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Ikegobo, altar portàtil de fusta dedicat al culte
a la mà. Segle XIX. Poble edo. Regne de Benín.
Nigèria. MEB 3131. Col·lecció Folch.

El regne de Benín, situat al sud-oest de l’actual
Nigèria, va ser, entre els segles XV i XIX, un dels
reialmes més poderosos de l’Àfrica. De la seva
història antiga —la penetració dels seus habitants,
els edo, en el territori al voltant del segle IX i l’establiment de les dinasties reials dels ogiso i dels
oranmiyan— se’n coneixen alguns detalls gràcies
a la tradició oral, si bé es disposa de més informació a partir del 1486, quan l’explorador portuguès
João Afonso d’Aveiro (c. 1460 – c. 1491) va establir
les primeres relacions entre Lisboa i Benín tot ini
ciant-se un fructífer trànsit comercial.
Els segles XV i XVI corresponen a l’expansió del
regne, sota el comandament de reis o oba, considerats com éssers divins —com ara Ewuare, Ozolua
i Esigie. Des d’aleshores, i fins a final del segle XIX,
el regne de Benín va controlar el comerç entre els
europeus que arribaven a les costes i els pobles de
l’interior, afirmant així la seva riquesa i preeminència. Va ser en aquest període quan va florir un art
de cort que va tenir en l’oba el seu principal impulsor, destinatari i motiu iconogràfic. Així, entre les
tipologies d’objectes més característiques d’aquest
període figuren els caps de llautó, destinats a altars
commemoratius de reis i membres il·lustres de
la cort, escultures de personatges de la cort i de
portuguesos, i també les plaques foses a la cera
perduda que adornaven el palau reial.
L’esplendor del regne i la seva capital, però, va
acabar de forma abrupta el gener de 1897 quan
una expedició punitiva anglesa va entrar a la ciutat
de Benín, per derrocar l’oba i saquejar el palau reial,
símbol del seu poder, en resposta a una matança
d’emissaris britànics. Van emportar-se aleshores un
botí amb grans quantitats d’escultures, plaques decoratives i altres tipus d’obres d’art en metall, fusta i
ivori. L'any 1914, el fill del rei destronat va restaurar
la monarquia sota control britànic.

REGNE
DE BENÍN

Figura de llautó. Segle XVIII. Poble edo. Regne de
Benín. Nigèria. MEB CF 3496. Col·lecció Folch.

REGNE DE BENÍN
L’ART A LA CORT
DELS OBA

SALA 2

L’any 1668 l’holandès Olfert
Dapper (c. 1635–1689) va
descriure l’esplendor del palau
reial de la ciutat de Benín,
amb un interior amb pilars de
fusta coberts de dalt a baix
amb bronzes en els quals es
representaven les seves guerres
i batalles. Es tractava en realitat
de plaques figuratives de llautó
amb escenes de guerra, de
vida a la cort o de cerimònies
en honor a l’oba, que van ser
foses a la cera perduda durant
els segles XVI i XVII per recobrir
i adornar l’interior del gran
palau del rei.
Placa decorativa del palau reial. 1550–1700.
Poble edo. Regne de Benín. Nigèria.
MEB CF 339. Col·lecció Folch.
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Osun, deessa de l’aigua dolça i dels rius, acompanyada d’assistents amb contenidor
d’ofrenes. Talla atribuïda a Olowe d’Ise (c. 1873–1937) i el seu taller procedent de l’antiga
col·lecció de Miguel Núñez de Prado. 1926–1929. Poble ioruba. Nigèria. MEB 71-1.

L’estatuària africana presenta tantes variacions
formals com cultures i contextos d’ús. Les escultures
solen ser tallades en fustes locals toves, tot i que
abunden també les realitzacions en fang —cuit o
simplement assecat— i en metall, generalment aliatges de coure i llautó. Acostumen a ser obra d’especialistes, ja siguin ferrers, endevins o escultors
professionals, els noms dels quals sovint han caigut
en l’oblit en pertànyer a cultures de tradició oral.
Eminentment antropomorfa, l’estatuària africana representa tant personatges concrets —herois
mítics, personatges reials, avantpassats de llinatges— com entitats relacionades essencialment
amb el món dels esperits i les forces de la natura.
Les escultures poden ser objectes personals o propietat de la família, d’especialistes en rituals o de la
comunitat, de tal manera que despleguen la seva
presència en el món quotidià d’una manera activa
garantint la continuïtat de la naturalesa i de l’ordre
social. S’empren en contextos diversos —rituals de
fertilitat i de curació, culte als ancestres, cerimònies
funeràries, protecció de malalties, bruixeria, guerres, etc.— que tenen com a finalitat última vetllar
per l’equilibri social. D’aquesta manera, totes elles
formen un extens panteó d’éssers animats que han
de ser invocats i que s’incorporen al món afectiu de
les persones regulant la vida del grup, expressant
els principis directors de la vida social i proporcionant seguretat psicològica a l’individu. La seva aparença humana, amb un rostre que es dirigeix als
vius, transmet serenor, grandesa, poder, joventut
o bé altres valors ideals que se sintetitzen a través
de formes, gestos, símbols i al·lusions plàstiques,
emfasitzant els trets representatius que en cada cas
es vulguin transmetre.
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Aquest fetitxe revela, observat amb
raigs X, una figura femenina
amb una cavitat entre les natges que
conté una amalgama de substàncies
màgiques orgàniques, una càrrega
ritual que servia per consagrar la peça
i per dotar la figura d’ànima i d’eficàcia
protectora. La imatge era emprada
per a ritus de curació o de fecunditat.
Fetitxe. Segle XIX. Poble bembe. República
Democràtica del Congo. MEB CF 5913.
Col·lecció Folch.

Retrat commemoratiu de persona difunta, segons la pràctica
documentada entre els diversos pobles de llengua àkan. Segles
XVII–XIX. Poble àkan. Ghana. MEB CF 5759. Col·lecció Folch.
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Màscara casc sowei, les úniques màscares africanes que fan
servir les dones per dansar. Primera meitat del segle XX. Poble
mende. Sierra Leone o Libèria. MEB CF 242. Col·lecció Folch.

Les màscares destaquen a l’Àfrica per la seva diversitat formal —humana, animal o híbrida—, estilística
—naturalista o abstracta— i per les moltes maneres
en què es poden portar: sobre la cara, cobrint el
cap, a l’espatlla, etc. Són fetes amb tècniques i amb
materials molt diversos: de fusta, roba, metall, cistelleria o, per exemple, fulles o argila, i es diferencien
de les màscares occidentals pel fet que no representen estrictament personatges o arquetips, sinó
que esdevenen la manifestació d’entitats sobrenaturals i una prova tangible de la relació existent
entre el món invisible —el dels ancestres, els déus
i els esperits— i el de les persones.
Cada màscara s’ha de considerar en el si d’una
representació complexa que inclou un vestit destinat a amagar el caràcter humà de qui l’anima i està
associat a una coreografia, un acompanyament
musical i un auditori determinat. En aquest sentit,
la mascarada és un art canviant, en transformació
i en moviment, que va més enllà de les formes
artístiques estàtiques que generalment s’exposen
als museus. Les màscares acostumen a ser propietat
de la comunitat o d’associacions de persones i, amb
poques excepcions, la seva utilització, també la
d’aquelles que representen dones, és una activitat
masculina. Intervenen en contextos molt variats
que tenen a veure principalment amb la iniciació, la
mort, l’expressió del poder polític i la celebració del
cicle de la natura.
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Màscara kiwoyo o giwoyo. Inici del segle XX.
Poble pende. República Democràtica del
Congo. MEB CF 290. Col·lecció Folch.
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Les màscares negres ikwara
s’associaven a ritus justiciers
destinats a resoldre conflictes
i restablir l’ordre. Actuaven al
capvespre en un espai allunyat
del poblat i davant la mirada de
persones iniciades o implicades
en la situació a tractar. Part de
l’eficàcia de l’objecte radicava en el
fort impacte visual que causaven.
Màscara femenina ikwara. Segles XIX–XX.
Poble tsangui. El Gabon. MEB CF 5917.
Col·lecció Folch.
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