que al llarg de tot aquell dia, i fins i tot
durant l’anterior, els núvols havien cobert tota la ciutat però no s’havien decidit a deixar
anar ni una sola gota d’aigua. Ara semblava que començava a plovisquejar però ho feia
d’una manera tan delicada que fàcilment es podria confondre amb les gotes d’aigua del
mar que el llevant aixecava i s’enduia costa endins, cap a la sorra, marcant-la amb
multitud de petits sotets.
En Corella havia rebut l’avís tot just quan començava a tastar aquella fantàstica pizza del
restaurant “La Perla Nera”, on habitualment sopava, quan no l’interrompien. No era la
primera vegada, ni seria l’última, que en Silvano li havia hagut de posar el sopar dins una
capsa, després d’una trucada que l’obligava a marxar precipitadament.
-

Ja ho trobarem, no pateixis... – li va dir l’encarregat a l’inspector quan
aquest anava a pagar la pizza.

-

Gràcies, Silvano, almenys no haig d’anar a l’altra punta de Barcelona...- li va dir
en Corella agafant la capsa mentre caminava a grans gambades cap a la porta.
Cinc minuts justos obrint-se pas entre el trànsit gràcies a la sirena, i ja era a la
platja de la Barceloneta, on feia poc havien arribat un parell de cotxes patrulla i
una ambulància del SEM.
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Sabies que…

...per saber si una dona estava embarassada els egipcis
omplien dues bosses de tela, una amb civada i l’altra amb blat.
Deien que si germinava primer la civada naixeria un nen, en
canvi si ho feia primer el blat, seria una nena.
Hola Guzmán, què tenim? –li va dir tocant-li l’esquena amb el palmell de la mà.

-

Un home, d’uns quaranta anys, ofegat.
De segur que no s’estava banyant...– va dir irònicament l’inspector en comprovar

-

que anava completament vestit.
-

No. I mira...

I en Corella va poder comprovar que tenia la cara totalment desfigurada. També li havien
destrossat completament els palmells de les mans, sens dubte en un intent d’impedir el
seu reconeixement mitjançant les empremtes digitals...
-

Algun testimoni? – i va fer una mossegada a la porció de pizza que duia.
Estan interrogant a aquells pescadors de canya que l’han trobat. Sembla ser que

-

l’han vist surant a la mateixa vora de la platja i l’han arrossegat fins aquí –. En
Corella va poder comprovar que era cert perquè havien deixat un solc a la sorra
amb els peus, com a conseqüència del rescabalament que havien fet els
pescadors al veure’l.
-

Duia algun tipus de documentació?

-

Ara la porta aquell oficial. - li va dir mentre un policia s’acostava.
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En Corella va acabar-se el tros de pizza que li quedava, es va llepar un parell de dits per
eliminar els rastres de tomàquet que quedaven del frugal sopar, va allargar el braç i va
obrir el palmell de la mà perquè el mosso li donés la cartera marró del difunt, més tard la
va revisar i en va agafar la documentació.
Agustí Soteras Escolà...- va llegir l’inspector-. És estrany que dugui la identificació

-

i no se’l pugui reconèixer, no? – i va anar llegint la resta de dades identificatives-.
Hem d’esbrinar qui és..., què hi feia aquí... , i què està passant en realitat...
Haurem d’anar a casa d’aquest tal Soteras..., viu a prop.
Badia! – va cridar mentre feia senyals amb la mà perquè s’acostés el policia-.
Queda’t aquí i informa’m de les primeres hipòtesis del forense sobre la possible
causa de la mort.
-

D’acord senyor inspector - va contestar sol·lícit l’agent.

En Guzmán i ell van entrar al cotxe per dirigir-se al domicili de la víctima. Hi van arribar
després de deu minuts de sortejar automòbils i motos per la congestionada Barcelona...

7. ¿Qué es y cuando surgió la egiptología?

8. ¿Qué

datos

incluye

la

documentación

denominada

D.N.I que ha

consultado el policía?

La porta de l’edifici estava oberta, així que van pujar directament per les escales fins
arribar al tercer pis. Van trucar al timbre de la porta que tot just tenien al davant.
-

La senyora d’Agustí Soteras? – va preguntar l’inspector en obrir la porta una dona
més aviat grassoneta, d’uns trenta-cinc anys, rossa tenyida. De segur que,
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13

Projecte Som-hi tots!
moments abans de trucar els dos policies, havia estat fent el sopar, ja que l’aire
que els envoltava s’havia impregnat sobtadament d’un lleuger olor a fregit. A més
acabava de penjar el davantal al pom de la porta del passadís, per la qual cosa
encara tenia un lleuger balanceig, va deduir ràpidament el policia.
-

Sí, jo mateixa – va dir amb la veu entretallada en veure la placa que li havien
ensenyat els dos policies al presentar-se.

-

Em sap greu comunicar-li que acabem de trobar mort un home que duia la
documentació del seu marit, a la platja de la Barceloneta, potser l’és, o no... – va
dir en Corella intentant no alarmar-la innecessàriament.

La dona va fer un pas enrera mentre semblava que anava a perdre l’equilibri.
-

Com diu?, que el meu marit és mort? No pot ser, s’han equivocat, no pot ser!, - va
tornar a repetir-. Mare de Déu! – i es va repenjar al llindar de la porta.

-

El seu marit es diu Agustí Soteras Escolà? – va prosseguir l’inspector.

-

Sí, és ell...

-

Potser..., millor que passem i en parlem a dins, oi? – va recomanar en Corella.

-

Sí, sí, és clar. Disculpin-me – va mormolar amb prou feines la dona, enfonsada en
un pou fosc i infinit a resultes de la notícia que li acabaven de transmetre.
Però, què ha passat? –va aconseguir preguntar entre llàgrimes que solcaven les
galtes sense aturador.

-

No ho sabem encara, l’han trobat ofegat a la platja. Anava vestit de carrer. Sap
vostè què hi podia fer a la platja en aquestes hores?

-

No, ni idea, només sé que algú l’ha trucat al mòbil aquesta tarda nit, pels volts de
quarts de nou, i poc després l’Agustí m’ha dit que se n’havia d’anar però que
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vindria de seguida. Ara ja començava a preocupar-me, perquè l’he trucat un parell
de vegades i no m’agafava el telèfon...
En aquells instants va sonar el mòbil de l’inspector.
-

Disculpi’m – va dir en Corella a la senyora mentre s’enretirava una mica perquè
no pogués escoltar la conversa.

-

Digues Badia, què hi ha?

-

Els pescadors que hi havia en aquells moments a la platja m’han comentat que
minuts abans de trobar-lo havien vist un parells d’homes a l’escullera que
semblaven acompanyar-ne un altre. No només els ha estranyat l’actitud sinó
també que no portaven cap estri de pesca ni cap tipus de llum per veure-s’hi en
l’obscuritat de la nit....

Sabies que…

...les piràmides no van ser construïdes per esclaus? , sinó que ho
feien treballadors assalariats. Aquests treballadors eren artesans i
obrers temporals. Sovint les quadrilles de treballadors es posaven
noms en broma com “els borratxos de Micerinos”, o “Els amics de
Khufu”. Els esclaus els utilitzaven com a servents domèstics.
-

Heu trobat el seu mòbil?

-

No, no duia res a sobre...

-

Busqueu-lo. Sembla ser que algú el va trucar..., pot ser important.

-

D’acord... – va dir en Badia.
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-

I què en penses tu?

-

Home, fa de mal dir, és molt d’hora... Per les condicions del cadàver sembla clar
que ha estat un assassinat..., però mai es pot descartar res...

-

Inspeccioneu a fons la zona de les roques, potser localitzeu el telèfon mòbil o
alguna altra pista important...

-

Ara mateix hi envio alguns agents...

-

Molt bé, perfecte, ja en parlarem a comissaria, gràcies Badia, si hi ha res fes-m’ho
saber.

-

Esperi, un moment inspector! –i passats uns segons en els què se sentia al Badia
parlant amb algú, va prosseguir amb la conversa- El forense m’acaba de donar
una nota què duia la víctima a la boca, està xopa però es pot apreciar bé una
imatge. A més a la part del darrera hi ha apuntat un número de telèfon el qual
costa força més d’identificar a causa de l’aigua que l’ha mig esborrat, però tot i
això li envio.

Pocs segons després el mòbil del Corella rebia aquesta imatge:
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I el número mig esborrat d’un telèfon mòbil a l’anvers:

-

Ok , rebut– i ambdós van penjar.

A partir d’observar aquell retall de paper l’inspector es va fer una sèrie de preguntes...

Pots resoldre tu els dubtes que li van sorgir a l’inspector Corella en rebre el missatge?
9.

Què posa en les lletres estampades?

10.

En quin idioma estan escrites? Per què creus tu que s’ha fet servir aquest
idioma?

11.

Què significa i d’on prové el lema?

12.

Descriu els diferents símbols que hi veus i reflexiona sobre la iconografia
que hi ha dibuixada i el seu significat. Escriu i exposa-ho oralment.

13.

A partir del lema i del dibuix del logotip imprès esbrina quina institució pot
utilitzar-lo.

14.

Inventa’t un lema i un logotip per a l’escola.
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-

Senyora Soteras, on treballava el seu marit? – li va dir en Corella després de
guardar el mòbil a la butxaca.

-

Treballa..., treballava – va rectificar de seguida- a Vilanova i la Geltrú. Era un dels
conserges de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.

-

Ah, a Vilanova!, i de conserge... va repetir en Corella.

A mesura que anava rebent informació en Corella l’anava anotant en una petita llibreta
que duia.
-

Guzmán, no és a un museu de Vilanova on ahir va haver-hi el robatori d’una
mòmia? – va preguntar girant-se cap el subinspector.

-

Sí, on treballava el meu marit – es va avançar a respondre la dona al Guzmán el
qual, ignorant del fet, havia posat cara de pomes agres-. El Ferran és qui va trucar
els Mossos alertant del robatori.

-

I qui és aquest Ferran? – va interrogar el policia.

-

Ah!, disculpi’m, és l’altre conserge. Ferran Nicolau es diu...

-

I..., em podria dir si tenia cap problema a la feina el seu marit?

-

Fins ara cap ni un – va respondre ella.

-

Fins ara, diu? Què passava doncs, ara? – va insistir en Corella remarcant la
darrera paraula.

-

Feia un parell de setmanes li havien comunicat que l’acomiadaven del treball..., ja
ho sap vostè, les retallades per culpa de la crisi... Després de dotze anys ... – va
afegir-. Tot i que a hores d’ara res ja no té sentit, ni importància... – va reblar
desconsolada.
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15.

Realitzeu en una cartolina un mapa físic on es van desenvolupar les
civilitzacions mesopotàmiques i egípcia.

Poseu-hi també algun element

identificatiu de cadascuna de les dues cultures.
-

Ara li faré una sèrie de preguntes que són rutinàries... Tenia cap enemic el seu
marit? – va preguntar-li en Corella.

-

No..., ho desconec..., no... No en tenia cap... – va confirmar finalment-. Era un
home normal, un pare de família normal i corrent... – va dir un pèl alterada i molt
confosa.

-

M’ho crec, m’ho crec..., ja li he dit que eren preguntes de rutina... – va intentar
suavitzar la situació en Corella, obviant les condicions en què havien trobat el
cadàver-. Tenia deutes?

-

Tots en tenim de deutes avui en dia..! – va contestar molesta la dona.

-

Vull dir deutes no habituals..., joc, apostes..., etc.

-

No, no, d’aquests tipus no.

-

L’havia afectat d’una manera especial l’acomiadament?

-

Especial? Què vol dir amb això? Com t’afecta especialment – i la dona va alçar la
veu al dir aquella paraula- que et deixin tirat al carrer després de dotze anys
treballant al mateix lloc? – va tornar a repetir indignada...
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Mesopotàmia és un terme geogràfic que designa la conca hidrogràfica del pròxim Orient
formada pels rius Tigris i Èufrates. El terme Mesopotàmia va ser utilitzat per primera
vegada pels grecs i significa “país entre rius”.
A Mesopotàmia hi van prosperar diverses civilitzacions que van anar succeint-se al llarg
del temps (sumeris, accadis, assiris, babilonis i perses), però cap d’ells es va identificar
com a mesopotami.
Per la seva Egipte també és una civilització fluvial, ja que el seu desenvolupament està
íntimament vinculat a un riu, el Nil, al voltant del qual florirà una civilització que va
perdurar més de tres mil anys.
Cal destacar, però, que al llarg del temps hi ha d’altres civilitzacions fluvials, tan o més
importants que les que nosaltres estudiarem, com són la xinesa (amb els rius Huang-he i
Iang-tsé) o la hindú (amb el Ganges i l’Indus).

L’inspector va intentar rebaixar la tensió mirant el seu company i reconduint la situació...
-

Em refereixo a si havia observat darrerament en el seu marit alguna actitud no
habitual, alguna nova amistat...

-

No, no ho sé. Ell era molt reservat...

-

Bé, no la molestarem més, anem Guzmán – va dir al seu company-. Intentarem
destorbar-la el mínim possible. En pocs minuts la vindrà a buscar un agent per
anar a identificar el cos que hem localitzat a la platja i que ara és al dipòsit, no
pateixi. Esperem que no sigui el seu marit. L’avisarem i li farem el menys dolorosa
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possible la identificació. Desitjo no haver-li de donar el nostre condol per cap
desgràcia... No passi ànsia, esbrinarem el què ha ocorregut...
I ambdós es van acomiadar no sense donar-li abans el número de telèfon del Corella,
per si recordava res d’important que pogués obrir alguna clariana en la investigació...
La dona va insinuar un lleuger somriure d’agraïment i va tancar la porta suaument. I
mentre els dos policies esperaven l’ascensor, un profund plor procedent del tercer
primera va inundar el silenci del replà de l’escala...

Les piràmides van sorgir en diferents civilitzacions sense contacte entre elles, el que ha
afavorit tota una multitud d’especulacions. No obstant, des del punt de vista constructiu,
la forma piramidal és un resultat gairebé inevitable del simple desig de guanyar alçada
utilitzant la pedra.
A l’antiguitat l’arquitectura emprava materials fàcils d’aconseguir i manipular (fang o
fusta), però aquestes construccions no perduraven en el temps. Quan es desitjava un
edifici més durador es feia servir pedra (o maó).
Les primeres construccions de pedra van obeir a propòsits funeraris o religiosos.
Coneixem doncs aquestes construccions en diferents civilitzacions: mesopotàmica
(Àsia), egípcia (Àfrica), maia (Amèrica Central) o inca (Amèrica del Sud).

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

21

Projecte Som-hi tots!

Sabies que…

...els homes i les dones es maquillaven?, ja que segons ells els
brindaven la protecció dels déus Horus i Ra.

Els cosmètics els

fabricaven molent minerals com la malaquita i la galena, i amb
aquesta barreja obtenien una substància anomenada “Khol” que
aplicaven al voltant dels ulls. Les dones també es posaven pintura
vermella a les galtes i tenyien les seves mans i ungles amb
henna. Tant homes com dones utilitzaven perfum a base d’oli,
mirra i canyella. Creien que el seu maquillatge tenia poders
curatius, i és cert, els cosmètics a base de plom que feien servir
ajudaven a evitar infeccions als ulls.

Quatre orientacions sobre el què cal fer
en el següent exercici...
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16.

Fes un mapa del continent americà que inclogui els següents elements:
O. Atlàntic. O. Pacífic. P. Alaska. Riu Yukon. Muntanyes Rocalloses. Les
Grans Planes. P. Califòrnia. Badia de Hudson. Llac Superior. Llac Hudson.
Riu Mississipí. Riu Colorado. S. Apalatxes. P. Labrador. P. Yucatan. P.
Florida. Mar de les Antilles. Amazonia. Riu Amazones. Llanos. Riu Orinoco.
Golf de Mèxic. S. Andes. Altiplà de Mato Grosso. Riu de la Plata. Patagònia.
Riu Sant Llorenç. Pampa. Terra del Foc.

17.

¿Cuál es la distribución climática de América? Realiza un esquema.
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CAPÍTOL III

29 març 2013
Vilanova i la Geltrú. Comissaria dels Mossos d’Esquadra. 9:20 h.
El trajecte cap a Vilanova va ser ràpid, sobretot perquè al Corella li agradava córrer i
seguir el ritme de la música de Bruno Mars, de fet l’entusiasmava cantar mentre
conduïa...
-

Bon dia, sóc l’inspector Corella, de la comissaria d’Horta-Guinardó, de Barcelona.
Voldria parlar amb el comissari Pallars. – es va plantar davant un policia que
estava a la recepció de la Comissaria de la capital del Garraf.

-

Un moment, si us plau. – i el mosso va alçar el telèfon per comunicar-se amb el
seu cap-. Diu que pot passar, és el segon despatx a la dreta.- i el va guiar
assenyalant la porta amb l’índex.

-

Moltes gràcies – va dir en Corella, mentre avançava acompanyat pel Guzmán.

El comissari Pallars els va rebre amb una forta encaixada de mà. Era un home alt i
cepat, d’uns cinquanta-cinc anys, que lluïa un generós bigoti emblanquinat pel pas del
temps. Seriós i tranquil, almenys això semblava desprendre’s d’aquell primer contacte
visual, una vegada més en Corella tornava a analitzar qui tenia al davant...
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L’inspector es va treure les ulleres de sol i li va parlar d’en Soteras, de la nota que
portava dins la boca i de la més que possible relació entre aquell mort de la platja de la
Barceloneta i el robatori al Museu de Vilanova...
Doncs haurà d’anar fins a la Biblioteca-Museu, perquè allà se n’hi ha anat la

-

inspectora Palau, del Grup de Patrimoni Històric, que és qui porta el cas del
robatori. Vagi de part meva i coordinin la investigació. – va manar el comissari.
Molt bé, ara mateix ens hi acostem – va dir observant de reüll al Guzmán què

-

s’havia distret mirant per la finestra del despatx.
Escolti! – va dir el comissari Pallars abans no marxessin els dos policies -. No

-

necessito personalismes ni individualitats. Vull resultats! Pensi que el seu cap
pensa el mateix que jo...
-

No pateixi senyor comissari, bon dia.

-

Això espero. Bon dia senyors.

18.

Si l’inspector Corella i el subinspector Guzmán han arribat a la Comissaria
dels Mossos de Vilanova i la Geltrú, situada a la Ronda Ibèrica 82 i han
circulat a una mitjana de 100 km/h. A quina hora han sortit de la
Comissaria d’Horta- Guinardó, situada al carrer Marina 347 de Barcelona
per arribar a Vilanova a les 9:20 h.?
Ajuda’t d’aquest web per saber la distància entre els dos llocs:
http://www.viamichelin.es/
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19.

Escolta la cançó “Treasure”, de Bruno Mars una de les preferides d’en
Corella. En quin gènere musical la podem inscriure? Qui és el seu
cantant? Quines altres cançons té? De què va la lletra de la cançó?

20.

Investigad qué características tenía la música en Egipto y Mesopotamia.
¿Cuáles eran sus principales instrumentos?

L’Antic Egipte tenia una estructura social piramidal. Això vol dir que el poder estava
estructurat en diferents nivells. A dalt de tot hi havia el faraó, que era el rei dels egipcis i
tenia gran poder i fortuna, el qual era considerat com una divinitat. Era el cap de l’exèrcit,
del govern i de l’església. Per sota seu hi havia els visirs, que eren els consellers del rei i
els sacerdots, que atenien els nombrosos temples del regne. Aquests sacerdots eren
molt cultes, dominaven l’escriptura jeroglífica, feien observacions astronòmiques i càlculs
matemàtics. Per sota d’aquests dos hi havia els nobles què acostumaven a ser familiars
del faraó. Posseïen grans territoris i riqueses. També hi havia els escribes què
redactaven els escrits reials i portaven els comptes. No eren privilegiats però tenien un
bon estatus social i econòmic. Per sota hi havia els artesans, comerciants, pagesos (
lliures però adscrits a la terra que era del faraó), i a sota de tot de la piràmide hi havia els
esclaus els quals vivien en condicions molt pitjors que la resta de la població, no n’eren
molts i tenien drets...
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Sabies que…

… al contemplar les estàtues dels faraons unes tenen la barba
recta i d’altres corbada. Si estava recta volia dir que era una
representació del faraó viu, però si la barba estava corbada
volia dir que el faraó ja havia estat divinitzat (o sigui, que havia
mort).
De seguida els dos policies es van plantar a la Biblioteca- Museu. Van travessar el jardí
per accedir a la porta principal. Van pujar les escales per accedir a l’edifici i contemplar
millor la magnificència de l’entrada, amb les dues grans escultures i el parell de
columnes que les flanquejaven.
Només traspassar el llindar de la porta un mosso els va demanar que s’identifiquessin,
en uns segons ja s’havien presentat a la inspectora Palau.
La Palau, que és com tothom l’anomenava, era una noia jove, d’uns vint-i-cinc anys – va
calcular en Corella-, morena, esvelta i nerviosa, que duia els cabells lligats amb una cua
de cavall la qual anava balancejant a dreta i esquerra, a compàs de cada moviment.
-

Han visitat mai aquest Museu? – i els dos van negar amb el cap- Bé, doncs els
l’ensenyaré ràpidament- i la policia els va obsequiar amb una breu passejada
acompanyada per quatre comentaris genèrics de les diferents sales.

-

I bé, inspectora, - va dir en Corella quan van tornar a la Sala Egípcia-, el que
m’agradaria, a part de que em tutegis, que no sóc tan vell... – la noia el va
obsequiar amb un mig somriure- és tenir una fotografia dels objectes sostrets pels

lladres. Seria possible poder veure la fitxa amb les característiques del que han robat?
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-

Cap problema, Manel! – va cridar a un mosso que hi havia ben a prop-

Dóna’m la documentació amb les fotografies i les fitxes que ens ha facilitat la
directora del Museu. –i el mosso li va donar una carpeta on hi havia tot el material
que demanava en Corella.

21.

Escribe un relato en el que el inspector se pone en contacto, mediante un
correo electrónico, con la “Comisaría General de Policía Judicial. Brigada
de Patrimonio Histórico” de la “Policía Nacional”, en Madrid, con el fin de
avisarlos del robo y para que estén alerta de cualquier sospecha de tráfico
e intento de venta de las obras sustraídas.

22.

Visiteu la Biblioteca- Museu Víctor Balaguer i feu-ne una petita descripció
de les sales que acaba de veure l’inspector, així com dels exteriors.

23.

Podeu ensenyar-nos què és el que troba en Corella a les fitxes
identificatives de cada peça i en les fotografies que li dóna la Palau?
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-

Disculpi inspectora Palau! – va cridar la seva atenció una dona de mitjana edat,
més aviat baixeta, de cabell rinxolat que duia unes ulleres de color vermell de
vidre de cul d’ampolla

-

Sí, digui’m? – va contestar sol·lícita la policia.

-

La meva secretària acaba de comprovar que els calcs egipcis dels baixos relleus i
el panell pictòric paleobabilònic de “La Investidura de Zimri Lim” que hi havia a la
sala dels mapes també han estat robats..., així com una tauleta sumèria i una
altra d’escriptura cuneïforme...

-

I on és aquesta sala dels calcs i tauletes? – va preguntar la Palau.

-

Al costat del despatx. És un lloc no visitable. Allà hi tenim bàsicament cartografia,
i els objectes que s’estan classificant o restaurant...

-

I tenia tot plegat molt de valor?

-

Els baixos relleus originals es van destruir fa temps..., així que el calc és l’única
mostra que queda del jaciment descobert a Deir-el-Medina (Tebes), respecte al
panell pictòric representa “La Investidura de Zimri Lim” és l’original, procedent del
Palau de Mari. Tots dos i les tauletes eren força valuoses...
En aquells instants en Corella va fer un pas endavant interessant-se per la conversa
que portaven ambdues.

-

Ah!, disculpeu-me els dos... – va dir la Palau-. Inspector, aquesta és la Marga
Collet, la directora del Museu. Marga, aquest és l’inspector Corella, de Barcelona.

Ambdós es van donar la mà. En Corella va notar com els ulls de la dona defugien la
seva mirada.
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-

Aquestes són les fotografies de les tauletes, el panell i el calc robats– va dir la
directora mentre els mostrava un seguit d’imatges...
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La Biblioteca- Museu Víctor Balaguer té 146 calcs de relleus realitzats per Eduard Toda
l’any 1885. La tècnica utilitzada pels arqueòlegs en aquells temps consistia en mullar el
paper amb aigua i col·locar-lo sobre la paret. Amb un pinzell de qualitat modelaven el
perfil de les figures desitjades, posteriorment es deixava assecar. Utilitzant aquesta
tècnica, la goma aràbiga en la què estaven dissolts els colors amb el contacte amb
l’aigua s’adherien al paper.

24.

Work on the observation and description of the stolen replica, the one you
have seen in the previous page. Which one is the Egyptian replica? And
the paleo-babylonian one? And the tablets? Find the civilization to which
each image belongs, as well as the drawings’ characteristics, themes, the
different scenes pictured, clothing, descriptions of animals, writing
elements, etc.
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L’art de l’antic Egipte és el conjunt d’obres d’estil i simbolisme de gran homogeneïtat
realitzades a l’Egipte antic. Es considera que aquest estil queda assentat a partir de l’any
3200 aC. No es realitzava art amb una finalitat exclusivament estètica sinó que es
produïen objectes funcionals. La majoria de les obres d’art escultòriques són imatges de
faraons, divinitats o d’encarnacions divines, en canvi les escultures en baix relleu i
pintures, hi destaquen les imatges anteriorment comentades i escenes quotidianes.

25.

Fes un dibuix seguint les particularitats de la pintura mural egípcia i
posteriorment

confeccioneu

un

mural

destacant

les

principals

característiques de l’art mural egipci.

26.

Ajudeu a la policia a buscar informació sobre el jaciment de Deir-el-Medina
(Tebes) i exposeu-ne els resultats més importants en diapositives.
Comentari oral.
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El relleu és la tècnica escultòrica en la qual les formes modelades o tallades ressalten
respecte a un entorn pla. A diferència de les escultures exemptes (que s’esculpien
reproduint el seu relleu o profunditat natural), els relleus estan integrats en un mur,
generalment, o en cas de ser art mobiliari al suport que els emmarca.

-

Heu interrogat la directora? – va preguntar en Corella a la Palau, una vegada la
Marga Collet havia tornat al seu despatx.

-

Sí, però té coartada. Per què ho dius?

-

No sé, no me’n refio de la gent que no et mira als ulls quan li parles... – va deixar anar
l’inspector.

-

A mi em va passar el mateix, sembla que amagui alguna cosa...

-

Tot i això sembla que tots els trumfos els té en Soteras.

-

L’altre conserge?

-

Sí, tindria un mòbil per fer el robatori, l’acabaven d’acomiadar... Era una manera
de venjar-se. A més tenia accés a la contrasenya de l’alarma. Coneixia a la
perfecció el Museu, és més, segurament poca gent com ell sabia que també hi
havia els calcs i les tauletes..., i que el seu valor era força elevat... I per acabar-ho
d’adobar no disposava de cap coartada per a la nit del robatori! Però el que no
acabo de veure clar és la relació té el robatori amb el seu assassinat?

-

Ell ja no ens ho podrà dir... I em pregunto, on pot ser tot el sostret?
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Vau trobar res d’especial a l’inspeccionar la Sala Egípcia?, alguna empremta...

-

Alguna cosa que cridés l’atenció..., fora de lloc...
-

No, no res. Vam revisar la sala de dalt a baix i no s’hi va trobar res d’anormal.

-

Alguna cosa se’ns escapa... – va insistir en Corella.

-

Tan sols es va identificar una resta de pètal de rosa al mig del passadís.

-

Una resta de pètal de rosa, dius?

-

Sí, això mateix..

-

Potser d’alguna persona que la duia enganxada a la sola de la sabata...

-

Segurament del mateix conserge...

-

O no... – va contestar enigmàticament en Corella.
Sabies que…

... la majoria dels antics egipcis (ells i elles), es rapaven el cap i
feien servir perruques? Ho feien per motius estètics i per
higiene: per evitar el contagi i transmissió de paràsits. També
tenir perruca o no, va servir com a distintiu de la situació
econòmica de cadascú, ja que posseir i mantenir perruques era
força car.

27.

¿Qué es la escritura cuneiforme? ¿Qué diferencias hay con la jeroglífica?
Coméntalo oralmente.
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CAPÍTOL IV

Vilanova i la Geltrú. Casa de santa Teresa. 12:15 h.
Després de romandre una estona rumiant, com si s’hagués quedat en estat de trànsit, en
Corella va sortir esperitat de l’edifici del Museu per dirigir-se al jardí i enfilar el camí que
duia a la petita casa que s’alçava en el mateix recinte, anomenada la Casa de Santa
Teresa.
-

Acompanyi’m, si us plau – li va dir al conserge que se’l va quedar mirant sorprès
per les presses que duia.

Només arribar van poder comprovar que l’entrada de la casa estava flanquejada per una
sèrie de majestuosos rosers en els què s’hi havia fixat en Corella només entrar al recinte.
Els pètals moribunds d’aquelles dues plantes encatifaven el camí d’un vermell profund i
esponjós, mentre les seves flors perfumaven tot l’ambient.

28.

Què vol dir l’autor quan descriu l’entrada de la Casa Santa Teresa amb “pètals
moribunds... que encatifaven el camí d’un vermell profund i esponjós”?
Escriu-ho i presenta-ho oralment.
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-

Què hi ha aquí dins? – li va preguntar en Corella al conserge mentre assenyalava
la casa.

-

Res d’important, mobles vells, trastos. Des de fa molts anys fa el servei de
magatzem.
En època de la seva construcció, l’any 1889, es va aixecar amb la idea que Víctor
Balaguer s’hi hostatges quan vingués a la vila.

-

I hi veniu sovint, ara?

-

Pràcticament mai, la darrera vegada que hi vaig entrar va ser per portar una taula
de despatx d’estil isabelí que no sabíem on dur-la.

-

I d’això quan fa, aproximadament?

-

Uff!, gairebé un any, si no més...

-

I algú altre hi ha accedit darrerament?

-

No, ningú. N’estic segur perquè jo sóc l’únic que en tinc les claus, penjades al
costat de la meva bata, me les haurien demanat...

-

O robat..., o haver-ne fet una còpia...

-

Sí és clar..., però qui voldria robar-me unes claus per anar a una casa que és
plena de pols i mobles vells?

-

Algú que volgués amagar quelcom i que sabés que mai ningú entra en aquest lloc.
Algú que necessités unes hores... – li va contestar ràpidament.

-

Miri, la porta ha estat recentment oberta! - va dir la Palau- Veieu la terra com
s’arrenglera en línia, arrossegada per l’obertura de la fulla de la porta? – i va
continuar sense esperar resposta-.Té les claus?

-

Ara mateix les duc! – i el conserge va sortir esperitat per tornar en pocs segons.

La porta va costar d’obrir, la humitat dels darrers dies l’havia dilatada. La van deixar
oberta perquè entrés llum natural ja que la bombeta de l’entrada s’acabava de fondre
només pitjar el vell interruptor. En Corella va entrar de pressa, amb aquella pressa de qui
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necessita una ràpida resposta al neguit. Van accedir-hi. La segona sala, el menjador de
la casa, estava presidida per una gran taula al centre, coberta amb un llençol blanc.
-

Que no passi ningú del llindar de la porta! – va ordenar en Corella a la comitiva
que el seguia.

Tots es van aturar a l’instant. Tan sols la Palau no ho va fer ja que l’inspector, amb un
moviment amb la mà, li va indicar que s’acostés...
-

T’has fixat en les petjades que hi ha al terra?

-

Sí, semblen recents – va contestar ella.

-

Això mateix he pensat jo...

-

Però el conserge ha dit que feia mesos que ningú hi havia entrat aquí...

-

Efectivament! Alguna cosa no quadra en aquesta història...

-

Demanaré que analitzin això... – va dir la Palau mirant les petjades de diferents
mides que s’escampaven arreu damunt el gruix de pols que ho cobria tot.

-

I també aquestes restes que hi ha aquí...- va ensenyar-li el Corella aixecant el
llençol que tapava la taula i mostrant-li un polsim sorrenc.
Sabies que…

... s’ha calculat que durant els 80 anys que va trigar en
construir-se les piràmides de Snofru, Kheops, Dedefré i Kefrén,
es van utilitzar 8.974.000 metres cúbics de material i que cada
dia es col·locaven 431 blocs de pedra, si suposem que ·els
obrers” tenien una jornada intensiva de 12 hores, es van posar
36 blocs per hora, o sigui, més d’un bloc cada 2 minuts!!
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Als pocs minuts havien acordonat la Casa de santa Teresa per començar a analitzar-ne
les primeres sales...
En poc més d’un parell d’hores les restes a examinar ja serien al laboratori, així com
l’informe fotogràfic i de petjades trobades damunt la capa de pols que inundava tota la
casa.
De cop i volta va aparèixer la directora, acompanyada per un policia.
-

Què, hi ha alguna novetat?

-

No, no, simple rutina. – va deixar anar en Corella-. Per cert, sap si algú ha accedit
a aquesta casa darrerament?

-

Doncs no, no en tinc la menor idea, això millor que li preguntin al Ferran... Ell és
l’únic que en té les claus... Jo gairebé vaig sempre del despatx a les sales del
museu i no hi passo per aquí...

-

És clar, és clar...- i en Corella se la va emportant tot fent-li preguntes sobre el
museu...

L’Egipte antic es divideix en tres períodes: Imperi Antic, Imperi Mitjà i Imperi Nou.
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A l’Imperi Antic s’estableixen les bases de l’Estat i societat egípcies. El faraó tenia tot el
poder i era considerat un déu. La capital és a Menfis. Els faraons més destacats són
Keops, Kefrén i Micerinos.

A l’Imperi Mitjà augmenta el poder del faraó. Es construeixen noves ciutats, obres
públiques i s’estenen les terres cultivables. Expansió cap el sud. Es conquereix Núbia.
L’etapa s’acaba amb la invasió dels pobles estrangers.

L’Imperi Nou és l’època d’esplendor, destaquen els faraons Tutmosis I,Amenofis III,
Akeantón, Tutankamón i Ramsés II. Es va conquerir Líbia i Síria, i es van construir
temples i palaus de grans dimensions. A partir de l’any 1100 a C. Egipte va ser envaït
per assiris, perses, grecs i romans.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

40

Projecte Som-hi tots!

Barcelona. Seu dels Mossos d’Esquadra. Comissaria d’Horta-Guinardó. 8:30h.

A l’endemà, a primera hora del matí,

va arribar a la comissaria una informació de la

Interpol, de la Unitat d’Obres d’Art Robades, en la qual es feia constància d’una
comunicació interceptada a grups criminals organitzats de França els quals estaven
interessats a obtenir les peces robades del museu vilanoví.
La policia catalana i el jutge instructor van guardar una extraordinària discreció sobre les
investigacions en curs. Segons els experts policials robar era relativament fàcil, el
complicat era vendre-ho, perquè feia falta organització i distribució, i normalment els
lladres, quan eren enxampats, era a l’hora de desprendre’s del manllevat.
En aquella comunicació s’hi adjuntava una fotografia i unes dades... En Corella va ser
l’encarregat de seguir una de les pistes que l’havien dut a les profunditats de la ciutat...
L’inspector romania atent a l’andana de l’estació de metro del Clot, a Barcelona, a
l’espera d’un missatge que havia d’arribar de la Central.
S’estava assegut en un dels bancs veient passar, un darrera l’altre, gent i combois del
metro, fins que un washup li va indicar que havia de pujar al tercer vagó del comboi que
s’acabava d’aturar en aquell mateix instant. Després havia d’identificar entre els
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passatgers a l’home de la fotografia que li acabaven d’enviar i seguir-lo amb discreció. La
següent acció era comunicar cada un dels seus moviments.
“Ok. Contacte visual” – va escriure el Corella a la brigada que conformava el

-

dispositiu de localització i seguiment policial.
-

“L2 S. Família”.

-

“L5. Cornellà”.

-

“Sants- Estació”.

-

“Bitllet R2. Direcció St. Vicenç. ”

Una vegada havien pujat al tren en Corella va anar a trobar al revisor per demanar-li que,
al passar a comprovar els bitllets dels passatgers, observés d’una manera rutinària la
destinació del sospitós. Ell l’estaria esperant al final del vagó. Poc després els companys
de l’inspector rebien aquest missatge:
-

“Castelldefels platja. Prepareu moto”.

Gairebé vint-i-cinc minuts després el tren arribava a l’estació de Castelldefels. En Corella
va seguir a certa distància al sospitós fins que va pujar dins un cotxe negre de gamma
alta, on l’esperava un home. Immediatament un policia de paisà entregava al Corella les
claus d’una moto de gran cilindrada que tenia aparcada just davant seu.
En Corella els va començar a seguir amb precaució per no ser vist. Al casc hi havia un
micròfon i auriculars, per la qual cosa va anar narrant per a on anaven circulant, encara
que amb el localitzador que duia la moto la Brigada Mòbil sabia perfectament cap a on es
desplaçava.
Finalment l’automòbil sospitós es va aturar davant un xalet situat a segona línia de la
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platja. L’automòbil va baixar la rampa del garatge de la casa i va desaparèixer del camp
de visió del policia.
-

Acaben d’entrar en un xalet del passeig de la Marina número 35.

-

Ok. Enviem Brimo i reforços. No actuïs.

Passat poc més d’un quart d’hora el carrer estava tallat amb cintes policials, i els efectius
de la Brigada estaven a punt per començar l’assalt...

29.

Busqueu imatges d’algunes piràmides de renom, així com el complex
d’Abu Simbel. Descriviu les parts d’una piràmide, realitzeu un esquema de
les seves principals característiques.

30.

Busca información sobre las divinidades egipcias más importantes y
completa un cuadro con su nombre,

características y como se

representaban.
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Si busquéssim la definició de societat podríem trobar-ne una que diu que és el conjunt
d'individus que comparteixen fins, conductes i cultura i que es relacionen interactuant
entre si, cooperativament, per a constituir un grup o una comunitat.

31.

Investigueu quins són els principals grups socials d’Egipte i les seves
característiques principals i fes-ne un petit estudi. Busqueu informació
sobre qui eren els principals membres que formaven part de la societat
egípcia i feu-ne una piràmide dels diferents grups que la conformaven. Feu
el mateix amb la societat mesopotàmica.
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CAPÍTOL V

Vilanova i la Geltrú. Biblioteca- Museu Víctor Balaguer. 12 h.

-

Sí digui... – va contestar la directora del Museu a la trucada que acabava de rebre
al telèfon del despatx-

Digui..., sí...? – va insistir en no rebre resposta de

l’interlocutor.
-

Bon dia senyora directora- la Palau i en Corella van aparèixer de cop i volta al
despatx de la Marga Collet.

La directora va penjar el telèfon després de no rebre cap resposta i va intentar no fer cara
de sorpresa davant la sobtada presència policial.
-

En què els puc servir? – va dir ella forçant un lleuger somriure que va transformarse, involuntàriament, en una ganyota.

-

L’acabo de trucar. – va dir en Corella.

-

Ah, si? Era vostè? I per què no ha contestat? I per què m’ha trucat si estava aquí
mateix?– va tornar a preguntar ràpidament, adonant-se que alguna cosa fora del
normal estava succeint...

-

Una ximpleria meva... – i en Corella va fer un parell de passes observant el
despatx-. Sap d’on he tret aquest número?
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

45

Projecte Som-hi tots!
-

I com vol que ho sàpiga?

-

Li dic jo? – va insistir el policia.

-

Si vol...

-

Del Soteras.

-

En Soteras? – i va empal·lidir-. Pobre home... - va dir intentant dissimular.

-

I tant pobre – va afegir la Palau-. És mort, oi?

-

Oi tant que és mort! Avui fan el seu enterrament...

-

I no hi pensa anar? Que potser no us queia bé? O potser no n’esteu segura de la
seva mort...– va deixar anar la Palau.- Òscar! – va alçar la veu la policia.

I va aparèixer un mosso amb un home emmanillat...
-

Agustí! – va mig cridar ella.

-

Està tot perdut Marga. Ens han enxampat a tots...

-

Merda, merda i merda!! – va intentar desfogar-se mentre un parell de policies
l’emmanillaven per endur-se-la a declarar...

Sabies que…

…els egipcis creien que quan el déu del Sol plorava, les seves
llàgrimes es convertien en abelles si tocaven el terra. Així que per
a ells aquests animals eren sagrats. Van ser els primers a
inventar l’apicultura per recollir la seva mel i fer-la servir endolcint
els pastissos, la cervesa i el vi.
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Poc després els dos policies s’arribaven a la casa de l’esposa de l’Agustí Soteras.

-

Inspector Corella! L’estava esperant. He rebut el missatge de la seva secretària...
– li va dir la dona de l’Agustí Soteras.

-

Ja em disculparà però la investigació no em permetia revelar res del cas, fins ara.
Ah, per cert!, aquesta és la inspectora Palau, de patrimoni.

-

Palau, Clara Sentís. Clara Sentís, Palau. – va fer les presentacions en Corella.

-

Molt de gust- va dir mentre li allargava la mà a la noia-. Passin si us plau. – va dir
la dona.

I després que els dos policies entressin i els oferís un cafè, en Corella va començar a
donar-li totes les explicacions que li havia promès a l’inici del cas.
-

Miri Clara, el seu marit, tal com ja li vaig insinuar, no és mort.

La dona no va ni parpellejar i va continuar escoltant com si hagués sentit ploure...
-

Resulta que l’Agustí Soteras tenia una relació sentimental amb la directora del
Museu... – i va aturar la frase.

-

Ho sospitava, no pateixi inspector, pot seguir...

-

Ambdós van planejar robar les peces de la col·lecció egípcia, entre d’altres, i amb
els diners obtinguts començar una vida junts, ben lluny d’aquí. La directora va
contactar amb una banda francesa de traficants d’obres d’art perquè en
busquessin compradors.
Després de robar al Museu, van deixar temporalment les peces sostretes a la
Casa de Santa Teresa fins que els seus socis se les van emportar a un xalet de
Castelldefels.
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Vam sospitar de la directora quan ens va mentir al preguntar-li si havia entrat a la
casa de santa Teresa. Les anàlisis posteriors d’algunes de les petjades sobre el
gruix de

pols correspondrien al seu calçat. Després vam trobar restes

microscòpiques de les peces robades damunt la taula, per tant havien estat
dipositades temporalment allà.
El cadàver que vam trobar a la platja de la Barceloneta va ser un barroer intent de
despistar la policia. Tot i que encara ens queda investigar el per què d’aquesta
mort, tot i que sospitem que es tracta d’una represàlia per alguna diferència
d’opinió entre els mateixos lladres, els quals van aprofitar la mort del seu company
per fer-lo passar pel Soteras, que volia desaparèixer... Es devien pensar que els
policies d’aquí ens mamem el dit... perdó per l’expressió – es va disculpar en
Corella.
El cas és que abans de ser assassinat pels seus companys, el pobre home va
poder arrencar un tros de full amb l’emblema de la Biblioteca i escriure-hi el telèfon
de la directora, en un intent d’incriminar-la.
Què hi feia un home amb les mans destrossades i desfigurat, ofegat en una platja
de Barcelona i amb el número de telèfon de la directora del museu que feia poc
acabaven de robar? Tot plegat massa estrany, no? A més vostè va tenir-ne dubtes
des del primer moment, que fos el seu marit, la roba, l’aspecte físic..., bé gairebé
va assegurar que no l’era...
I per acabar-ho d’adobar la Interpol ens va posar sobre la pista d’una banda de
traficants d’obres d’art que venia al nostre país per fer negocis..., tot començava a
lligar...
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32.

Fes un relat explicant la vida quotidiana d’un membre de la societat a
l’Antic Egipte.

-

I l’acomiadament? Quin sentit tenia fer-lo fora de la feina si volien fugir plegats ell i
la directora? – va preguntar la dona.

-

Encara no sabem què pretenien, però el que sí és cert és que cap professional
hagués fet les errades que van fer... I això ha estat un gran avantatge per a
nosaltres...

-

I ara on és el meu marit, inspector?

-

A la comissaria de Vilanova. Esperant el seu trasllat per dur-lo davant el jutge i
posar-lo a la presó preventiva.

-

Per cert – va dir la dona- I el robat, on és?

-

Ho vam trobar tot dins un xalet de Castelldefels. Quan la Brigada el va assaltar
estaven a punt de traslladar-ho a França, on la policia també ha arrestat a una part
de la banda i a un parell d’antiquaris americans que s’havien traslladat
especialment des de Nova York i Chicago per quedar-se amb les obres...

-

Em sap molt de greu tot plegat...

-

No pateixi inspector... De totes maneres, no sé pas quin final és millor, que el meu
marit no hagi mort o que sigui un lladre i possible assassí i més coses...

En Corella i la Palau es van mirar pensant que la dona no deixava de tenir raó. I després
de fer un darrer glop al cafè es van alçar del sofà per acomiadar-se.
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-

Estarem en contacte per una sèrie de coses que encara falta acabar d’arrodonir. Li
repeteixo la nostra gratitud per la seva col·laboració.

-

Gràcies a vostès... – i la dona es va quedar mirant com els dos policies marxaven
escales avall...

-

Què Corella, a sopar? – va dir la Palau quan ja havien accedit al carrer.

-

Sí..., tan sols quedarà lligar quatre coses i cap a casa. Ara aniré a descansar una
mica, i després m’acostaré a fer una pizza.

-

A “La Perla Nera”, suposo... – va dir la noia.

-

Això mateix! – va respondre sorprès en Corella- I com ho saps això?

-

No oblidis que jo també sóc policia, i tinc els meus informadors... – va dir posant
cara de trapella.

-

M’has espiat! – va dir-li ell exagerant la cara de sorprès...

-

Noooo! – va contestar mig rient la noia- Tan sols m’ha vingut casualment alguna
informació teva... Per cert, i canviant de tema, no pensaràs sopar sol, oi?

-

Doncs...

-

Et va bé fer-ho en companyia? – va dir la noia.

-

Cap problema, serà interessant sopar amb una espieta... – va respondre irònic en
Corella-. I..., i després?

-

Després... –va prosseguir ella posant cara maliciosa.- podríem anar al Museu
Egipci de Barcelona, tinc una invitació per a dues persones. Avui és la Nit dels
Museus. Podem veure l’exposició sobre la descoberta de Tutankhamon i de
passada prendre-hi una copa.

-

Molt apropiat, Palau, molt apropiat... De segur que serà una nit molt misteriosa...

-

No ho saps bé tu, Corella... – va reblar la noia picant-li l’ullet men tre i li ensenyava la
invitació...
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33.

Observeu bé la invitació de l’Exposició de Tutankamon que la Palau li
mostra al Corella. Feu un tríptic de la col·lecció egípcia de la BibliotecaMuseu V. Balaguer de Vilanova i la Geltrú.

34.

Busca informació sobre la descoberta de la tomba de Tutankhamon i
escriu-ne un petit relat sobre la descoberta i el jaciment.
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35.

Fes un resum del relat i Identifica els diferents personatges que surten al
relat que acabes de llegir i descriu-los.

36.

Intenta escribir un final diferente de la historia. Preséntalo
oralmente.

37.

I per descongestionar-nos de tanta lletra, una mica de números amb els
problemes de lògica:
A veure si podeu resoldre la següent qüestió de lògica centrada a l’Antic
Egipte:
“Un esclau arriba a la vora del riu Nil portant uns regals de terres molt
llunyanes per al faraó: un cocodril, un ibis i un gotim de raïm. L’única
embarcació que hi ha és molt petita i només pot dur a l’esclau i a un dels
regals.
Malauradament si es deixen junts, l’ibis es menjaria el gotim de raïm, o el
cocodril l’ibis.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

52

Projecte Som-hi tots!
Al final aconsegueix transportar-los a tots a l’altra banda del riu i acontentar
el faraó amb els regals.
Quantes vegades va creuar com a mínim el riu? Com s’ho fa?”
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

Anna.

Els egipcis creien que una relació equilibrada entre la gent i els animals era un element
essencial en l'ordre còsmic; així humans, animals i plantes es creia que eren membres
d'un sol tot. Els animals, tant domesticats com salvatges, eren doncs una font crítica
d'espiritualitat, companyonia, i sosteniment pels antics egipcis.
Eren amants dels gats. Els veien com a criatures semi- divines que protegien la societat

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

53

Projecte Som-hi tots!
dels mals esperits. Bastet, la deessa de l’amor té cap de gat. La veneració felina era tan
important que al morir l’animal era momificat i durant la seva vida estava protegit per la
llei. El càstig per matar un gat era la mort de l’individu.
Pintures a les tombes mostren clarament que el gat era part de la vida dels egipcis.
Podem veure-hi il·lustracions de gats amb collars i menjant de plats què indiquen que el
gat ja estava domesticat i vivint entre els humans.

38.

Pharaoh Amenofis has a lot of cats: big ones, small ones, fat ones, slim
ones… They like having fun on the garden’s seesaw. Here they are in
different moments of the day…

Anna

What cats do you have to add to the other side of the seesaw for it to balance
out?
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Sabies que…

...els egipcis tenien moltes mascotes?, ja que veien els animals
com a reencarnacions dels déus i van ser una de les primeres
civilitzacions a tenir animals domèstics. Com hem vist tenien
predilecció pels gats, però també els agradaven molt els falcons,
l’ibis, gossos, lleons i mones. Sovint fins i tot eren momificats i
enterrats amb els seus amos després de la seva mort. D’altres
eren ensinistrats per treballar, com els gossos i les mones, que
patrullaven juntament amb els oficials que vetllaven per la
seguretat.

39.

Respon les qüestions que et vas plantejar al principi de tot, en la pregunta
núm. 1.

40.

Comenteu oralment (en l’idioma originari presentat) els dos articles
periodístics que us mostrem a continuació (pàg. 57 i 58) i entregueu un
resum al professor (en l’idioma original).
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41.

Preparació i presentació (en grups) a la resta de la classe d’un apartat que
us hagi interessat. (aprox. 5- 10 minuts).

42.

Preparem la presentació del portafolis.

Tens algun dubte? Repassem?

43.

Comentem què estem aprenent i analitzem com va l’aprenentatge.

44.

Parlem sobre l’exposició.
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TRIBUNA D’ARTICLES PERIODÍSTICS

Los papiros más antiguos, hallados en Egipto
Un equipo de arqueólogos encuentra los documentos en un puerto histórico junto al mar Rojo
Son del año 27 del reinado de Keops

EFE El Cairo 11 ABR 2013
Un equipo de arqueólogos ha descubierto en Egipto un puerto histórico en la costa del mar Rojo
con los papiros más antiguos hallados hasta el momento, informó hoy en un comunicado el
Ministerio de Estado para las Antigüedades.
El puerto, que se remonta a la época del faraón Keops, el segundo rey de la IV dinastía que reinó
hace más de 4.500 años, se ubica en la zona de Wadi al Gurf a 180 kilómetros al sur de l a ciudad
de Suez, en el este de Egipto.
En él, se han encontrado cuarenta papiros con inscripciones jeroglíficas, que documentan la vida
cotidiana de los egipcios, algunos de los cuales llevan fecha del año 27 del reinado de Keops.
En la nota, el ministro de Estado egipcio para las Antigüedades, Mohamed Ibrahim, explicó que
esos textos incluyen registros mensuales con el número de trabajadores en el puerto y ofrecen
detalles sobre sus vidas.
El arqueólogo francés Pierre Tallet, director del equipo galo que ha colaborado con arqueólogos
egipcios en las excavaciones, agregó que en los papiros se refleja el estilo de vida de los
ciudadanos en la antigüedad, sus derechos y obligaciones. Los documentos han sido trasladados al
Museo de Suez para que sean estudiados.
El puerto, al que llegaban barcos con bronce y metales procedentes de la península del Sinaí,
cuenta con un muelle, donde se han descubierto varias anclas de piedra.
Asimismo, hay restos de habitaciones en las que se alojaban los trabajadores del puerto y 30
cuevas excavadas en la roca, junto a bloques de piedra empleados para cerrarlas con el nombre de
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Keops escrito en tinta roja. También se han hallado cuerdas de embarcaciones y herramientas
usadas para cortarlas.
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John S. MacNeil
ScienceNow
Return of a Pharaoh
2000-07-24 18:00

Egyptologists at the Michael C. Carlos Museum in Atlanta believe they have found the mummy of
Ramses I, pharaoh of ancient Egypt during biblical times.
The putative Ramses--whose tomb has long since been ransacked--was one of a batch of nine
Egyptian mummies acquired for $2 million from a Toronto collector, says Betsy Teasley Trope,
the museum's assistant curator of antiquities. It lay anonymously for many years in the Niagara
Falls Museum in Ontario after being acquired in Egypt in the 1850s.
Although the body was stripped of wrappings and coffin, Trope says the positioning of the arms
across the chest, and the incisions made on the sides to remove internal organs, are consistent with
a royal burial some 3300 years ago. What's more, she says, "the face, quite frankly, looks like a
member of the Ramesside family." Josef Wegner, an Egyptologist at the University of
Pennsylvania Museum in Philadelphia, says the Ramses nose had "a distinctive shape--straight
with a bit of a curve at the end."
The museum hopes to definitively identify Ramses with DNA tests now being conducted by
scientists at Emory University in Atlanta. They are comparing the mummy's DNA with material
from the Cairo Museum taken from Ramses I's son Seti I and his grandson Ramses II, the pharaoh
who is believed to have driven the Israelites out of Egypt.
Posted In:
Archaeology
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Llibres per a llegir:

Aquí teniu alguns exemples de dos autors molt prolífics que han tractat en força
novel·les l’Antic Egipte.



El ojo del faraón. Una novela del Antiguo Egipto. Boris de Rachewiltz y Valenti
Gómez i Oliver. Ed. Edhasa, Barcelona 1993.



La piedra de luz 1. Nefer el silencioso. Crhistian Jacq. Booket.



La reina libertad 2. Crhistian Jacq. Booket.



No digas que fue un sueño. Terenci Moix. Ed. Planeta. Barcelona, 2003



El amargo don de la belleza. Terenci Moix. Ed. Planeta. Barcelona, 2003.

Enllaços interessants:
 http://egiptologia.org/
 http://www.osirisnet.net/e_centra.htm
 http://diarium.usal.es/rsc/enlaces/
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Webquest Antic Egipte :
http://www.xtec.cat/centres/a8027766/WEBQUEST/WebquestEgipte/index.htm

(en

català ).
https://sites.google.com/site/descobriml/ (en català).
http://webquestcat.net/la-vida-quotidiana-a-lantic-egipte/ (en català).

Museus a visitar:
Biblioteca_Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú.
(Catalunya)
Museu Britànic. Londres. (Gran Bretanya).
Museu Arqueològic d’Orient Bíblic del Monestir de Montserrat.
(Catalunya)
Museo Arqueológico Nacional. Madrid. (Espanya)
Museu Egipci. Barcelona. (Catalunya).
Museu Egipci. El Caire. (Egipte).
Museu del Louvre. París (França).

Pel·lícules i documentals:
“A la recerca del foc”. (pel·lícula).
“Ape Man”. Historia de la Evolución Humana. BBC. 10
DVD. (anglès i castellà).
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