
 En el lloc de Sant Joan. En comptes d’un Àguila, duu als braços una tortuga 
amb ales (personatge antagonista en els jocs). Luigi és el germà d’en 

Mario i el personatge secundari en els jugadors (player 2). Tot i 
anar vestit amb un mono de treball semblant al d’en Mario, 
l’hem representat sense la capa que ell sí que porta. En 

Luigi aquí representa un altre tipus d’ego masculí. El 
que es realitza o creu realitzar- se seguint a un “heroi” 
o líder. La tortuga enemiga en els seus braços 
representa l’autodestrucció que suposa 
confiar la direcció dels teus actes en una 
altra persona. També és símbol d’una 
classe treballadora que, en les 
últimes dècades, ha posat 
ella mateixa les condi-

cions de la seva 
autodestrucció.

 Substitueix a l’apòstol Sant 
Mateu. Birdo era segons el manual de primer videojoc 
on va aparèixer, un personatge transvestit. A part de pel seu 
passat i caràcter qüeer, Birdo esdevé un símbol d’alteritat per la 
sensació d’estranyesa que provoca la seva fesomia. En aquella primera 
aparició Birdo era un antagonista que disparava ous i altres projectils per 
la seva boca-trompa. Els Ous, en el joc, són un “power up” que et donen un 
dinosaure (en Yoshi) sobre el que pots muntar. Aquests “power ups”, o elements 
en el joc que et donen poders, són per a nosaltres una metàfora de com els recur-
sos naturals són possats al servei de la reproducció de conconflictes en la vida real. 
En Birdo portant un ou a les mans (per comptes de les escriptures de Sant Joan) és 
una figura que remet a com la diferéncia (sigui d’orientació sexual, racial, cultural, de 
gènere) ha estat assimilada pel sistema productiu vigent. 

En el lloc del Querubí. Kamek és un person-
atge antagonista que té el poder de fer màgia i 
a vegades vola sobre una escombra. Quan 
llença els seus encanteris del seu bàcul emer-
geixen unes formes geomètriques. En el vestit 
d’en Kamek també hi hem dibuixat els ulls 

que el serafí té pintats a les ales. La bola de 
cristall, que porta a la mà també té ulls al 
seu interior. Del bàcul d’en Kamek, les 
formes que en surten, tenen aquí una 

lleugera semblança amb els logotips de les 
indústries tecnològiques més importants. En 

Kamek, igual que en Lakitu, també 
al·ludeix a la vigilància en les noves 
tecnologies, però en aquest cas, 
concretament a la que ens sotmeten 
les indústries tecnològiques pels seus 

interessos comercials..

 En el lloc de l’Agnus Dei (o Xai Diví). Yoshi és l’únic animal del món 
del Súper Mario que els personatges jugadors poden domesticar. En comptes de 
la creu que carrega l’Agnus Dei en algunes ocasions, en Yoshi porta una tuberia 
amb un bolet a la punta.

En el lloc 
de la “Dextera Domini”; La mà de Déu beneint 
La mà d’en Mario sosté una bola de foc (com les 
que pot llençar en els videojocs). Aquí la bola de 
foc, com la Dextera Domini és un símbol de 

poder. Per la bola foc que hi ha  sobre el Barril 
de Petroli, es relaciona amb el significat 

d’aquest.

 En el lloc de Sant Marc i el Lleó. En el videojoc 
“Donkey Kong” (1980), Mario ha de rescatar a Pauline de les mans d’un goril·la gegant. Mario escala per una estructura 
metàl·lica on el goril·la s’ha enfilat amb el seu hostatge. Aquest va ser el primer de la llista de videojocs en els que Mario 
havia de rescatar a una “donzella desvalguda”. Aquest argument redueix a la protagonista en un subjecte passiu; la conver-
teix en quelcom que s’ha d'arrabassar d’algú altre. Quan Pauline és rescatada li ofereix un cor a Mario, de manera que es 
representa el gènere femení com a incapaç de valdre’s per si mateix i se’l redueix a font d’afecte. En el mural de Pauline 
sosté les cadenes que tenen agafat al goril·la que la va capturar, però al mateix temps, tots els símbols que l’envolten 
remeten al seu rescat. Ella mateixa es tomba cap a en Mario en actitud despresa. Aquí en Donkey Kong simbolitza el 
masclisme superat de societats passades o de societats “menys avançades” en qüestions de gènere i com ens posicionem 
respecte aquest mentre no entenem l’educació i la cultura masclista del nostre propi context.

En el lloc de Sant Lluc i en el Bou. La Princesa Peach és el personatge que, en quasi tots els videojocs de 
Súper Mario, en Bowser (una mena de drac amb closca de tortuga) segresta; En quasi tots el rescat de la 
princesa n’és l’argument principal, o l'únic. En el mural Peach sosté una cadena lligada al collar metàl·lic 
d’en Bowser, però al mateix temps, tots els símbols que l’envolten remeten al seu alliberament per part 
d’en Mario. Ella mateixa es tomba cap a en Mario en actitud despresa, mentre li dedica un “THANK 
YOU, MARIO”. En videojocs com el Súper Mario, els personatges femenins són reduïts a la ser font 
d’afecte per a un ego heroic que les rescata; esdevenen una espècie de premi. Aquí en Bowser simbolitza 
el masclisme superat de societats passades o de societats “menys avançades” en qüestions de gènere i com 
ens posicionem respecte aquest mentre  que, com a societat, no entenem l’educació i la cultura masclista 
del nostre propi context.

En el lloc del Serafí. Lakitu és una tortuga que munta un núvol. En algunes ocasions porta un bolet en 
una canya de pescar amb el que intenta fer caure al personatge jugador per un barranc. Altres vegades li llença tortugues 
amb la closca punxeguda. Altres vegades porta la canya de pescar amb una càmera de filmar a l’extrem del fil. Aquí l’hem 
representat amb tots tres elements. Els mateixos ulls que el Serafí  té dibuixats a les ales, els hem pintat aquí al núvol, essent 
així una metàfora del Núvol que existeix en els nostres temps i i que també ho veu tot: Internet. El Bolet significa els benefi-
cis que n’obtenim, les closques punxegudes de tortuga representen els perills que suposen i tant la càmera com els ulls refor-
cen la idea de que estem sent.

    

Birdo:

En Mario, en la seva substitució de Crist 
en la figura de Maiestas Domini, esdevé 
imatge de l’ego masculí heroic con-
temporani. Com tal, subjecta un 
barril de petroli sobre la seva falda i 
reposa el els peus sobre un forma 
ovalada amb el mapa del món. El 
barril substitueix el lloc que 
ocupen en el Pantocràtor (de Sant 
Climent de Taüll) les sagrades 
escriptures que Crist subjecta, i 
porten la mateixa inscripció: “EGO 
SUM LUX MUNDI”; “Jo sóc la 
llum del món”. Per corroborar-ho una 
bola de foc flota per sobre de la tapa 
oberta del barril; És el foc de la indústria, 
de la combustió dels motors, però també, 
de la combustió del món; de les guerres pel 
control dels recursos i la degradació de 
l'atmosfera terrestre. La Maiestas Domini, també 
recolzava els seus peu sobre una forma circular, 
que,  poblada amb elements vegetals representava 

el món material. Així doncs, l’ego masculí heroic 
de l’actualitat sustenta el seu poder a través del 

petroli (i del foc) i afirma el seu domini del món 
reposant els seus peus sobre un mapa d’aquest.

KAMEK:

LUIGI:

lakitu:

pAULINE & dONKEY KONG:

Princesa peach & Bowser:

YOSHI:

sUPER mARIO:

MÀ AMB BOLA DE FOC:

Bolet bó i bolet dolent:
En el lloc de l’Alpha i Omega.

barril de petroli:

mapamundi:


