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1. Introducció

Què entenem en aquesta assignatura per civilitzacions� afroasiàtiques

antigues? En realitat, el terme afroasiàtic prové de la lingüística tipològica

i serveix per a designar el conjunt de llengües parlades, des de l'Antiguitat

fins a l'actualitat, amb tots els avatars històrics i els reajustaments geogràfics

que això comporta, des de la costa atlàntica d'Àfrica fins al Pròxim Orient i

des de la costa mediterrània africana fins al Sahel i la regió dels Grans Llacs.

Podríem dir que la família lingüística afroasiàtica és al sud el que la família

lingüística indoeuropea és al nord: totes dues es van començar a expandir

geogràficament des dels seus nuclis originaris i van anar configurant els seus

respectius dominis lingüístics entre el X i el III mil·lenni aC. I totes perduren

en l'actualitat, tot i que fortament esteses fora dels seus antics dominis,

una a causa de l'expansió de les llengües europees per Amèrica i Austràlia

i l'altra a causa de l'expansió de l'àrab per Àsia i Indonèsia. La homeland o

el nucli originari de la família lingüística afroasiàtica ha estat individuada

al cor d'Àfrica, a una regió compresa entre les valls baixes del Nil Blau i

del Nil Blanc, el Kordofan i el Darfur, a l'actual Sudan (en la propera unitat

parlarem sobre el nucli originari de l'indoeuropeu). Des d'aquí, en onades

migratòries successives, les diferents branques de les llengües afroasiàtiques

es van anar repartint per tota l'Àfrica boreal i pel Pròxim Orient asiàtic.

La branca més antiga és l'egipci antic, establert a la vall baixa del riu Nil

i avui extingit (es tracta de l'única branca extingida). La més occidental és

la de les llengües berbers, parlades a l'Atles i al Sàhara. Les branques més

meridionals són la les llengües txàdiques, parlades al Sàhara centromeridional,

i les llengües cushítiques, parlades a l'Àfrica centreoriental (Sudan, Etiòpia,

Somàlia i Kenya). La més oriental és la de les llengües semítiques, parlades

des de la Mesopotàmia antiga (accadi) i la franja siriopalestina (fenici, hebreu,

arameu) fins a Aràbia (àrab) i Etiòpia. L'expansió de l'àrab per raons històriques

(des del s. VII dC) ha modificat sensiblement el panorama original, però no

ha significat una alteració del domini afroasiàtic; a Egipte, per exemple, ha

suposat la substitució d'una llengua afroasiàtica (l'egipci antic) per una altra

(l'àrab).

En aquesta assignatura, però, el terme�afroasiàtic� és�emprat�en�un�sentit

geogràfic�i�cultural més que no pas lingüístic, per a designar el conjunt de

civilitzacions que, des de la Prehistòria terminal fins a l'adveniment del món

hel·lenístic, van florir a l'Àfrica del nord i l'Àsia anterior, és a dir, des del cor del

Sàhara fins a Mesopotàmia, passant per la vall del Nil i les regions siriopalestina

i aràbiga. Ens referim a les cultures saharianes antigues, a l'Egipte dels faraons,

a la civilització sumeroaccàdia, assíria i babilònica de Mesopotàmia i a les

civilitzacions semítiques occidentals (fenicis, hebreus i àrabs antics). Tots

aquests pobles (excepte el sumeri) van parlar llengües afroasiàtiques.
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2. Subunitat A. L'Àfrica antiga i l'Egipte faraònic

2.1. L'Àfrica boreal: història climàtica recent i neolitització

L'Àfrica boreal no ha presentat sempre l'aspecte hiperàrid que avui la

caracteritza. En la seva història climàtica recent es poden distingir cinc etapes,

que condicionen el procés històric:

La primera és l'Hiperàrid�postaterià (20000-10000 aC), un període de clima

encara més àrid que l'actual, però fred, que coincideix amb la darrera època

glacial. El clima hiperàrid fa impossible la vida d'éssers humans i animals

i esborra qualsevol rastre de les cultures aterianes precedents del Paleolític

Mitjà-Superior (d'aquí en ve el nom). Només el Magreb i la vall del Nil romanen

habitats. A la vall del Nil es desenvolupa l'anomenada adaptació nilòtica, que

es caracteritza per una mobilitat dels grups humans cada cop més reduïda

i l'explotació massiva dels recursos fluvials, així com per la cacera selectiva

del Bos primigenius, ancestre del bou domèstic, i la recol·lecció massiva de

gramínies silvestres, ancestres dels cereals cultivats (atestada per l'abundància

de pedres de mòlta, les més antigues del món segons el registre actual). Estem,

per tant, a l'inici del camí cap a la neolitització.

La segona etapa climàtica és el Gran�Humit�Holocènic (10000-6000 aC), que

començà amb l'adveniment de l'Holocè, quan van acabar les glaciacions. Al

Sàhara tornen la humitat i la vegetació i la fauna de sabana, així com els grups

humans. Aquests darrers practiquen una economia� epipaleolítica d'ampli

espectre, que es defineix sobretot per l'explotació de recursos aquàtics i la

recol·lecció de gramínies silvestres (atestada per les pedres de mòlta). En la

segona meitat del VIII mil·lenni aC apareix la ceràmica. Convé assenyalar

que es tracta de la ceràmica més antiga fins ara documentada a tot el món,

dos mil·lennis més precoç que la del Pròxim Orient (que apareix en el VI

mil·lenni aC). Mentre que en aquesta darrera regió, la ceràmica és un dels

últims marcadors de neolitització en aparèixer, al Sàhara és el primer: el procés

de neolitització comença amb l'aparició de la ceràmica, que serveix aquí per a

emmagatzemar, no cereals domèstics com al Pròxim Orient, sinó el producte

de les recol·leccions massives de gramínies silvestres. Des del punt de vista

espiritual, aquestes comunitats humanes es caracteritzen per la pràctica de l'art

rupestre, mirall de mons imaginaris i d'activitats rituals. La temàtica d'aquest

primer art són els grans animals salvatges, objecte de caça, representats amb

finalitats màgiques i simbòliques. En l'últim mil·lenni d'aquesta etapa, algunes

d'aquestes comunitats saharianes van completar ja el pas cap a una economia

neolítica�plena, amb l'adveniment de la ramaderia del bou domèstic, derivat

del Bos primigenius autòcton. El que passa a la vall del Nil durant aquesta etapa
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és mal conegut, perquè el registre arqueològic emmudeix; sembla, en tot cas,

que l'adaptació nilòtica i el procés incipient de neolitització de l'etapa anterior

s'interrompen.

Figura 1. Gravat rupestre: girafa i trampa radial. Wadi
Mathendush, Líbia

Foto: R. Orcau.

Aquesta etapa humida va seguida per una oscil·lació àrida: l'Àrid�Holocènic

Mitjà (6000-5000 aC). Tot i que aquesta fase és molt menys rigorosa que

l'hiperàrid anterior, provoca una situació de pressió ésser humà-medi que

probablement és la causa de la generalització de l'economia de producció

(bàsicament ramaderia) i, per tant, del mode de vida neolític. És en aquest

moment quan també es generalitza l'art rupestre saharianonilòtic de temàtica

pastoral, amb representacions de pastors i de grans ramats de bòvids i d'ovelles

i cabres. Els grans animals salvatges, però, es continuen representant; la caça,

en efecte, continua essent una pràctica cultural i econòmica de primer ordre.

És a finals d'aquesta etapa (entre 5500 i 5000 aC) quan la vall� del�Nil� es

neolititza, de manera tardana respecte al Sàhara, a causa de la seva abundància

natural. A Egipte en concret es constitueixen dos�focus�de�neolitització: un

al nord, a les perifèries del Delta (jaciments de Merimda i El-Omari) i a l'oasi

del Fayum, i un altre al sud, a l'Alt Egipte, la Cultura�Badariana. Des d'un

primer moment, es tracta de neolítics plens, amb blat, ordi, bou, ovicàprids,

ceràmica i eines de pedra polida. El blat i els ovicàprids procedeixen del Pròxim

Orient, àrea amb la qual les cultures del nord mantenen contactes més o menys

intensos. Tres trets importants diferencien les cultures del nord de les del sud.

En primer lloc, mentre que al nord es tracta de jaciments específics, cadascun

amb les seves peculiaritats, que no van constituir una civilització unitària, al

sud, el badarià és una civilització única, amb diversos jaciments homogenis;

és a dir, es tracta d'una cultura territorial. En segon lloc, mentre que al nord

no hi ha cap vestigi d'ús de metalls, el badarià és una cultura calcolítica des

del començament, amb treball del coure per percussió. I en tercer lloc, pel que

fa a les pràctiques funeràries, les del nord consisteixen en enterraments prop

o dins de la zona d'hàbitat, mentre que les del badarià preludien les d'època

faraònica, amb necròpolis ben delimitades situades al desert, al marge de la

zona cultivada. A principis del IV mil·lenni, el badarià dóna lloc a la Cultura
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de Naqāda. És aquesta cultura del sud, de l'Alt Egipte, la que condueix cap a la

civilització faraònica sense solució de continuïtat i se sobreposa a les cultures

del nord. Això té lloc durant l'etapa anomenada Predinàstic (4000-3100 aC).

La quarta etapa climàtica torna a ser benigna: l'Humit�Neolític�Ple (5000-2500

aC). La neolitització s'estén a tot el Sàhara, l'Atles i l'Àfrica mediterrània.

L'arqueologia i sobretot els rupestres documenten una jerarquització social

progressiva i, sobretot, l'aparició dels primers� cabdillatges� protohistòrics.

Mentre que a la vall del Nil, aquests acabaran conduint a la primera monarquia

històrica del continent (la dels faraons), al Sàhara, la desertització definitiva

provocarà la desaparició d'aquestes primeres institucions polítiques.

Figura 2. Pintura rupestre: un home amb un
estendard. Akakus, Libia

Foto: R. Orcau.

En efecte, a partir del 2500 aC, coincidint amb el Regne Antic egipci, les

condicions climàtiques del Sàhara es tornen a fer severes i comença el darrer

període�àrid, que s'estén fins a l'actualitat. Les antigues cultures neolítiques

desapareixen i les poques poblacions humanes que romanen al desert es veuen

forçades a canviar completament els seus modes de vida. Són els garamants i

els atarants dels autors clàssics, pobles guerrers, ancestres llunyans dels actuals

berbers i tuaregs. Aquestes poblacions continuen practicant l'art rupestre, però

ara les representacions de pastors i de ramats deixen pas a les de cavalls, genets

i carros, des de mitjan II mil·lenni aC, i més tard de camells i caravanes, des

dels darrers segles anteriors a l'era Cristiana. El cavall i el carro s'introduïren

al Sàhara procedents d'Egipte o de la Líbia mediterrània, i el camell ho feu

procedent d'Egipte, on els assiris l'havien introduït en el segle VII aC. Molts

grups saharians emigren, però, cap a les grans valls fluvials: la del Nil, a

l'est, i la del Níger, a l'oest, així com al Sahel i a l'àrea equatorial. D'aquesta

manera contribueixen a mantenir la unitat essencial del complex africà antic,

assegurada també per les rutes caravaneres, molt actives en algunes èpoques.

A les regions esmentades, van apareixent les diferents civilitzacions africanes

Bibliografia

Per a totes aquestes cultures
remetem als llibres de
Cornevin, Fernández
Martínez i Shaw citats en
l'apartat 4, dedicat a la
bibliografia.
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de l'Antiguitat, entre elles, a l'est, Egipte (a la vall del Nil egípcia; IV-I mil·lenni

aC), Kerma, Cush i Meroe (a la Vall del Nil sudanesa; III mil·lenni aC-I mil·lenni

dC), Punt (a Somàlia; III-II mil·lenni aC), Axum (a Etiòpia; I mil·lenni dC); i a

l'oest, les cultures neolítiques i protourbanes de Mali i Mauritània (II-I mil·lenni

aC), la cultura de Nok (Nigèria, I mil·lenni aC), les cultures metal·lúrgiques de

Mauritània i de la vall del Níger (I mil·lenni aC), la "Mesopotàmia nigeriana"

i la cultura de Djenne-Djeno (I mil·lenni dC).

2.2. L'«Àfrica antiga»: historiografia i epistemologia

El pas de la prehistòria a la protohistòria es pot abordar avui dia des de l'Àfrica,

a causa dels importants canvis que s'han produït en l'àmbit epistemològic i de

l'augment espectacular de les dades arqueològiques, resultat d'un interès del

tot nou per la prehistòria i la història antiga d'aquest continent. A diferència

del que es pensava en un passat no gaire llunyà, avui ningú no dubta que

l'Àfrica, com qualsevol altra àrea del planeta, té la seva història (vegeu unitat

1): el canvi de percepció en aquest sentit ha creat el marc epistemològic

necessari i adequat per a poder escriure aquesta història recuperada.

Àfrica antiga? A què fan referència aquestes paraules? Hi havia alguna cosa

a l'Àfrica durant l'antiguitat? El problema no és de continguts, perquè és

evident, com dèiem, que hi ha una Àfrica antiga, sinó d'investigació. L'«Àfrica

antiga» ha de ser objecte dels historiadors de l'antiguitat i/o dels africanistes,

però fins fa pocs anys ni els uns ni els altres l'havien considerada com a

responsabilitat pròpia. Els primers, quan parlaven de l'Àfrica antiga, es referien

només a l'Àfrica cartaginesa i romana, és a dir, a la franja mediterrània sota

la dominació d'aquests pobles, i no anaven més enllà en l'espai. Egipte solia

ser sempre un problema apart: per raons sobre les quals tornarem més avall,

se'l contextualitzava, erròniament, al Pròxim Orient, i no se l'integrava en una

eventual «Àfrica antiga», perquè era vist com una unitat sui generis, com una

cosa diferent, particular i aïllada. Els africanistes, per la seva banda, només

s'interessaven per l'Àfrica moderna i contemporània. Així doncs, límits en

l'espai dels historiadors de l'antiguitat i límits en el temps dels africanistes;

heus aquí que a l'«Àfrica antiga» no hi arribava mai ningú.

Amb els canvis de percepció sobre els «altres» per part d'Occident (vegeu la

unitat 1), en les darreres tres dècades les coses han canviat substancialment:

els africanistes han començat a interessar-se, i amb molta força, pels processos

interns i propis de la història africana i, és clar, han acabat per descobrir

l'«Àfrica antiga», com a «moment genuí» de desenvolupament del món africà;

i els prehistoriadors i els protohistoriadors han començat a exhumar i a

analitzar la riquíssima informació arqueològica i iconogràfica que els oferia –

i encara els ofereix– la regió saharianonilòtica.

Però centrem-nos en la feina dels historiadors de l'antiguitat, i preguntem-

nos: per què existeix una barrera espacial en l'àmbit africà? Hi ha motius

específicament epistemològics i motius que tenen a veure amb la història
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mateixa de la recerca. Comencem pels primers. La història antiga és una

disciplina apareguda com a tal el segle XIX, i el pensament d'aquesta època

ha marcat les seves bases epistemològiques. El concepte base per a la seva

construcció ha estat el de civilització: la «història antiga» era la fase en

la qual la humanitat passava d'una prehistòria més o menys salvatge a la

civilització. La cuna de la civilización és un llibre famós de mitjan segle XX

sobre la Mesopotàmia més antiga. Ara bé, què era una civilització? En poques

paraules, podríem dir que una civilització es definia per la copresència de

tres factors: una tecnologia prou avançada, un urbanisme desenvolupat amb

una arquitectura monumental i un sistema d'escriptura. Aquest concepte de

civilització ha pesat en les ciències històriques fins fa molt poc (Gordon Childe

va ser, a mitjan segle XX qui el va formular per darrer cop pel que fa a la

història antiga). Això ha portat a un concepte particular de món antic que

s'ha mantingut per la força de la tradició i per inèrcia, i que ha costat molt de

transformar. Les cultures africanes no s'ajusten, moltes vegades, al paràmetre

descrit (forjat, un cop més, des de l'experiència històrica d'Occident), de

manera que fins fa ben poc no eren considerades objectes possibles d'estudi

històric; en el nostre cas, l'Àfrica submediterrània antiga romania fora de la

civilització. Però ja hem vist (recordeu la lectura Egipto, África y la Historia de

la unitat 1) que els tres pilars sobre els quals s'assenta el concepte tradicional

de civilització són discutibles des de les perspectives epistemològiques actuals.

El panorama de les civilitzacions varia notablement si sortim de l'àmbit de

la tecnologia i de l'escriptura i ens obrim, per exemple, a l'àmbit de les

mentalitats i l'art.

Però «l'oblit d'Àfrica» en la història antiga es deu també, com dèiem, a la

història de la recerca. En efecte, la recerca arqueològica dels segles XVIII i XIX es

va desenvolupar segons dos interessos exclusius: les civilitzacions clàssiques

(Grècia i Roma) i el món bíblic. En el segon cas, es tractava de conèixer el

context històric i cultural dels avatars del poble hebreu narrats a la Bíblia. Per

això era important conèixer també les civilitzacions amb les quals els hebreus

van estar en contacte. I en aquest marc van néixer els estudis assiriològics

i egiptològics. Les recerques a Egipte i al Pròxim Orient es van multiplicar i

el volum de coneixements sobre les civilitzacions en qüestió van augmentar

espectacularment. Això va donar lloc, per una banda, a la imatge que el

món antic extraeuropeu es reduïa al món mediterrani oriental i a la noció

cronològica d'una seqüència necessària Orient-Grècia-Roma, i, per una altra,

pel que fa concretament a Egipte, a la contextualització proximoriental de

la civilització faraònica, ja que no hi havia cap altra possibilitat. En aquest

panorama –no cal dir-ho– l'Àfrica antiga no podia tenir lloc, simplement

perquè la seva existència era completament desconeguda (o més ben dit,

a ningú no se li acudia que aquesta fos possible). En els darrers anys, el

nou interès d'Occident cap a totes les seves alteritats, inclosa l'africana, ha

portat a una nova i renovada pràctica arqueològica, més «universal», que

ha provocat que antics principis, axiomes i fets donats per evidents hagin

estat qüestionats d'arrel i, en molts casos, completament capgirats o rebutjats.

Així, l'Àfrica antiga ha començat a ser una realitat, una riquíssima realitat si
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tenim en compte, per exemple, l'art rupestre del Sàhara o les cultures núbies,

etiòpiques, nigerianes… I el coneixement d'aquesta realitat, més els paral

lelismes culturals que ara poden establir-se, ha permès tornar a situar Egipte

dins del seu obvi context natural i cultural: el del continent africà, per on

discorre el Nil.

La nova contextualització cultural d'Egipte a l'Àfrica contribueix de manera

decisiva a avançar en la comprensió d'alguns aspectes essencials de la

civilització egípcia, com ara la seva institució central, la monarquia faraònica,

o diferents aspectes de la seva religió o cosmovisió. Però també ha

contribuït a explicar els paral lelismes iconogràfics (i, per tant, religiosos i

«mentals» –perquè darrere de tota representació artística, en el context de les

cultures de discurs mític, hi ha sempre un sentit simbòlic, mític o màgic–,

així com etnogràfics –objectes, armes, vestits, actituds corporals, activitats

econòmiques...–) entre l'art de les cultures neolítiques i protohistòriques del

Sàhara i l'art faraònic. En efecte, l'Egipte faraònic és vist en l'actualitat no

com un fet cultural aïllat, sinó com una «província» més d'un ampli complex

protohistòric�saharianonilòtic�o�nord-africà. Les diferents cultures d'aquest

complex s'assemblaven perquè compartien un mateix substrat�cultural. Fou

H. Frankfort, a la seva obra Kingship and the Gods (1948; traduïda al castellà

com a Reyes y dioses, citada a la bibliografia), qui va formular per primer

cop la teoria�del� substrat�africà�de� la�civilització�egípcia: «La semblança

somàtica i etnològica i alguns trets del seu llenguatge uneixen decisivament

els antics egipcis amb els [actuals] pobles de parla [afroasiàtica] de l'Àfrica

oriental. Sembla que la civilització faraònica va sorgir en aquest substrat

[…] del nord-est de l'Àfrica». El complex saharianonilòtic va tenir, però, una

sort desigual, lligada en gran mesura a la història climàtica del continent.

Així, si la regió nilòtica va veure florir la civilització faraònica (i després

també les civilitzacions núbies), gràcies a l'oasi que representa el Nil, les

cultures protohistòriques del Sàhara van acabar per desaparèixer (entre el

II i el I mil lenni aC), a causa de la definitiva desertització de la regió.

Això va estroncar la maduració de processos històrics cap a civilitzacions

urbanes i, potser, estatals, tal com la documentació actual permet evidenciar.

Aquesta documentació, cada cop més àmplia (tot i que encara queda molt

per fer), és aportada per les nombroses missions arqueològiques (especialment

italianes, franceses i alemanyes) que treballen en els jaciments de diferents

àrees del desert (assentaments neolítics o protohistòrics, megàlits, estacions

d'art rupestre...). Les novetats en l'àmbit d'aquestes recerques es publiquen

puntualment en la revista especialitzada Sahara (Segrate, Itàlia), des del 1988.

Als paral lelismes iconogràfics entre l'art saharià i l'art egipci es dedica la

primera lectura d'aquesta unitat.

2.3. L'antic Egipte: context geogràfic i poblament

La civilització faraònica es va desenvolupar en el darrer tram de la conca fluvial

del riu�Nil, riu que, amb més de 6.000 quilòmetres de longitud, neix al cor

del continent africà i travessa els estats actuals de Sudan i Egipte. De fet, el
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Nil s'alimenta de les aigües procedents de dos sistemes hidrogràfics diferents:

l'etiòpic i el de la zona dels Grans Llacs. Del primer prové el Nil�Blau i del

segon, el Nil�Blanc, que s'uneixen a l'alçada de Khartum, capital del Sudan

i formen el Nil pròpiament dit. Al llarg del seu recorregut, el riu està jalonat

per sis�cataractes o ràpids, quatre de les quals són avui en territori sudanès

(de la tercera a la sisena), una altra fa de frontera entre Sudan i Egipte (segona

cataracta), i una altra més és a Egipte, a l'alçada de la moderna Assuan (primera

cataracta). El� territori� on� es� va� constituir� i� desenvolupar� la� civilització

egípcia�és�el�tram�de�la�vall�del�Nil�comprès�entre�la�primera�cataracta

i� la� Mediterrània. Convé subratllar que aquest territori es reduïa, de fet,

a una franja estreta de terres fèrtils a banda i banda de la vall del riu i al

delta. Els deserts, en efecte, tot i ser parcialment explotats pels egipcis (cacera,

pedreres, mines, rutes comercials...), no van ser considerats mai pròpiament

territori de l'estat ni van ser habitats. Eren la frontera, l'alteritat, i s'assimilaven

al caos. Només les regions desèrtiques immediatament limítrofes amb les terres

cultivades de la ribera occidental del Nil van ser incorporades al cosmos egipci,

perquè allà hi havia les necròpolis. Per tot això, els egipcis anomenaven el seu

país Kemet, que vol dir 'la (Terra) Negra' (és a dir, fertilitzada pel llim negre

del Nil), mentre que els deserts eren Desheret, 'la (Terra) Roja', infèrtil i estèril.

La primera s'identificava amb Osiris, el déu de la fertilitat i de la resurrecció;

la segona, amb Seth, el déu de l'esterilitat i de la sequera. La fertilitat de les

terres d'Egipte i l'existència mateixa del país es devien a un fenomen natural

important que es reproduïa cada any: la crescuda� i� la� inundació�del�Nil.

A causa del fort augment de cabal del riu, motivat per les pluges estivals a

l'Àfrica central i per la fosa de les neus de les muntanyes etiòpiques, des de

finals de juny fins a finals d'octubre els camps egipcis quedaven enaiguats;

quan les aigües es retiraven, deixaven una capa de llim, molt ric en minerals,

que fertilitzava la terra. Això permetia fer fins a dues i tres collites l'any, sense

perill d'esgotar la terra, perquè el fenomen es repetia any rere any. Segons

l'abundància major o menor de la crescuda, la inundació arribava més o menys

lluny i era més o menys beneficiosa econòmicament. El calendari�egipci, el

més afinat de l'antiguitat, girava a l'entorn d'aquest fenomen crucial; hi havia

tres estacions: la de la inundació (el nostre estiu), la de la sembra (la nostra

tardor/hivern) i la de la collita (el nostre hivern/primavera), cadascuna amb

quatre mesos de 30 dies. Als 360 dies resultants s'afegien 5 dies més per a

arribar als 365. Només els van faltar les 6 hores!
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Figura 3. Primera cataracta del Nil

Foto: R. Orcau.

4. Vista de la vall i l'altiplà desèrtic des del Nil

Foto: J. M. Palet.

Els egipcis van concebre el seu país, Kemet, com la unió� de� dues� terres

(en egipci, sema taui): la vall, és a dir, l'Alt� Egipte (en egipci, Shemau),

al sud, i el delta, és a dir, el Baix� Egipte (en egipci, Mehu), al nord. En

efecte, immediatament després de la unificació, van projectar al territori del

nou estat unificat la seva cosmologia�dualista. Segons aquesta cosmologia,

profundament arrelada en la concepció egípcia del món i de la vida, la

perfecció del cosmos depèn de la dialèctica entre dues forces oposades i

complementàries: l'ordre, personificat pel déu falcó Horus, amb qui el faraó

s'identifica, i el caos, personificat pel déu monstre Seth. És a dir, per tal de fer-

ne una realització perfecta, els egipcis identificaren el seu estat amb el cosmos

i, puix que el cosmos és dual, l'estat es va dualitzar, es va interpretar com la

unió harmònica de dues parts complementàries. Al límit entre l'Alt i el Baix

Egipte sorgí la ciutat de Memfis, que fou la primera capital de l'Egipte dinàstic.

La divinitat principal de Memfis era Ptah, que era reverenciat a un gran temple

anomenat Hut-ka-Ptah, "la Casa del Ka de Ptah". Quan, a la Baixa Època, els

grecs van entrar en contacte amb els egipcis, van confondre el nom d'aquest

temple amb el nom de tot el país, i en grec aquest darrer passà a denominar-

se Aigyptos, Egipte. L'Alt i el Baix Egipte estaven dividits en províncies, que

els grecs van anomenar nomus; el seu nombre va variar segons les èpoques,

però el més habitual era que n'hi hagués 22 a l'Alt Egipte i 20 al Baix Egipte.
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Les ciutats més importants de l'Alt Egipte foren Tebes (actual Luxor, capital

d'Egipte durant el Regne Nou, seu del culte a Amon i dels temples dedicats

a aquest déu: Karnak i Luxor), Abidos (principal centre del culte a Osiris) i

Akhetaton (o Tell el-Amarna, capital en temps d'Amenhotep IV o Akhenaton).

Les ciutats més importants del Baix Egipte, a més de Memfis (el nomus de

la qual era considerat l'inici del delta), foren Heliòpolis (al nord de Memfis,

seu del culte del déu sol Re), Sais (capital d'Egipte durant la Baixa Època o

Època Saïta) i, ja en Època Ptolemaica, Alexandria (fundada per Alexandre de

Macedònia).

Figura 5. El poblat de Deir el-Medina. Luxor, riba oest

El poblat de Deir el-Medina, on residien els artesans que van construir les tombes de
la vall dels Reis. A la dreta, l'àrea d'hàbitat, i a l'esquerra, el temple. Foto: R. Orcau.

A uns 50 quilòmetres a l'oest de la vall del Nil, al desert occidental, una mica

al sud de la latitud de Memfis, es troben el llac�Qarun i l'oasi�d'El-Fayum,

també habitat pels antics egipcis. El llac, que a l'Antiguitat era dolç i avui és

salat, es nodreix de les aigües del Bahr�Yusuf, una branca del Nil que neix al

nord de l'actual ciutat d'Assiut, a l'Egipte mitjà, i corre cap al nord paral·lela

al mateix Nil. La fertilitat de l'oasi prové, a més del Bahr Yusuf, de les aigües

freàtiques i els nombrosos brolladors de la zona. L'antiga capital d'El-Fayum

era Cocodrilòpolis, perquè s'hi adorava el déu cocodril Sobek.

Durant algunes èpoques de la seva història, els egipcis van controlar,

directament o indirecta, algunes regions veïnes. Les més importants foren:

la Baixa�Núbia o Wawat (de la primera a la segona cataracta del Nil), l'Alta

Núbia o Cush (de la segona a la quarta cataracta del Nil, incorporada a Egipte

només durant el Regne Nou i on després es va constituir una forta monarquia

local que va arribar, al seu torn, a dominar Egipte durant la Baixa Època:

la dinastia XXV), el Sinaí (on els egipcis anaven a cercar coure, malaquita

i turqueses), els oasis�del�desert�occidental (Siwa, Baharia, Farafra, Dakhla

i Kharga, d'on s'obtenien productes agrícoles) i, finalment, l'Àsia� anterior

(franja siriopalestina, que va pertànyer a Egipte durant el Regne Nou). A més,

els egipcis rebien productes procedents del cor del continent africà, com ara

encens, perfums, mirra, banús, plantes i animals exòtics, pells de pantera,

necessaris per al culte o com a béns de prestigi. Aquests productes arribaven
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a través de les rutes del desert o gràcies a expedicions egípcies al Nil sudanès

o al país�de�Punt, situat a les costes d'Eritrea o Somàlia, on s'arribava per via

marítima.

Figura 6. Poblat faraònic i poblat nubi actual a Elefantina

Foto: J. M. Palet.

L'Egipte faraònic fou molt�homogeni�des�d'un�punt�de�vista�etnicocultural.

Les aportacions poblacionals de successius nouvinguts, com ara els hicses,

els mercenaris nubis, els libis, els assiris, els perses o els grecs, foren poc

denses i poc o gens significatives culturalment, bé perquè els estrangers es van

aculturar completament (els primers tres grups) o bé perquè van actuar com

a dominadors passatgers sense més incidència (els altres). Els egipcis eren una

població africana amb trets més mediterranis al nord (com els antics habitants

del Sàhara septentrional i de la costa mediterrània, els protoberbers) i més

negroides cap al sud (com els nubis i els etíops). A mesura que es descendia del

delta a l'Alt Egipte, les pells s'enfosquien i els cabells s'arrissaven, com, de fet,

continua passant en l'actualitat (els àrabs i els turcs tampoc no han modificat

dràsticament la població del país). Des del punt de vista cultural, ja hem vist

l'adscripció de l'Egipte faraònic al complex africà antic.

2.4. Llengua, escriptura, fonts i periodització de l'antic Egipte

Aquesta homogeneïtat ètnica té la seva correspondència en l'àmbit lingüístic.

A Egipte, durant els quatre mil·lennis d'història faraònica i grecoromana,

es va parlar la mateixa llengua, l'egipci, que va passar per fases evolutives

successives. Una d'aquestes fases, la que es va parlar i escriure durant el Regne

Mitjà i a principis del Regne Nou, rep el nom d'egipci clàssic, perquè s'hi van

composar algunes de les obres més cèlebres de la literatura egípcia, com ara la

Història de Sinuhè, el text més llegit i copiat a les escoles d'escribes. En el Regne

Nou, l'egipci clàssic va deixar pas a un estadi lingüístic nou, el neoegipci; a

causa del seu prestigi literari, però, l'egipci clàssic es va mantenir com a llengua

culta, per als textos àulics i religiosos (entre ells, el famós Llibre dels Morts). La

darrera fase d'evolució de l'egipci és el copte, parlat a partir del canvi d'era, ja en

època romana, bizantina i àrab. Com que l'inici de la fase copta va coincidir

amb la cristianització d'Egipte, la paraula copte s'ha convertit en sinònim de

cristià d'Egipte i de llengua dels cristians d'Egipte; però es tracta de la darrera

Bibliografia

Llegiu la Història de Sinuhè
en versió catalana directa en
l'obra de Castellanos, Gassó
i Serrano citada a l'apartat 4,
dedicat a la bibliografia.
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fase evolutiva de l'antiga llengua dels faraons. Mentre que en època romana i

bizantina el copte era la llengua principal d'Egipte i el grec (llengua oficial de

l'Imperi Romà d'Orient) era parlat pràcticament només a Alexandria, després

de l'arribada dels musulmans, l'any 640 dC, l'àrab va anar guanyant terreny

sobre el copte segle rere segle, fins a substituir-lo completament com a llengua

parlada en el segle XVI. Des de llavors, a Egipte es parla només l'àrab, tot i que a

les esglésies coptes encara es pot sentir l'antiga llengua dels cristians d'Egipte,

convertida en llengua litúrgica. Des del punt de vista de l'adscripció lingüística,

l'egipci és, com sabem, una llengua de la família�lingüística�afroasiàtica.

Al llarg de la seva història, la llengua egípcia es va escriure amb quatre

sistemes� d'escriptura� diferents. Els dos més antics són el jeroglífic i el

hieràtic, els primers testimonis dels quals daten del 3300 aC i provenen

d'un entorn funerari i reial (tombes del cementiri reial predinàstic d'Abidos),

de manera que en origen tenen una funció màgica i funerària més que no

pas administrativa (a diferència del que succeirà a Mesopotàmia: vegeu més

avall). El jeroglífic és pictogràfic (és a dir, els signes representen objectes

de la realitat: persones, animals, plantes, edificis, objectes...) i monumental

(és a dir, apareix esculpit en murs o esteles, o sigui, sobre materials durs);

s'utilitza bàsicament per a textos religiosos (mítics, rituals, funeraris) i àulics.

El hieràtic, en canvi, és, des del punt de vista formal, una cursiva del jeroglífic

(és a dir, una estilització dels pictogrames) i s'escriu amb estilet i tinta sobre

un material tou: el papir; és l'escriptura de cada dia i es fa servir en els

documents i en la literatura. Fins a la Baixa Època, jeroglífic i hieràtic van

ser els únics sistemes d'escriptura emprats. A la Baixa Època (des del s. VII

aC) s'afegí el demòtic, una estilització ulterior del hieràtic i, per tant, derivat

també, en darrera instància, del jeroglífic. El demòtic es va fer servir per a

tot: textos reials, religiosos, literaris, administratius, documentals... i s'escriví

tant sobre material dur (pedra) com sobre material tou (papir). Com que

el demòtic era una escriptura plurifuncional, el jeroglífic i el hieràtic van

quedar relegats a escriptures sagrades, el jeroglífic en els monuments i el

hieràtic sobre papir. I d'aquí els noms grecs dels tres sistemes: jeroglífic (hieros

glypho, 'signes esculpits sagrats'), hieràtic (hieratikos, 'sacerdotal') i demòtic

(demotikos, 'popular', 'corrent'). Jeroglífic, hieràtic i demòtic són sistemes que

es caracteritzen per posseir molts tipus de signes (uns són fonètics, és a dir,

representen sons; uns altres són ideogràfics, és a dir, transcriuen senceres les

paraules que designen allò que els mateixos signes representen; i uns altres són

semàntics, és a dir, al·ludeixen al significat de les paraules però no es llegeixen).

Aquests signes es combinaven entre ells per a transcriure les paraules i frases.

En època clàssica eren uns 750, però en èpoques posteriors van arribar a ser

més de 1.000 (i fins a 4 o 5 milers en l'escriptura sagrada d'Època Ptolemaica!).

Els més utilitzats foren, però, en totes les èpoques, uns 150.
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Figura 7. Façana inscrita amb jeroglífics a la
capella blanca de Senusert I (XII dinastia).
Karnak

Foto: R. Orcau.

Cap al segle II dC, aparegué a Egipte un quart sistema d'escriptura,

completament diferent dels precedents: el copte. L'escriptura copta és, de fet,

l'alfabet grec enriquit amb set signes procedents del demòtic per a transcriure

sons que l'egipci tenia però el grec no. En efecte, els egipcis d'època romana

van optar per adoptar l'alfabet grec i escriure la seva llengua amb una escriptura

estrangera però molt més econòmica (els 24 signes de l'alfabet). El jeroglífic, el

hieràtic i el demòtic es van deixar de fer servir i van caure en l'oblit (segles

IV-V dC; la darrera inscripció en jeroglífics de data coneguda va ser esculpida

l'any 394 dC al temple de Files). El secret dels jeroglífics no va ser recuperat

fins que, el 1822, Jean-François�Champollion, el "pare de l'egiptologia", els

va desxifrar gràcies a un famós document, la pedra�de�Rashid�o�de�Rosetta,

en la qual el mateix text, un decret d'època de Ptolomeu V, apareix copiat tres

cops en tres escriptures diferents (jeroglífic, demòtic i grec) i dues llengües (el

text jeroglífic i el text demòtic estan en la mateixa llengua: egipci). El jeroglífic

es va fer servir també a l'Alta Núbia, on el van introduir els egipcis durant

el Regne Nou i on després va donar lloc a l'escriptura�meroítica (pròpia del

regne sudanès de Meroe, fortament egiptitzat; segles VI aC-IV dC). Així mateix,

a partir d'un grup de signes jeroglífics egipcis els semites del Sinaí van crear,

durant la primera meitat del II mil·lenni aC, el primer�alfabet�semític, del

qual van derivar tots els altres (hebreu, fenici, àrab).

La periodització�de� la�història�d'Egipte va ser establerta pels egiptòlegs a

partir de la que, ja a l'Antiguitat, havia elaborat el sacerdot egipci Manetó

(segle III aC) per encàrrec dels Ptolomeus, governants grecs del país. Per

desgràcia, aquesta història s'ha perdut, i només ens n'han arribat uns resums

breus, que es limiten a poc més que llistes reials. Manetó va dividir la seva

obra en 30�dinasties o seqüències de faraons. Aquestes seqüències no obeeixen

sempre a criteris de família (una dinastia pot començar amb el fill o el germà de
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l'últim rei de la dinastia anterior) ni cronològics (en els Períodes Intermediaris

hi ha dinasties contemporànies). Els criteris per al canvi dinàstic, no sempre

clars, són d'ordre històric i cultural (per exemple, un canvi de capital, un

canvi de ritual funerari reial...). La divisió de Manetó en dinasties, però, no és

nova: el sacerdot es va basar en documents anteriors, d'època faraònica, desats

en els arxius dels temples, com ara annals o llistes reials. Alguns d'aquests

documents han arribat fins als nostres dies. Un dels més importants és el

cànon� reial� de� Torí, un papir amb una llista completa dels faraons, des

del primer, Menes, fins a Ramsès II, sota el qual el papir va ser confegit;

per aquest document sabem que les subdivisions de les llistes de faraons

en seqüències tenen el seu origen ja en època faraònica. (Entre parèntesis

assenyalarem que aquestes llistes i aquests annals no s'han de considerar

documents històrics –ja sabem que el discurs mític nega la història–, sinó llistes

d'ancestres reials o registres rituals anuals –els annals no recullen esdeveniments

històrics, sinó festivitats i cerimònies del calendari litúrgic–; vegeu més avall)

L'egiptologia ha reprès la divisió de Manetó en 30 dinasties i l'ha organitzada

en diverses etapes. Les èpoques de centralització política i de plenitud del

poder faraònic s'anomenen Regnes (Antic, Mitjà i Nou); en canvi, les èpoques

de fragmentació politicoterritorial i de debilitat de la monarquia s'anomenen

Períodes�Intermediaris (Primer, Segon i Tercer). Abans del Regne Antic hi

ha l'Època�Tinita o Dinàstic Arcaic, i després del Tercer Període Intermediari,

la Baixa�Època. Finalment, abans i després de les dinasties, respectivament,

hi ha el Predinàstic i l'Època�Grecoromana. Per mil·lennis, el VI-V correspon

a la neolitització i al Neolític; el IV, al Predinàstic i a la formació de l'estat

a l'Alt Egipte; el III, a les primeres dinasties (Època Tinita), al Regne Antic o

Edat de les Piràmides i al Primer Període Intermediari; el II, al Regne Mitjà, al

Segon Període Intermediari i al Regne Nou o època imperial (els Amenhotep,

els Tutmosis i els Ramsès); i el I, al Tercer Període Intermediari, a la Baixa Època

i a l'Època Ptolemaica o grega (fins la batalla d'Actium, el 30 aC, en què Egipte

esdevé província romana).

Figura 8. Piràmide graonada de Netjerkhet (III dinastia) a
Saqqara vista des de les terres de conreu

Foto: J. Cervelló.
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2.5. L'Egipte faraònic: societat, cultura i cosmovisió

Com dèiem, les arrels saharianonilòtiques de l'antic Egipte expliquen moltes

de les seves peculiaritats dins del context de les grans civilitzacions del món

antic. Ja ho afirmava Heròdot (Històries, II, pàg. 35): "Els egipcis [...] han

desenvolupat uns costums i unes lleis contràries en quasi bé tot a les de tots els

altres homes", la qual cosa ell atribuïa al "clima particular" d'Egipte i al seu riu,

que "és diferent en la seva naturalesa de tots els altres rius", però que caldria

explicar més aviat per aquesta pertinença d'Egipte a un complex cultural

diferent al de les altres civilitzacions conegudes i descrites per l'historiador grec

(proximorientals i clàssiques). Sens dubte, com avançàvem més amunt, el tret

més definidor de la civilització egípcia, compartit per moltes cultures africanes

antigues i modernes tradicionals, és el que l'etnògraf de principis del segle XX

James�G.�Frazer va anomenar reialesa�divina. Tot a Egipte gira a l'entorn de

la figura del faraó, un autèntic catalitzador de forces còsmiques i socials. Per

això, no és cap reduccionisme parlar de l'antiga civilització del Nil com de

l'Egipte faraònic.

La funció principal del faraó, abans que les tasques de govern i militars, és la

de mantenir�l'ordre�còsmic (és a dir, la Maat, l'harmonia universal, la veritat,

la justícia, l'equilibri...) i la de fer�d'intermediari�entre�el�món�dels�déus�i�el

món�dels�éssers�humans: als primers, els ha de consagrar temples i garantir

el culte diari per tal que concedeixin harmonia, abundància i benestar; i als

segons, els ha de fer arribar aquest benestar i els ha d'assegurar una vida plena

i rica. Es tracta, de fet, d'una relació antropològica de "do i contradò". Les

tasques polítiques i militars del rei s'inscriuen en aquestes funcions còsmiques:

quan el faraó governa, imparteix justícia o assegura el manteniment de la

xarxa d'irrigació, no fa sinó estendre fins a l'àmbit més tangible la seva missió

còsmica; i quan se'n va a la guerra, no fa sinó assumir l'arquetip del campió de

l'ordre còsmic que lluita contra el caos (l'enemic estranger, que, en tant que

no egipci, representa la no-cultura, és a dir, el desordre), raó per la qual es fa

representar una vegada i una altra amb la imatge arquetípica de la massacre de

l'enemic vençut. Podríem dir que el�faraó�està�al�servei�de�la�comunitat,�a

la�qual�ha�de�garantir�el�benestar�i�el�desenvolupament; per això, el terme

egipci que nosaltres traduïm habitualment per majestat, hem, també significa

servidor.
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Figura 9. Vista de la Vall del Nil des de l'altiplà desèrtic

En primer terme, el Ramesseum o temple funerari de Ramsès II. Foto: R. Orcau

Tot això, el faraó egipci ho pot fer en virtut de la seva pròpia essència. A

diferència dels reis mesopotàmics, el� rei� d'Egipte� és� un� déu, com en les

reialeses divines africanes. Però això no ens ha de confondre. No es tracta d'un

déu omnipotent i intangible, com podríem pensar d'entrada per comparació

amb el concepte de Déu de la nostra tradició judeocristiana. Hem de partir,

òbviament, del concepte egipci de déu. Els déus egipcis són éssers naturals,

identificats amb els processos de la natura i condicionats per aquests. Així

com hi ha un déu xacal (Anubis), vinculat amb el trànsit cap al més enllà;

un déu ibis (Thoth), relacionat amb la saviesa, l'escriptura i els poders que

governen el món; una deessa vaca (Hathor), que alleta i dóna vida..., també

hi ha un déu ésser humà, el faraó, que fa d'intermediari entre els déus i la

humanitat. Com els altres déus, el rei té la seva funció, relacionada amb la

seva essència natural, la d'ésser humà. El denominador comú de totes aquestes

criatures és el seu poder d'intervenció en el cosmos i la seva condició sagrada

(arquetípica) i sobrehumana. Per això, el faraó egipci no és un tirà arbitrari.

És un catalitzador còsmic, un ens a través del qual es produeix la unió entre

les esferes transcendent i immanent de l'univers, una mena de cos fetitxe

carregat de sacralitat, com diuen els africanistes que estudien la reialesa divina

africana. I per tal d'acomplir amb èxit la seva funció, el rei s'ha de mantenir

pur, impol·lut, separat de qualsevol font de contagi d'impureses. Per aquest

motiu el faraó�egipci,�com�els�reis�divins�africans,�estava�sotmès�a�severes

limitacions,�prohibicions�i�regulacions�de�la�seva�vida�diària�personal�i

pública, tal com ens explica, sorprès, Diodor�de�Sicília:
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"La vida dels reis dels egipcis no era com la dels altres homes que exerceixen un poder
autocràtic i actuen segons els sembla, sense haver de retre comptes, sinó que tots els
seus actes estaven regulats per prescripcions fixades en les lleis, no només els seus actes
de caràcter administratiu, sinó també aquells que tenien a veure amb la manera com
ocupaven el temps de cada dia i amb els aliments que menjaven. [...] I les hores tant
del dia com de la nit les passaven d'acord amb un pla; i a les hores establertes era
absolutament obligat per part del rei que fes el que les lleis estipulaven i no el que a
ell li semblés millor. [...] Perquè hi havia un temps assenyalat no només per les seves
audiències i judicis, sinó també per les seves passejades, banys i estades amb la seva esposa
i, en una paraula, per cada acte de la seva vida. I existia per als reis la prescripció que
consumissin aliments selectes: menjaven només carn de vedella i d'ànec i bevien tan sols
una quantitat establerta de vi".

Diodor de Sicília. Biblioteca de la història, I, pàg. 70.

En termes mitològics, la doctrina� egípcia� de� la� reialesa es personifica en

dues grans divinitats: Horus, el déu falcó, que és la figura mitològica del rei

viu, en la plenitud del seu poder, i Osiris, el déu mort i ressuscitat, que és

la figura mitològica del rei�difunt i ressuscitat en el més enllà, així com de

tots els ancestres de la reialesa. En el mite, com és sabut, Horus és el fill

d'Osiris, el primer rei, i d'Isis, la seva esposa; Isis el va concebre quan Osiris ja

era mort, mitjançant la seva màgia. En efecte, Osiris és, en realitat, un típic

déu que mor d'origen neolític, com els que hem estudiat en la unitat 2, un

déu que és assassinat en el principi dels temps i del cos del qual broten les

plantes alimentàries (en aquest cas, l'ordi, amb el qual el déu s'identifica). De

vegades se'l representa estirat i momificat (mort), amb la corona (rei) i amb

espigues que surten del seu cos (ordi). És, per tant, una divinitat de la fertilitat

i de l'abundància, identificat amb el rei atès que aquest continua distribuint

benestar després de mort des del més enllà. Horus és, en canvi, un déu enèrgic

i poderós, i a ell s'associa el rei viu en tant que potent governant d'Egipte

i del món. El�binomi�Osiris-Horus� expressa� el�principi�de� la� legitimitat

dinàstica: tot rei successor és Horus i és, per tant, fill legítim del predecessor

difunt, que és Osiris. No cal dir que aquest és l'arquetip i que això era el que

importava per als egipcis, més enllà de si el rei successor era o no fill carnal

del rei predecessor (en molts casos no ho va ser): la realitat dels egipcis és la

realitat transcendent, no la nostra realitat immanent.

Figura 11. Imatge d'Osiris momificat, déu de la fertilitat i la
resurrecció del cos del qual broten espigues d'ordi

Font: J. Vandier, Le papyrus Jumilhac, París, 1961

Figura�10.�Estàtua�de�Ramsès�II�amb�la
corona�blava�i�el�ceptre.�Museu�egipci�de

Torí
Foto: N.Torras.
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En termes polítics, l'antic Egipte es va organitzar, ja des dels orígens de la

monarquia a l'Alt Egipte predinàstic, com un estat�monàrquic�territorial, és

a dir, constituït no per un nucli urbà central i el seu territori, sinó per un

territori més o menys extens que comprenia diversos nuclis urbans, tot ell

sota l'autoritat central del rei. Això distingeix profundament les concepcions

polítiques originals dels egipcis i les dels mesopotàmics, també creadors

d'estats primerencs. Aquests darrers, en efecte, s'organitzaren d'entrada en

ciutats estat, i no fou fins a finals del III mil·lenni aC –quan els egipcis ja feia

un mil·lenni que tenien una organització estatal territorial– que van crear el

primer estat territorial. En realitat, però, a l'Egipte predinàstic van coexistir

aquests dos models polítics diferents: el territorial, propi, com hem dit, de la

reialesa de l'Alt Egipte, i l'urbà, propi de les ciutats del Baix Egipte o el delta.

El primer procés d'unificació del país, que va conduir a l'inici del dinàstic

(primera dinastia), va ser dut a terme per aquesta reialesa predinàstica de l'Alt

Egipte (cap al 3100 aC), que va imposar la seva concepció política. Per això, en

els mil·lennis següents, cada cop que la monarquia s'afeblí i l'estat es fragmentà

(Períodes Intermediaris), les ciutats del delta recuperaren la seva autonomia,

mentre que l'Alt Egipte es dividí en principats territorials, pas previ d'una

nova unificació del mateix Alt Egipte, primer, i de tot el país, després. Tots�els

processos�d'unificació�d'Egipte,�tant�l'original�com�els�que�van�tenir�lloc

després�de�cada�Període�Intermediari,�començaren�pel�sud,�perquè�del�sud

era�originària�la�cultura�política�de�l'estat�territorial�unificat. Puix que, a

l'inici, com dèiem, va ser l'Alt Egipte el que va conquerir el delta i va unificar

el país, va ser la doctrina de la territorialitat i de la centralització la que va

esdevenir la doctrina de l'estat faraònic.

Pel que fa a la cosmovisió�dels�egipcis, ja els clàssics consideraven que es

tractava del poble més religiós del món. I, en efecte, és en la seva literatura

religiosa i àulica i en la seva iconografia on tenim alguns dels exemples

més purs i sofisticats del que hem anomenat discurs mític. Per� als� egipcis,

totes�les�accions�i�tots�els�objectes�reals,�sagrats,�dignes�de�ser�recordats,

van�tenir� lloc�o�van�ser�creats�en�el�principi�dels�temps,�en�el�moment

de� la� cosmogonia,� que� ells� anomenaven� sep� tepy,� la� "primera� vegada".

Mentre que és possible la biografia d'un funcionari, perquè és un ésser

profà, immanent, no és imaginable la biografia d'un faraó, perquè el faraó és

Horus i la biografia d'Horus és ben coneguda: la vida del déu va transcórrer

en el temps primordial, forma part de l'ordre transcendent del món i està

recollida en el mite, que és el registre narratiu dels fets primordials, sagrats i

ontològicament significatius. Tot allò que és significatiu ho és perquè remet

a accions desenvolupades pels déus en el moment de la creació. Una batalla

només té sentit si és l'actualització de l'antiga lluita de l'ordre contra el caos, si

evoca la victòria d'Horus (el rei) sobre Seth (els enemics d'Egipte). Per això, en

la iconografia bèl·lica del Regne Nou és el faraó qui s'enfronta, sol, als exèrcits

estrangers i els anorrea. I per això també, en totes les èpoques, l'activitat militar

i les victòries dels reis s'iconografien amb el conegut motiu del faraó que

es disposa a sacrificar amb la seva maça l'enemic vençut i agenollat. No es

tracta de cap fotografia d'una realitat factual; es tracta del significat dels fets,
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del seu sentit real. El discurs mític d'Egipte, potser més que el de qualsevol altre

poble de l'Antiguitat, nega la història, en el sentit eliadià de l'expressió: tot

esdeveniment històric important és reconduït a un arquetip transcendent, de

manera que s'anul·la allò que té d'específic, de singular, que és precisament

allò que per a nosaltres li confereix valor.

D'aquí ve l'enorme dificultat amb la qual es troba l'historiador de l'antic

Egipte quan treballa amb les fonts escrites i iconogràfiques que els egipcis

ens han deixat. No és que d'aquestes fonts no es puguin deduir fets i,

sobretot, conjuntures històriques; és que aquestes� fonts� no� tenen� cap

intencionalitat� ni� funció� històrica,� en� el� nostre� sentit� del� terme,� de

manera�que�l'historiador�no�ha�d'oblidar�que�ha�de�traduir�d'un�discurs�a

l'altre�allò�que�els�egipcis�expressen. Els egipcis no concebien una successió

cronològica de fets singulars del passat, sinó que creien en una successió

d'actualitzacions d'arquetips primordials; per a nosaltres hi ha un temps lineal

i un avanç, per a ells hi ha un temps primordial i un constant retorn a aquest,

perquè és això el que confereix significat als fets i a la mateixa vida humana

i còsmica. Per això, els egipcis no podien concebre un registre dels fets del

passat en un sentit ". Quan fan llistes de reis o annals, el que fan són llistes

d'ancestres (com totes les cultures de discurs mític) o registres de cerimònies,

ritus o actes reials estereotipats. Els pitjors errors d'hermenèutica històrica s'han

produït precisament quan els textos i les imatges dels egipcis s'han interpretat

literalment, com si ells i nosaltres parléssim el mateix llenguatge ontològic.

Des dels anys setanta i vuitanta, els investigadors han alertat sobre aquest

problema, i avui els mètodes dels egiptòlegs s'han afinat molt: el nombre de

fonts històriques s'ha reduït dràsticament, però la qualitat de les interpretacions

i de les reconstruccions ha augmentat també de manera molt significativa. Tot

això permet entendre què es vol dir quan es parla del conservadorisme egipci

o de la rigidesa dels canons i de les temàtiques artístiques o de la repetició de

motius... No�es�tracta�de�manca�d'imaginació�o�de�manca�de�llibertat�en

l'expressió;�és�que�s'està�expressant�una�ontologia�completament�oposada

a�la�nostra,�en�què�el�que�compta�són�les�repeticions�i�les�actualitzacions

constants�d'allò�que�és�realment�significatiu,�i�no�l'especificitat�de�cada

situació. Allà on voldríem fets i dades hi tenim repeticions d'arquetips; allà on

demanaríem detalls singulars hi trobem tòpics literaris i iconogràfics repetits

una vegada i una altra; fins i tot allà on sembla que el discurs es faci més

factual (annals de les campanyes asiàtiques de Tutmosis III; relat de la batalla

de Qadesh, vençuda per Ramsès II; textos al·lusius a la victòria naval de Ramsès

III sobre els pobles del mar), els estereotips i la finalitat no historiogràfica de la

narració fan difícil destriar allò que és històric d'allò que no ho és (i ja que citem

Qadesh, assenyalem que la pretensió de victòria de Ramsès II en una batalla

en què no hi va haver un vencedor clar no és propaganda, sinó arquetip). A

les concepcions egípcies sobre el temps i el poder (faraònic) està dedicada la

segona lectura d'aquesta unitat.
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Figura 12. Façana del temple de Ramsès II a Abu Simbel

Temple excavat a la roca que fou traslladat als anys seixanta en motiu de la
construcció de la gran presa d'Assuan. Foto: R. Orcau.

Fins aquí ens hem referit a la doctrina del poder i als arquetips temporals. Com

sabem, però, en les civilitzacions de discurs mític també són determinants

els arquetips espacials. En el pensament egipci antic, paral·lelament a la

geografia profana de l'administració, existí una geografia�sagrada�i�perenne,

la�representació�de�la�qual�fou�gravada�sobre�els�murs�dels�temples�de�tot

el�país. Aquesta topografia sagrada es representava mitjançant sèries de genis

que personificaven cadascuna de les regions d'Egipte, amb els seus canals,

terrenys agrícoles i territoris pantanosos. Sovint, les sèries geogràfiques eren

encapçalades pel faraó, el qual, en tant que garant de l'ordre còsmic, oferia

el territori de l'Alt i el Baix Egipte a la divinitat principal del temple. Aquests

genis geogràfics anaven acompanyats de textos jeroglífics que al ludien als

productes aportats per cada regió així com a divinitats, mites i arquetips.

Es tractava d'una representació sacralitzada del país que havia passat per un

ritual d'activació i que, per tant, no només simbolitzava sinó que captava

l'essència dels territoris figurats. Per a un egipci, aquesta geografia sagrada

fixava i transmetia la “forma” consagrada del país, la hipòstasi del territori

que reconeixien les divinitats, aquella que era ritualment la més eficaç. No

importava si era molt ajustada o fidel a la realitat sinó el seu grau d'eficàcia en

el contacte amb la divinitat. La reactualització d'aquesta hipòstasi geogràfica

varià al llarg del temps en funció de la teologia local i de la seva ubicació en el

temple, edifici en el que cada element arquitectural tenia un significat còsmic

i una funcionalitat pròpia.

Definir el terme sepat  és una qüestió força complexa. Aquest signe, situat

a la base dels emblemes sobre el cap dels genis geogràfics, simbolitza una

quadrícula de terrenys agrícoles limitats per canals. Aquest paisatge agrari

es pot veure en l'actualitat en algunes zones rurals d'Egipte. Es tracta d'un

territori guanyat a les zones inundables, dividit en parcel les per a ser cultivat.

Existeix un cert consens entre els especialistes a afirmar que a finals del Regne

Antic el terme sepat designava una circumscripció administrativa. Entre finals

del Regne Mitjà i l'època ptolemaica, el terme passà a referir-se, però, a una

metròpoli religiosa i el seu hinterland. Si la geografia profana era efímera i
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mutable, la geografia sagrada es fonamentava en mite i arquetips. Ara bé,

en analitzar de prop i diacrònicament aquestes representacions geogràfiques

observem que es va produir certa interacció entre la conceptualització

sacralitzada i la dinàmica històrica dels territoris.

Figura 13. Detall de processó geogràfica a la sala hipòstila
interior del temple de Seti I a Abidos

Foto: N. Torras.

Per què els sacerdots representaven aquesta geografia sagrada als murs dels

temples? Per a respondre aquesta qüestió primer cal comprendre el rol del

temple en tant que construcció simbòlica. En el pensament egipci antic, el

temple simbolitza l'indret d'emergència del món en el sep tepy (la 'Primera

Vegada', el Temps Primordial). El�nucli�del� temple,�el� santuari,� s'instal·la

simbòlicament� sobre� el� turó� primordial,� i� l'edifici� al� complet� esdevé

la� imatge�mateixa� del� cosmos� organitzat,� un�microcosmos. Per això la

decoració del sostre reprodueix el cel, pintat amb estrelles o recorregut

per ocells amb les ales desplegades i constel·lacions estel·lars en forma de

zodíac. En els arquitraus es reprodueixen la cursa solar i el cicle lunar. El

basament, en canvi, representa la terra d'Egipte, amb les sèries geogràfiques

que simbolitzen les regions en perfecte ordre i harmonia. Altres vegades als

basaments trobem simplement representacions de les plantes dels aiguamolls.

Dins la sala hipòstila, les columnes en forma de canyes de papir amb la flor

oberta o tancada evoquen la imatge d'una terra rica en vegetació i fecunda,

sorgida del túmul primordial. L'espai entre el cel i la terra és concebut com la

suma de quatre regions espacials, que fan referència als quatre punts cardinals.

Per aquest motiu la decoració d'un tema determinat –com pot ser la cursa

quotidiana del Sol– pot estar repartida sobre quatre murs diferents que formen,

enmig, el que s'anomena un quadrat còsmic.
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Figura 14. Segona sala hipòstila del temple de Seti I a Abidos

Foto: N. Torras.

I quina era la funció del temple i de la seva decoració per al conjunt

de la societat egípcia? D'entrada, cal descartar tota comparació amb una

església cristiana o amb una mesquita musulmana: el temple egipci no

és un lloc de reunió dels fidels per a pregar o sentir sermons. El temple

egipci és, abans que res, un edifici funcional (d'acord amb el concepte de

funcionalitat del discurs mític), consagrat a l'activitat més essencial de la vida

terrestre: el manteniment de la creació. En la cosmovisió dels egipcis, les

forces obscures del caos havien precedit l'aparició de l'univers organitzat.

Un cop repel·lides cap a l'exterior d'aquest univers organitzat, al voltant del

seu perímetre, continuaven amenaçant aquest ordre. Els déus conservaven

l'existència d'aquest fràgil univers ordenat. Aquests déus, que apareixen arreu

de l'univers sota multiplicitat de formes, eren també presents sobre la terra en

les seves residències: els temples. El�rol�d'aquest�edifici�i�el�del�seu�personal

era�el�de�preservar�l'estàtua�divina�de�tota�força�maligna,�alimentar-la�i

mantenir-la�en�perfecte�estat�per�tal�que�la�divinitat�que�hi�residia�pogués

dur�a�terme�la�seva�tasca�de�manteniment�de�l'univers�ordenat. L'egiptòleg

Ph. Derchain considera el temple egipci com una espècie de machine à faire

marcher le monde, una central on l'ésser humà, representat pel faraó, podia

actuar sobre les energies per mitjà dels déus que en són els detentors.

Figura 15. Vista general del temple de Medinet-Habu, Luxor,
riba oest

Foto: R. Orcau.
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L'estàtua del temple és sagrada i, per tant, inaccessible –excepte per a

un nombre reduït de sacerdots ritualistes, que poden acostar-s'hi sota

determinades condicions de puresa. L'arquitectura mateixa del temple

reflecteix aquesta idea. El temple amb el seu perímetre sagrat, el temenos, està

envoltat per una muralla alta que l'isola del territori profà i marca la frontera

entre l'exterior i l'interior, allò impur i allò pur. A mesura que s'avança vers

l'interior, el sòl del temple s'eleva, el sostre baixa, la dimensió de les sales i

cambres es redueix i la llum disminueix fins la foscor. La part més sagrada del

temple (la set uret o 'gran seu') es col·loca al final d'un trajecte que s'allunya de

l'exterior per mitjà de set barreres i passatges situats en l'eix longitudinal del

conjunt arquitectònic. A partir de la Baixa Època (primer mil·lenni aC), a la

separació axial s'afegirà un principi d'encapsulament, que farà que cada espai

exterior n'englobi un de més interior, en una disposició en cercles concèntrics

a l'estil de les nines russes. Al temple d'Edfu (Època Ptolemaica, 323-30 aC) hi

ha cinc zones concèntriques que envolten el sant dels sants, al mateix temps

que també hi veiem els set passatges axials. Totes aquestes precaucions es

justifiquen àmpliament, ja que el cor del temple, la set uret, és el punt on la

densitat del sagrat és màxima, on es concentra tota l'energia divina que anima

l'estàtua, alhora efígie i essència de la divinitat.

Més enllà d'una manifestació piadosa o d'una acció de gràcies, un faraó erigia

un temple a una divinitat amb la finalitat que aquesta fos present sobre la

terra d'Egipte gràcies a la seva obra arquitectural. Per a poder funcionar, el

temple havia de ser habitat per la divinitat a la qual es destinava. Tant l'estàtua

com la decoració de les parets del temple, un cop ritualment activades, es

convertien en suports susceptibles de ser investits per l'energia vital divina. El

mateix temple, considerat com un tot, rebia el ritual d'obertura de la boca (és

a dir, el ritual mitjançant el qual s'insuflava la vida als fèretres dels difunts i

a les estàtues) i es convertia en l'encarnació del déu que hi residia. L'estàtua

del santuari, els seus ornaments o emblemes, cadascuna de les sales, capelles,

columnes i portes del temple, les figures en els relleus de les parets, la barca

sagrada, el mobiliari i el temple tot sencer eren cridats a despertar-se del seu

son. Tenint present aquesta manera de pensar dels egipcis antics es comprenen

millor les paraules d'aquest fragment d'un papir funerari de finals del Regne

Nou que, referint-se al demiürg (déu creador), diu: "Quan el teu aspecte visible

ve a la terra, allò que està gravat esdevé carn".
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3. Subunitat B. El Creixent Fèrtil: civilitzacions del
Pròxim Orient antic

3.1. El Creixent Fèrtil: història climàtica recent i neolitització

Entenem per Creixent�Fèrtil la regió, en forma de gran mitja lluna, que s'estén

des del Golf Pèrsic fins al Golf d'Àqaba i que està regada per les conques fluvials

de quatre rius principals: el Tigris i l'Èufrates, a l'est, i l'Orontes i el Jordà, a

l'oest. Els dos primers delimiten el que els grecs van anomenar Mesopotàmia,

és a dir, "(país) entre rius", mentre que els dos darrers formen l'eix de la

franja�siriopalestina. Les terres situades a la corba al sud del Creixent són

desèrtiques, ja que es tracta de l'extrem nord del desert aràbic. Les terres

situades a l'arc al nord del Creixent són muntanyoses; d'est a oest se succeeixen

l'altiplà iranià (muntanyes Zagros), les altes muntanyes d'Armènia (amb el

mont Ararat) i els massissos anatòlics (Pont, Taurus). El relleu arriba als 3.500

i 4.500 metres als extrems oest i est d'aquest arc,i sobrepassa els 5.000 metres a

la part central (l'Ararat fa 5.137 metres), on, a més, es troben els tres grans llacs

de Van, Úrmia i Sevan. És en aquestes muntanyes on neixen el Tigris, l'Èufrates

i els seus afluents, responsables de la fertilitat de la regió mesopotàmica. Cal

tenir en compte que, si no fos per les aigües d'aquests rius, la major part de

les terres mesopotàmiques seria extremadament àrida. En contrast, a la franja

siriopalestina, que constitueix, de fet, l'extrem nord de la gran falla del Rift

que talla l'Àfrica des del mar Roig fins a Sud-àfrica, és on es troba la depressió

més profunda del món: la mar Morta, a 395 metres per sota del nivell del

mar. Com es pot veure, doncs, el Creixent Fèrtil és una àrea geogràfica de

grans contrastos. A diferència del que succeeix a la vall del Nil, això implica

adaptacions humanes molt diverses i canviants.

Des del pas del pleistocè a l'holocè (entre 10000 i 8000 aC), el clima del

Pròxim Orient és pràcticament com el d'avui, de manera que tota la seqüència

històrica s'inclou dins de l'interglacial actual. En aquest temps, però, s'han

produït diverses oscil·lacions climàtiques que han fet variar la quantitat de

precipitació i la temperatura mitjana. Això ha afectat especialment algunes

zones semiàrides, com les terres limítrofes del desert aràbic en la regió de

Transjordània i Síria interior, que en alguns períodes s'han ariditzat més i han

obligat les poblacions humanes a desplaçar-se cap a zones més habitables.

Aquesta és la causa, per exemple, dels moviments migratoris dels amorreus (a

principis del II mil·lenni aC) i dels arameus (a principis del I mil·lenni aC), que,

originaris d'aquestes terres semiàrides, es van estendre per Mesopotàmia i en

van determinar la història. Però els canvis més determinants en el medi van

ser provocats per la mateixa acció humana, a causa, d'una banda, de la tala

massiva d'arbres per a l'obtenció d'espais de cultiu i de pastura, i, de l'altra, de

la desforestació de boscos d'arbres alts per a la construcció (com els famosos
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cedres del Líban). El procés es va iniciar ja en el neolític i va continuar durant

l'edat del bronze (III-II mil·lennis aC) i sobretot a l'edat del ferro (I mil·lenni aC).

La pèrdua de superfície boscosa és molt considerable, si es comparen els mapes

actuals amb els que reconstrueixen la coberta original de l'inici de l'holocè.

Tot això ha provocat l'aridització o l'aflorament del subsòl rocós (a causa del

rentat del sòl per manca de protecció davant les precipitacions), segons les

zones. L'obtenció de fusta de construcció ha estat un dels motius tradicionals

d'expansió dels imperis mesopotàmics (especialment l'assiri a l'edat del ferro)

cap a les muntanyes iranianes, armènies i libaneses.

El Creixent Fèrtil és una de les regions de la Terra on el procés�de�neolitització

fou més antic. De fet, fins fa pocs anys, era considerat l'únic focus de

neolitització del Vell Món perimediterrani. Avui sabem que hi va haver

diversos focus primaris, que procediren a ritmes diferents, però el del Pròxim

Orient no deixa de ser un dels més importants i, sobretot, millor coneguts.

A diferència del que succeí al Sàhara, al�Pròxim�Orient�primer�va�aparèixer

l'economia�de�producció�(agricultura�i�ramaderia)�i,�més�tard,�la�ceràmica.

A l'àrea de Palestina hi va haver una fase prèvia a la neolitització molt ben

documentada (cap a 10500 aC). Es tracta de l'anomenat natufià, una cultura

mesolítica caracteritzada per una sedentarització clara (amb poblats estables

i arquitectura de pedra), per la recol·lecció massiva de gramínies encara en

estat salvatge (documentada per l'abundància de pedres de mòlta) i per la

cacera selectiva de les espècies animals després domesticades. A partir del IX

mil·lenni aC tenim les primeres evidències de domesticació�animal�i�vegetal

a l'àrea de les muntanyes Zagros, a l'Iraq (Zawi Chemi, Shanidar, Kharmo) i

a la franja siriopalestina (Jericó –Palestina–, Beidha –Jordània–, Mureybet –

Síria). Les espècies domesticades principals són el gos, el porc, la cabra, l'ovella

i el bou, entre els animals, i el blat, l'ordi i els llegums (pèsols, llenties,

cigrons i faves), entre les plantes. D'aquestes, els ancestres salvatges de la cabra,

l'ovella i el blat es troben només al Pròxim Orient, de manera que van ser

domesticades allà i, a continuació, exportades cap a altres focus de neolitització,

com els africans. Els ancestres salvatges de la resta d'animals i plantes, en canvi,

tenen una distribució més àmplia, que inclou Àfrica i/o Europa, i alguns d'ells

van ser domesticats a més d'un focus primari de neolitització. Aquest primer

neolític sense ceràmica rep el nom de Neolític�Preceràmic�(PPN:�pre-pottery

neolithic). Cap al 6000 aC, la ceràmica comença a fer la seva aparició una mica

per tot el Pròxim Orient, des d'Anatòlia fins a l'Iran passant per Síria i Palestina.

Des d'ara, les diferents cultures es definiran a partir dels estils ceràmics. La

més important d'aquestes cultures és la de Tell�Halaf, que rep el nom d'aquest

jaciment sirià però s'estén des de Síria fins a l'Alta Mesopotàmia. Data del VI-

V mil·lenni aC i és ja una cultura calcolítica (objectes de coure nadiu batut

i perles i penjolls d'or), protourbana (poblats amb cases de pedra, de planta

rodona o rectangular) i amb un culte sofisticat a la fertilitat, com testimonien

les imatges femenines en ceràmica policromada.
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En aquest període comença la colonització�de� les� planes� al·luvials� de� la

Baixa�Mesopotàmia. Grups humans procedents de les regions muntanyoses

del nord i pertanyents a la cultura de Tell Halaf construeixen els seus poblats

a sectors lleugerament elevats per damunt del nivell dels al·luvions, protegits

de les inundacions dels rius, i comencen a fixar terres noves mitjançant

la construcció de canals i de conques de drenatge i a explotar el riquíssim

potencial agrícola de la regió. Som a cavall entre el V i el IV mil·lenni

aC, en la fase cultural coneguda com El� Obeid, que es caracteritza per

una agricultura intensiva, per l'aparició d'una veritable metal·lúrgia, així

com del torn de ceramista, i per la construcció amb tovot. Els santuaris

s'edifiquen ja sobre terrasses, que preludien els futurs ziggurats. Durant la

fase següent, o fase d'Uruk (3400-3100 aC), els assentaments augmenten

significativament en mida i complexitat, sorgeix l'arquitectura monumental i

la societat es diversifica i jerarquitza, amb l'aparició de tasques especialitzades.

Som davant del que l'arqueòleg V. Gordon Childe va anomenar revolució

urbana. Però la característica més important de la fase cultural d'Uruk és

l'aparició� de� l'escriptura, cap a l'any 3250 aC. Es tracta d'una escriptura

pictogràfica (els signes són imatges i transcriuen les paraules que designen

allò que representen) sobre tauletes d'argila que reprodueix xifres i noms de

productes i té, per tant, una finalitat essencialment comptable. Durant la fase

següent, anomenada de Djemdet�Nasr (3100-2900 aC), la cultura de la Baixa

Mesopotàmia s'irradia cap a Elam i cap a l'Alta Mesopotàmia. L'escriptura, que

recull sobretot actes i balanços dels temples, es fa més complexa, ja que es

comença a adaptar a les necessitats de la fonètica i de la gramàtica (accidents

gramaticals), concretament de la llengua sumèria. En efecte, aquestes fases

culturals poden ser considerades protosumèries. Amb la fase de Djemdet Nasr

s'acaba el neolític-calcolític i s'inicia l'anomenat predinàstic, una etapa ja

històrica a Mesopotàmia (perquè ja tenim documents escrits).

Figura 16. Ziggurat de Txoga Zambil, II mil·lenni aC, Iran

Foto: F. Masó.

3.2. El Pròxim Orient antic: context geogràfic

Com hem vist, la branca oriental del Creixent Fèrtil correspon a la regió

delimitada pel Tigris i l'Èufrates: Mesopotàmia, que es troba als actuals Iraq

i nord-est de Síria. El Tigris (Idiglat en accadi, Dikhlah en àrab) i l'Èufrates
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(Purattu en accadi, Al-Furat en àrab) neixen a les altes muntanyes de l'Anatòlia

oriental. Es nodreixen en especial de les aigües procedents de la fusió de les

neus, de manera que els seus cabdals són més copiosos a la primavera i l'estiu.

Són rius impetuosos, amb cataractes i ràpids, que provoquen inundacions

violentes, brusques, irregulars i perjudicials per a les collites, molt diferents,

per exemple, de la inundació progressiva del Nil a Egipte. Així, des dels temps

més remots, els habitants de Mesopotàmia es van veure obligats a construir

canals i dics per a equilibrar el nivell de les aigües i apaivagar-ne la violència.

Avui, el Tigris i l'Èufrates s'uneixen a la ciutat de Kornah per a formar el riu

Shatt el-Arab i desembocar al golf Pèrsic. En temps antics, però, la línia de costa

del golf estava molt més al nord, de manera que els dos rius desembocaven

directament al mar i ciutats com Ur, Èridu o Lagash, els vestigis de les quals

avui dia es troben en ple desert, es trobaven vora de la costa. La fertilitat de

Mesopotàmia també es deu als afluents dels dos rius principals: el Diyala, el

Zab inferior i el Zab superior, que desemboquen per l'est a la conca mitja i

alta del Tigris, i el Khabur, que desemboca també per l'est a la conca alta de

l'Èufrates, i reguen tota la part central del nord de Mesopotàmia.

El territori mesopotàmic se subdivideix en dues grans àrees, separades per un

apropament de les conques fluvials del Tigris i l'Èufrates en el seu curs mitjà.

Al sud, hi ha la Baixa�Mesopotàmia, subdividida, al seu torn, en el país�de

Sumer o país�del�Mar, vora del mar, i el país�d'Accad, al nord de l'anterior,

al voltant de l'apropament dels dos rius. Al nord, s'estén l'Alta�Mesopotàmia,

entre les valls altes dels rius, territori pla al sud però ja muntanyós al nord.

El país d'Accad i, per extensió, tota la Baixa Mesopotàmia es troben, des del

II mil·lenni aC, sota el radi d'acció de la ciutat de Babilònia, que sorgí al

costat de la ciutat d'Accad i en prengué el relleu. Per això, aquest territori

es coneix també, a partir del II mil·lenni aC, amb el nom de Babilònia.

Les ciutats més importants de la Baixa Mesopotàmia són Ur,�Uruk,�Èridu,

Lagash,�Umma,�Nippur,�Kish,�Accad i Babilònia. Els centres principals de

l'Alta Mesopotàmia són Assur i Nínive, és a dir, les ciutats assíries, sobre el

Tigris, i Mari, sobre l'Èufrates. La regió d'Assur i Nínive constitueix el nucli

originari dels assiris. Així, si bé tant els babilonis com els assiris dominaren

alternadament tota Mesopotàmia entre el II mil·leni i la primera meitat del I

mil·lenni aC, els primers eren originaris de la Baixa Mesopotàmia i els segons,

de l'Alta Mesopotàmia.

Al voltant de Mesopotàmia hi hagué altres regions històricament importants.

A l'est de la Baixa Mesopotàmia es trobava el país�d'Elam, amb capital a Susa i

regat pels rius Karun i Kerkha. A les muntanyes Zagros s'establiren els medes i

els perses, pobles indoeuropeus, el segon dels quals va arribar a dominar tot el

Pròxim Orient entre els segles VI i IV aC (Imperi Persa Aquemènida, amb capital

a Persèpolis, a l'actual Iran). Al nord de Mesopotàmia, a les conques lacustres

del Van, l'Úrmia i el Sevan, es desenvolupà el regne d'Urartu. El Kurdistan fou

el territori nuclear del regne de Mitanni, mentre que als altiplans de l'Anatòlia
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central sorgí l'imperi dels hittites, poble d'estirp i de llengua indoeuropea que

va adoptar diversos trets culturals mitannis i mesopotamis (com ara diversos

mites i llegendes i l'escriptura cuneïforme).

La branca occidental del Creixent Fèrtil correspon a la franja siriopalestina,

regada per les conques dels rius Orontes (al nord) i Jordà (al sud). El segon,

després de creuar el llac de Tiberíades o mar de Galilea, desemboca a la mar

Morta, rica en sal i asfalt. La regió de Síria ocupa el nord d'aquesta franja i

s'estén entre el curs alt de l'Èufrates i la vall de l'Orontes. Aquí sorgiren ciutats

tan importants com Ebla,�Alep i Mari (des del III mil·lenni aC). La regió de

Palestina s'estén entre la vall del Jordà i la mar Mediterrània, i els centres

urbans més assenyalats foren Samària, al nord, i Jerusalem, al sud, capitals

respectivament dels regnes�hebreus�d'Israel�i�de�Judà (ja en el I mil·lenni aC).

Al desert al sud de la mar Morta va florir Petra, capital dels nabateus, d'estirp

àrab (entre el s. IV aC i el s. II dC).

Figura 17. Escena del setge de Laquish (regne de Judà) per part
dels assiris

Baix relleu procedent del palau de Senaquerib (Nínive), British Museum. Foto: F.
Masó.

A la perifèria del Creixent Fèrtil occidental, concretament a la costa

mediterrània dels actuals Líban i Síria, es va constituir, ja des del III mil·lenni

aC, un element cultural diferenciat: els fenicis. Fenícia és una franja estreta

de terra entre les muntanyes del Líban i la Mediterrània. Les muntanyes

eren riques en coníferes (els cedres del Líban), un dels principals productes

del comerç fenici des dels orígens. Es distingeixen dues etapes en la història

fenícia: una primera etapa protofenícia, entre el III i el II mil·lenni aC, amb

centres com Biblos i Ugarit, i una etapa pròpiament fenícia, que correspon

al I mil·lenni aC, amb centres com Biblos, Sidó i Tir. Els fenicis d'aquesta

darrera etapa s'anomenaren ells mateixos cananeus (a partir del nom de la

regió a la qual la costa fenícia pertanyia: Canaan) o sidonis (a partir del nom

de Sidó). Foren els grecs els que els anomenaren, com a conjunt cultural,

phoinikes, 'fenicis', a partir del nom del preuat teixit de color porpra que els

mateixos fenicis manufacturaven i comercialitzaven. Al sud dels fenicis, a la

costa mediterrània de l'actual Palestina, visqueren en el I mil·lenni aC els
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filisteus, poble d'origen exterior i no semític però instal·lat a la franja de

Gaza i semititzat, que lluità contra els hebreus pel predomini sobre la terra de

Canaan. El nom de Palestina sembla derivar del dels filisteus.

3.3. Poblament, llengües, escriptures i periodització del pròxim

orient antic

Pel que fa a la qüestió ètnica i lingüística, la població original de Mesopotàmia

(III mil·lenni aC) estava formada per dos elements ètnics: els sumeris, que

no eren ni semites ni indoeuropeus, l'origen i estirp dels quals roman

desconeguda (el més probable és que es tracti dels pobladors autòctons de la

regió, almenys a l'inici de l'època històrica); i els accadis, que eren semites i

procedien de l'oest. Els primers dominaven al sud de la Baixa Mesopotàmia

(país de Sumer) i els segons, al nord de la Baixa Mesopotàmia, a la regió

on els dos rius s'apropen (país d'Accad), i a l'Alta Mesopotàmia. Els sumeris

parlaven el sumeri, una llengua no afroasiàtica ni indoeuropea, mentre que

els accadis parlaven l'accadi, una llengua semítica oriental i, per tant, del

tronc lingüístic afroasiàtic. Tot i aquesta diversitat etnicolingüística, sumeris i

accadis van compartir una civilització única i molt homogènia, encara que de

forta empremta sumèria (els accadis van ser aculturats pels sumeris). L'element

poblacional semític, però, es va veure successivament reforçat per l'arribada de

noves onades migratòries procedents de Síria: els amorreus, a principis del II

mil·lenni aC, i els arameus�i�caldeus, a principis del I mil·lenni aC. Els primers

es van aculturar completament, tant pel que fa a la llengua (accadi) com pel

que fa a la religió i la civilització. A més, van fer retrocedir l'element sumeri fins

a aïllar-lo: la llengua sumèria es va deixar de parlar i va quedar només com a

llengua de cultura. En canvi, l'accadi es va convertir en la llengua internacional

del Pròxim Orient: la correspondència entre els reis mesopotàmics i els faraons

egipcis de la dinastia XVIII es va fer en accadi (tauletes d'Amarna). L'accadi

del II mil·lenni aC es distingeix en dos dialectes: el babiloni (a la Baixa

Mesopotàmia) i l'assiri (a l'Alta Mesopotàmia). Els arameus i caldeus, en canvi,

es van aculturar pel que fa a la civilització però no pel que fa a la llengua:

l'arameu substituí l'accadi com a llengua parlada i es convertí en la llengua

franca de tot el Pròxim Orient. L'accadi va ser relegat, al seu torn, a l'àmbit

àulic, literari i cultural. Finalment, quan a mitjans del I mil·lenni aC els perses

van conquerir Mesopotàmia i tot el Pròxim Orient, van imposar la seva llengua

indoeuropea com a llengua d'estat.

El sumeri i l'accadi es van escriure, en un primer moment (des

d'aproximadament el 3250 aC), amb una escriptura pictogràfica (jeroglífics

sumeris, emprats per totes dues llengües). Els signes representaven objectes de

la realitat (com els jeroglífics egipcis) i es dibuixaven amb un estilet en punxa

damunt de tauletes d'argila crua que després es coïa. A partir de mitjan III

mil·lenni aC, però, els signes pictogràfics van ser estilitzats, van perdre el seu

caràcter figuratiu i van passar a ser escrits en base a incisions en forma de tascó

(en llatí, cuneus). D'aquí ve el nom d'escriptura�cuneïforme. El cuneïforme es
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va fer servir per a escriure, primer, el sumeri i l'accadi i, més tard, també els

dos dialectes accadis, assiri i babiloni, així com llengües no mesopotàmiques

com ara l'hittita i el persa (totes dues indoeuropees).

La població de la franja siriopalestina estava formada molt majoritàriament

per semites que parlaven llengües de la branca semítica occidental de la

família afroasiàtica, com l'eblaïta (III-II mil·lenni aC), l'amorreu i l'ugarític

(II mil·lenni aC), l'hebreu, el fenici, l'arameu i el nabateu; aquest darrer és

una llengua àrab preislàmica (I mil·lenni aC). Als semites occidentals es deu

la invenció�de�l'escriptura�alfabètica. En efecte, l'alfabet va ser ideat per les

poblacions semítiques del Sinaí que estaven al servei dels faraons egipcis del

Regne Mitjà i del Segon Període Intermediari, durant la primera meitat del

II mil·lenni aC (en concret, cap al 1800 aC). Aquestes poblacions treballaven

en l'explotació de les mines de coure i de turquesa de la regió i estaven en

contacte molt directe amb els egipcis i la seva civilització. A més, retien culte a

Balat, deessa semítica identificada amb l'egípcia Hathor, senyora dels deserts i

de les regions mineres. Per a poder gravar dedicatòries a la divinitat en els seus

exvots, com feien els egipcis, però en la seva pròpia llengua, aquests semites

sinaítics van recórrer a un sistema enginyós: van escollir uns quants signes

jeroglífics egipcis, els van desposseir del seu valor escripturari original (en el

sistema jeroglífic) i els van fer servir per a transcriure, cadascun d'ells, el primer

so de la paraula semítica que designava allò que el signe representava. Per

exemple, el signe egipci de l'aigua ( ) va servir per a la M, perquè aigua

en semític occidental es deia mem, amb m inicial. D'aquesta manera es va

aïllar una quinzena de signes que, units a uns altres de creats directament pels

semites sense model egipci, van fer un total d'una vintena de lletres cadascuna

dels quals transcrivia un dels sons consonàntics de la llengua semítica del Sinaí

(tots els alfabets semítics transcriuen només les consonants). Aquesta primera

escriptura alfabètica es coneix amb el nom de protosinaítica i s'utilitza per a

escriure sempre seqüències molt breus.

A partir del segle XVI aC, l'escriptura alfabètica incipient es va difondre –

de manera molt tímida per la pressió dels grans sistemes escripturaris egipci

i mesopotàmic– per diversos llocs de la franja palestina, sempre per a fer

inscripcions molt breus. Parlem llavors d'escriptura protocananea. Entre els

segles XV i XII aC, la ciutat protofenícia d'Ugarit va fer seva la idea de l'alfabet

però va prescindir dels signes d'origen sinaític i va crear uns signes nous, aquest

cop inspirats en el cuneïforme mesopotàmic. Els textos en alfabet�ugarític,

els primers textos alfabètics extensos, estan escrits, en efecte, sobre tauletes

d'argila. A Ugarit és on, per primer cop, els signes alfabètics van rebre un ordre

fix i convencional d'enumeració, que després heretarien els alfabets fenici i

grec (aleph, bet, guimel, dalet...; alpha, beta, gamma, delta...). L'alfabet d'Ugarit,

però, desapareix quan la ciutat és destruïda a causa de l'acció dels pobles del

mar (s. XII aC). A partir del s. X aC, els fenicis prenen el testimoni de l'escriptura

alfabètica. Per necessitats administratives i comercials, i inspirant-se en els

alfabets semítics més antics, creen l'alfabet�fenici. La importància crucial de

l'alfabet fenici és que els grecs el van adoptar i adaptar (per exemple, introduint
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les vocals), i que, per tant, és el precedent immediat dels alfabets�grec�i�llatí

(aquest darrer derivat, al seu torn, del grec). Així és com, per exemple, del signe

jeroglífic de l'aigua que vèiem més amunt deriva directament la nostra M. De

l'alfabet fenici deriven també els alfabets�hebreu�antic�i�arameu, i, d'aquest

darrer, l'hebreu�modern i el nabateu o protoàrab. Del nabateu, finalment,

deriva l'àrab. Com es pot veure, per tant, totes les escriptures alfabètiques

de la Mediterrània i l'Orient procedeixen, en darrera instància, de l'escriptura

fenícia.

Pel que fa a la periodització� de� la� història� del� Pròxim�Orient� antic, el

problema principal, com explica M. Liverani (El antiguo Oriente, Barcelona:

Crítica, 1995), rau en el fet que arqueòlegs i historiadors fan servir sistemes

cronològics diferents, els primers a partir de les datacions dels jaciments i

dels artefactes arqueològics, i els segons a partir de les dates que els textos

atribueixen –explícitament o implícita– als esdeveniments. Tanmateix, a causa

de la complexitat de la història de la regió (pobles i cultures diversos i

canviants, migracions, invasions...), la periodització arqueològica s'ha imposat

com a marc cronològic general. Així, parlem d'un neolític (IX-V mil·lenni aC),

un calcolític (V-IV mil·lenni aC), una edat del bronze (dividida en antic, mitjà

i recent; III-II mil·lenni aC) i una edat del ferro (I mil·lenni aC). Si el Neolític

suposa, com hem vist, la introducció de l'economia de producció, el Calcolític

és el temps que l'arqueòleg V. Gordon Childe va anomenar la revolució urbana,

és a dir, el temps del naixement de les ciutats estat a Mesopotàmia i Síria.

Les edats del bronze i del ferro són les èpoques en què es van desenvolupar

pròpiament les civilitzacions mesopotàmiques i siriopalestines. El III mil·lenni

aC (Edat�del�Bronze�Antic) és el període de la civilització sumeroaccàdia a

Mesopotàmia i dels primers regnes (Ebla) i ciutats protofenícies (Biblos) a la

franja siriopalestina. El II mil·lenni aC (Edat�del�Bronze�Mitjana�i�Recent) és

la primera època de la civilització assiriobabilònica a Mesopotàmia, del regne

de Mitanni al Kurdistan i de l'imperi hittita a Anatòlia, així com del segon

regne d'Ebla, del domini egipci i del regne d'Ugarit a la franja siriopalestina.

Finalment, la primera meitat del I mil·lenni aC (Edat�del�Ferro) és la segona

època de la civilització assiriobabilònica a Mesopotàmia, del regne d'Urartu i

dels regnes neohittites a les muntanyes armènies i a Anatòlia respectivament,

i del món fenici, hebreu i filisteu a la franja siriopalestina. A partir del 550

aC tot el Pròxim Orient, des d'Anatòlia fins a Mesopotàmia passant per la

franja siriopalestina, s'unifica políticament sota els imperis persa aquemènida,

primer, i macedoni, després. A la mort d'Alexandre de Macedònia (323 aC)

comença l'Època Hel·lenística i s'acaba pròpiament la història del Pròxim

Orient antic.

Les transicions del bronze antic al bronze mitjà (inici del II mil·lenni aC)

i del bronze recent al ferro (fi del II mil·lenni aC) estan marcades per

moviments poblacionals importants. La primera, per les migracions dels

amorreus, responsables de la primera formació dels regnes d'Assíria, a l'Alta

Mesopotàmia, i de Babilònia, a la Baixa Mesopotàmia. La transició del

bronze recent al ferro va ser molt més complexa i va implicar migracions i
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destruccions a gran escala. El procés es va iniciar cap al s. XII aC amb l'arribada

dels pobles�del�mar, com els anomenen les fonts egípcies contemporànies.

De fet, es tracta d'un moviment migratori ampli que comença a Europa i

involucra tot el Pròxim Orient. En efecte, a Europa té lloc en aquest moment

una nova onada migratòria de pobles d'estirp indoeuropea a partir de les

estepes eurasiàtiques, una part dels quals irrompen a la península balcànica,

avancen fins a la Mediterrània oriental i desplacen les poblacions que troben

al seu pas. Provoquen la desaparició de la civilització micènica a Grècia, del

mateix imperi hittita a Anatòlia, que és esborrat de la història, així com

del regne d'Ugarit a Síria. Avancen després cap a Egipte, però són vençuts i

definitivament dispersats pels faraons Mineptah (fill de Ramsès II) i Ramsès

III. Alguns s'instal·len a les costes de la Mediterrània oriental i central: els

libu i els mashauash a Líbia; els peleset o filisteus a Palestina; els shardana

i els shakalash a Sardenya i Sicília, respectivament. El moviment, per tant,

repercuteix a tota la Mediterrània oriental i central. Si els pobles del mar

afecten l'oest del Pròxim Orient, una altra migració, la dels arameus i els

caldeus, n'afecta l'est. En efecte, a l'inici del I mil·lenni aC, aquests grups,

procedents novament del desert siri, s'estenen per tota Mesopotàmia. Els

caldeus s'estableixen concretament a la Baixa Mesopotàmia, és a dir, al territori

de Babilònia, mentre que la resta de grups arameus es distribueix per la resta de

la regió. Com que les fonts clàssiques i bíbliques que parlen de Mesopotàmia

són, com a molt, de mitjan I mil·lenni aC, en aquestes fonts els babilonis són

designats també caldeus. Com sabem, l'arameu s'imposa com a llengua parlada

a tot el Pròxim Orient, en substitució de l'accadi, i ben aviat passa a ser escrit

mitjançant un sistema alfabètic derivat del fenici. A pesar d'aquests moviments

poblacionals, M. Liverani escriu:

"Des del punt de vista antropològic, quan les dades disponibles són suficients per a
fer quantificacions en diacronia, el que més sorprèn és l'estabilitat del poblament, que
perdura fins els nostres dies. [...] Les "invasions" i les "migracions" [...] havien de ser, en
termes generals, d'escassa entitat numèrica, amb una influència marginal en el patrimoni
genètic, de manera que el tipus antropològic dominant havia de reabsorbir-les amb
facilitat. La importància i l'eficàcia dels fets migratoris són molt més culturals que
genètiques, la qual cosa té fàcil explicació si els qui es desplacen són sectors escollits
(militars, tècnics, religiosos, etc.) molt actius en els terrenys cultural i polític, però
irrellevants en nombre comparats amb la majoria silenciosa i immòbil de la població
agropastoral de base".

M. Liverani (1995). El antiguo Oriente. Barcelona: Crítica.

3.4. Les civilitzacions mesopotàmiques: cultura i cosmovisió

Tot i els trets comuns entre Egipte i Mesopotàmia, com ara una economia de

producció sofisticada basada en l'agricultura i la ramaderia o l'aparició de l'estat

i de l'escriptura en un moment semblant, egipcis� i�mesopotamis� crearen

civilitzacions�profundament�diferents.

Així, pel que fa a l'estat, mentre que a Egipte la noció d'estat territorial, i, per

tant, d'unificació, apareix des d'un primer moment (finals del IV mil·lenni aC) i

es converteix en el tret definidor de la monarquia faraònica, a Mesopotàmia la

noció política original és la de ciutat�estat, i no és fins a finals del III mil·lenni
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aC, amb Sargon d'Accad, quan apareixen les tendències�universalistes que

donen lloc al primer estat territorial. D'altra banda, a Egipte, territorialitat

estatal no implica una noció d'universalisme, sinó de cosmització: l'estat no

ha d'abastar-ho tot, com vol l'universalisme mesopotàmic, sinó que ha de

coincidir amb el cosmos ordenat, és a dir, amb la vall del Nil egípcia, mentre

que el caos, és a dir, els països estrangers, queden fora. Això explica que a

Egipte l'imperialisme hagi estat un fet limitat tant en l'espai com en el temps.

L'universalisme mesopotàmic va ser heretat pels perses i, a través d'aquests, va

passar als macedonis (Alexandre) i als romans...

Pel que fa a la persona� del� sobirà, tant a Egipte com a Mesopotàmia

aquest és l'intermediari entre els déus i els éssers humans i l'encarregat

de mantenir l'ordre còsmic, però mentre� que� el� faraó� egipci� és� un� déu,

el� rei� mesopotàmic� és,� com� resa� un� títol� sumeri,� un� gran� home. Això

comporta que les concepcions i la literatura que sorgeixen al voltant del

faraó siguin teològiques i arquetípiques, mentre que les que sorgeixen al

voltant del rei mesopotàmic són heroiques i més conjunturals. D'aquí, doncs,

el comportament ontològic divers d'una civilització i de l'altra al respecte:

la vida del faraó és la vida d'Horus i Osiris, és un mite, mentre que la

vida del rei mesopotàmic, tot i respondre a arquetips heroics, es deixa

penetrar més per la història. Per això, l'annalística mesopotàmica és molt més

important que l'egípcia, i coneixem moltes més dades de les biografies dels

reis assiris i babilonis que dels faraons egipcis. Podríem dir que el discurs

mític mesopotàmic, en virtut del caràcter no diví del monarca, sostreu aquest

darrer de la rigidesa d'un model arquetípic immutable, com és una divinitat.

Evidentment tot això té la seva traducció social en el fet que, mentre que

l'egipci contempla el cosmos com una cosa immutable, estable i segura,

el mesopotàmic el contempla com una cosa més subjecta al caprici de les

circumstàncies. En això rau la diferència entre l'optimisme egipci i el pessimisme

mesopotàmic, palesa en la literatura i en la cosmovisió. Les concepcions

sobre la reialesa són, naturalment, només la punta d'un iceberg cultural. La

mentalitat mesopotàmica prepara la d'una altra civilització important del

Creixent Fèrtil: l'hebrea, que, per primer cop, concebrà una història sagrada,

termes antitètics des d'un punt de vista, per exemple, egipci.

I, pel que fa a l'escriptura, mentre que l'escriptura egípcia neix amb una

finalitat magicofunerària i en estreta relació amb el rei, la�mesopotàmica�neix

amb�una�finalitat�administrativa�i�comptable�i�en�l'àmbit�del�temple�i�de

la�seva�economia. El caràcter sagrat i màgic dels jeroglífics (pel poder de la

imatge) farà que siguin un sistema d'escriptura que es mantingui viu al llarg de

tota la història de l'antic Egipte, des del IV mil·lenni aC fins al I mil·lenni dC. En

canvi, el caràcter més utilitari de l'escriptura mesopotàmica farà que ben aviat,

ja des del III mil·lenni aC, els pictogrames o jeroglífics sumeris es transformin

en signes�cuneïformes: la imatge deixa pas al convencionalisme dels traços

en forma de tascó (cunei). També són diferents els suports i els procediments

escripturaris: mentre que els egipcis escriuen sobre pedra (inscripcions) o

sobre papir, i ho fan, respectivament, esculpint o amb pinzell i tinta, els
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mesopotamis escriuen sobre tauletes d'argila tova, després cuites, en les quals

imprimeixen amb un estilet dur els petits traços en forma de tascó que

composen els signes. Els processos de formació i evolució dels dos sistemes

escripturaris són completament independents. Les troballes dels darrers anys

al cementiri reial predinàstic d'Abidos, a l'Alt Egipte, documenten les beceroles

del sistema jeroglífic i es remunten als 3300-3250 anys aC. Els primers textos

d'Uruk, a la Baixa Mesopotàmia, són contemporanis o una mica més recents

que els egipcis, ja que daten del 3250 aC. Tot i la quasi contemporaneïtat dels

dos fenòmens, els contextos i els modes de creació de les dues escriptures, les

necessitats que les motivaren i la seva mateixa estructura interna difereixen

completament i responen a processos autònoms.

Finalment, si la història d'Egipte, a causa de la protecció natural del país, és una

història poc accidentada des del punt de vista etnicocultural, Mesopotàmia

és una veritable cruïlla de nacions i grups poblacionals diferents. Tot i això,

la�cultura�mesopotàmica�es�mantingué�tan�homogènia�com�l'egípcia�al

llarg�dels�seus�quatre�mil·lennis�d'història. De fet, els�trets�definidors�de

la�cultura�mesopotàmica�van�quedar�establerts�en�l'inici�sumeroaccadi,

durant el III mil·lenni aC. Per ser més exactes, hauríem de dir que són trets

essencialment sumeris, i que els accadis els van fer seus a causa de la simbiosi

cultural que els va unir als sumeris. Els nouvinguts, tant semítics (amorreus,

arameus i caldeus) com no semítics (cassites), que es van anar instal·lant

a Mesopotàmia van anar arraconant l'element lingüístic sumeri, però van

adoptar sempre la cultura del país i es van aculturar completament. Per això la

literatura i les creences religioses dels orígens es transmeteren sense alteracions

substancials, segle rere segle i per obra d'una nació o d'una altra, fins al final

de la història mesopotàmica. La versió més completa de l'Epopeia de Gilgamesh,

poema l'origen del qual és sumeri i es remunta al III mil·lenni aC, procedeix

de la biblioteca d'Assurbanipal a Nínive, que data del segle VII aC. La cultura

mesopotàmica s'irradià també fora de Mesopotàmia: el regne d'Ebla, a Síria, i

l'imperi dels hittites, a Anatòlia, van adoptar l'escriptura cuneïforme, adaptada

a les seves llengües respectives (semítica la primera i indoeuropea la segona),

i van fer seva la literatura mesopotàmica; posseïm un bon nombre de tauletes

hittites amb fragments del Gilgamesh. El regne d'Ugarit va crear el seu alfabet,

un dels més antics, sobre la base de signes escrits en cuneïforme. La cultura

mesopotàmica va començar a retrocedir només en la segona meitat del I

mil·lenni aC, amb la conquesta persa i, sobretot, amb l'hel·lenització que va

seguir la conquesta d'Alexandre.

La primera lectura corresponent a aquesta subunitat està dedicada a tres

aspectes del món mesopotàmic: el�poder�i� la�guerra,� la�cultura�literària�i

religiosa�i�les�concepcions�de�l'espai. Sobre el segon d'aquests aspectes, cal

remarcar que la mesopotàmica és una de les grans civilitzacions literàries de

l'Antiguitat, que ha produït, entre altres, textos tan importants com l'Epopeia

de Gilgamesh o l'Enuma Elish o Poema de la Creació. Alguns motius literaris
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mesopotàmics, com el del diluvi, incorporat al Gilgamesh, van ser transmesos

a la literatura bíblica (Gènesi, 6, 5-8, 22), que els readaptà a la seva especificitat

teològica, i a través d'aquesta formen part de la nostra pròpia tradició cultural.

Pel que fa a les concepcions�de�l'espai, vam veure en la unitat 2 i hem vist

en la subunitat A d'aquesta unitat 3 com en les cultures de discurs mític

l'hàbitat humà, en el sentit més ampli –ciutats, aldees–, però també en el més

concret –temples, palaus, cases–, reprodueix el cosmos, està�fet�a�imatge�del

cosmos. És, de fet, un microcosmos reflex de l'estructura ordenada de l'univers

sencer, una síntesi d'aquest. La ciutat reprodueix l'univers i, alhora, n'és el

centre. La sacralitat la confereix també, en efecte, el fet de ser un centre�del

món: ciutats, edificis, palaus, ziggurats i piràmides s'identifiquen amb l'eix

del món (axis mundi), l'arquetip per excel·lència perquè és el punt d'origen

de la creació. Aquest eix és vist normalment com una muntanya sagrada

amb la qual totes aquestes construccions s'identifiquen (no només ziggurats i

piràmides, que ja són per si mateixes veritables muntanyes, sinó també palaus

i ciutats, que reben noms que els assimilen a cims que s'enlairen cap al cel).

La muntanya sagrada és el punt de contacte de les tres esferes ontològiques:

el cel, la terra i el món subterrani, és a dir, entre déus, humans (vius) i difunts;

en definitiva, entre eternitat, vida i mort. Aquest és el significat dels ziggurats

o de les piràmides. Són les muntanyes on el sacerdot, en el primer cas, o el rei

difunt, en el segon cas, poden accedir al contacte amb les altres dimensions: el

sacerdot pot parlar amb els déus, el rei pot accedir al seu més enllà celeste etern.

Moltes ciutats antigues de societats integrades es construeixen al voltant d'un

lloc sagrat, al voltant d'aquest centre del món (temple, piràmide, ziggurat...)

per a participar de la seva transcendència, i es desenvolupen o s'estructuren

urbanísticament a partir d'aquest centre. Babilònia, amb la seva torre de Babel,

n'és un bon exemple.

Figura 18. Les piràmides de Queops, Quefren i Micerí a Giza,
vistes des de les terres de conreu

Foto: J. Cervelló.

Efectivament, al centre de la ciutat de Babilònia es trobava el temple dedicat

a Marduk, el déu principal de la ciutat. Just al nord del temple hi havia

Etemenanki, el ziggurat de Marduk, la "torre de Babel" bíblica. Ja en època

sumèria es considerava que la ciutat de Babilònia era el reflex d'un prototip

ultraterrenal que li serví de model. La ciutat neobabilònica (segles VII-VI aC) era
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de planta rectangular segons un eix est-oest i els seus angles coincidien amb

els punts cardinals. Estava rodejada per una doble muralla amb nou portes

d'accés, cada una d'elles sota la protecció d'una divinitat. A l'interior, els carrers

seguien una disposició ortogonal. El palau de Nabucodonosor, amb els seus

famosos jardins penjants, es trobava aproximadament a la meitat del costat

nord de la muralla, limitat per l'Èufrates a l'oest i l'avinguda de les processons

a l'est. Aquesta avinguda, la principal de la ciutat, marcava un segon eix nord-

sud, més o menys paral·lel al riu. Tot observant tant la planta de la ciutat

de Babilònia com la d'altres ciutats mesopotàmiques, com per exemple la

de la capital artificial assíria Dur-Sharrukin, ens adonem que en civilitzacions

plenament urbanes de discurs mític pot existir un urbanisme complex que

genera unes formes similars a les que trobarem posteriorment a les ciutats

gregues de traçat regular de tipus hipodàmic i, per descomptat, a les ciutats

romanes (tornarem sobre aquestes qüestions en la unitat 4). Prèviament, a

Egipte, coneixem l'existència de retícules tant en l'organització d'algunes viles

(com per exemple Kahun) com en la del mateix territori irrigat (el signe

jeroglífic per a nomus o província era un rectangle reticulat que representava

la terra solcada per canals). La quadrícula o l'ortogonalitat per a ordenar

l'espai, tan característiques, com veurem, de les ciutats gregues i romanes,

no són, doncs, models exclusius de les civilitzacions de discurs lògic. Ara bé,

mentre que en les cultures clàssiques l'urbanisme obeeix a un discurs racional,

planificador i funcional, a l'antiga Mesopotàmia l'ordenació urbana respon a

models o disposicions arquetípics i còsmics. Els filòsofs grecs del segle V aC que

teoritzaren sobre les formes més adients per a les ciutats s'inspiraren en bona

mesura en els models urbans mesopotàmics i molt especialment a la ciutat de

Babilònia. Les seves finalitats foren, però, molt diferents. En virtut del discurs

lògic, en efecte, els grecs reinterpretaren completament el model ortogonal, el

recategoritzaren i, mentre que egipcis i babilonis hi havien vist la plasmació

harmònica d'un ordre transcendent i ritual, grecs i romans li van concedir un

valor intrínsec i funcional. És a dir, la forma és similar, però el significat és

molt diferent segons l'ontologia.

3.5. El poble d'Israel, els textos bíblics i el monoteisme com a

problema històric

Entre els semites occidentals del I mil·lenni aC destaca molt especialment el

poble�d'Israel, creador del primer monoteisme amb continuïtat de la història

(a l'antic Egipte ja hi havia hagut una experiència monoteista, però sense

continuïtat: la del faraó Amenhotep IV o Akhenaton, al s. XIV aC). Des de la

perspectiva de la nostra pròpia civilització, la cultura d'Israel és especialment

important, perquè es tracta d'una de les arrels d'Occident. La civilització

occidental té, en efecte, quatre arrels directes:

1) La cultura d'Israel i la tradició monoteista judaica, a les quals dediquem

aquest subapartat.
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2) El llegat social i mític dels pobles indoeuropeus de la prehistòria i la

protohistòria i de l'edat mitjana, que estudiarem en les unitats 4 i 5.

3) La tradició clàssica grecollatina, amb les seves llengües i escriptures, el

discurs logicofilosòfic, la història i les ciències. Aquest és l'eix vertebrador de la

nostra civilització. Hi dedicarem el mòdul "Civilitzacions europees antigues".

4) El cristianisme.

Amb l'estudi del poble d'Israel, doncs, entrem en la línia històrica que

condueix cap a la nostra pròpia civilització, de tradició judeocristiana.

El problema principal al qual s'enfronta l'historiador de l'antic Israel (o dels

antics hebreus) és el de les fonts. En efecte, és ben sabut que hi ha dos grans

tipus de fonts per a l'estudi d'aquest poble: les bíbliques i les extrabíbliques

(arqueològiques,�epigràfiques,�textos�sobre�Israel�d'altres�civilitzacions...).

La gran qüestió és fins a quin punt els llibres bíblics dits històrics (perquè

narren la història del poble escollit) poden ser considerats fonts historicofactuals

autèntiques, és a dir, fins a quin punt narren esdeveniments o situacions que

van succeir realment. I això està directament relacionat amb una altra qüestió

important que podríem considerar epistemològica i vivencial, perquè afecta la

vida i les creences dels historiadors. En efecte, si cap tema històric no és neutral

o asèptic per a l'historiador (ho vam veure en la unitat 1), aquest ho és encara

menys, precisament perquè, com hem dit, som ja dins del procés històric que

condueix directament cap al nostre món actual, i ho som en l'àmbit de les idees

personals i de les creences íntimes. No tractaran de la mateixa manera el tema

d'Israel un historiador creient i un de no creient. Sobre la qüestió de les fonts

hi ha, doncs, dues posicions enfrontades, sovint directament vinculades a la

condició de creients o laics, o de jueus o no jueus, de cristians o no cristians,

dels historiadors.

Així, una part dels historiadors de l'antic Israel, seguint la tradició establerta

pels primers biblistes del segle XIX que volgueren provar com "la Bíblia

tenia raó", creuen en la veracitat substancial del relat bíblic en termes

historicofactuals. Reconeixen que, en la versió en què nosaltres el coneixem,

és un text tardà (postexílic), però pensen que reprèn i fixa escripturàriament

tradicions molt anteriors, algunes de molt antigues. Així, un cop expurgat

d'elements clarament llegendaris (com ara els primers episodis del Gènesi)

i narrativodoctrinals (com ara les intervencions de Jahvè), el relat bíblic és,

segons aquests autors, essencialment històric i, per tant, susceptible de ser

utilitzat com a font històrica, més fiable com més s'avança en el temps.
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Figura 19. El mur de les lamentacions, Jerusalem

Foto: J. Cervelló.

En l'extrem oposat se situa la posició hipercrítica d'historiadors com N. P.

Lemche o T. L. Thompson. Segons aquests autors, el relat bíblic és teològic i

doctrinal, i ho és en la seva totalitat, com a conjunt, i per definició, d'acord

amb la cosmovisió de discurs sagrat del poble d'Israel. Això no vol dir que el

relat, per a les èpoques més recents, no pugui incorporar episodis o referències

històriques, però, si ho fa, és perquè aquests episodis s'adeqüen als arquetips

teològics, els expliquen, els reprodueixen un cop més, de manera que estan

al servei del discurs teològic i no tenen cap intencionalitat històrica. Això,

òbviament, fa que aquests fets apareguin adequats a aquest discurs teològic,

i que, per tant, tot i que l'historiador, amb una tasca exegètica molt pacient,

pugui fer-los servir com a fonts, sempre n'ha de tenir en compte aquest caràcter

qualitativament diferent. (Diguem, entre parèntesis, que no es tracta, ni molt

menys, que els hebreus falsifiquessin les dades per interessos espuris, sinó

que estem un cop més davant de dues ontologies, dues concepcions de la

realitat, oposades: una, la d'ells, arquetípica i sagrada; l'altra, la nostra, empírica

i laica; cadascuna funciona honestament, però segons la seva concepció de

veritat.) Llavors, com comprovar la veracitat eventual d'alguns episodis bíblics?

Lemche i Thompson responen taxativament: només quan hi ha altres fonts,

extrabíbliques, de caràcter arqueològic, epigràfic, iconogràfic o literari (textos

d'altres pobles que parlen del mateix fet) podem considerar la historicitat

d'un episodi bíblic. Per a ells no val l'argument dels seus detractors segons

el qual, si no es prenen en consideració les fonts bíbliques, pràcticament

no hi ha dades per a escriure la història d'Israel. Ben al contrari, si és així,

vol dir precisament que les fonts bíbliques han estat molt magnificades pels

historiadors, perquè parlen de grans gestes que no han deixat testimonis fora

del mateix relat bíblic (que respon, com queda dit, a una altra intencionalitat).

Per a aquests historiadors, només és possible rastrejar episodis històrics en

la Bíblia a partir de la monarquia dividida, és a dir, a partir de l'existència

a Canaan de dues entitats polítiques hebrees separades: el regne d'Israel,

al nord, amb capital a Samària, i el regne de Judà, al sud, amb capital a

Jerusalem (a partir del s. VIII aC). No hi ha cap testimoni de cap mena que

permeti corroborar l'existència històrica del suposat regne unificat de Saül,

David i Salomó, ni de l'edat dels jutges, ni de la dels patriarques, ni de

l'èxode. Només en parla la Bíblia. És creïble que un regne, descrit pel relat
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bíblic com tan extens, poderós i esplendorós com el de Saül, David i sobretot

Salomó, no hagi deixat absolutament cap testimoni epigràfic ni iconogràfic,

quan dels reis de la posterior monarquia dividida, molt menys esplendorosa

a ulls del relat bíblic, sí que ens n'han arribat? Per aquests autors, doncs,

la suposada monarquia unificada és una construcció teològica, de caràcter

estructural, feta per a comprendre la realitat històrica de temps molt posteriors:

els dels asmoneus (segles II-I aC), únic moment de la història d'Israel en què

els hebreus comptaren realment amb un estat propi, unificat i independent.

Si sota aquesta construcció hi ha alguna mena de realitat històrica, aquesta no

és cognoscible per les fonts extrabíbliques (que no en parlen) ni deduïble de

les fonts bíbliques. Per a Lemche i Thompson, el text bíblic que coneixem és

tot ell una obra molt tardana, d'època asmonea, i reflecteix la realitat política,

social i, sobretot, cultural i teològica d'aquest període, tot i que, aquí i allà,

pot fer al·lusió a fets històrics transmesos per la tradició i posats al servei del

discurs teològic. Només quan aquests fets són contrastables extrabíblicament,

poden ser presos en consideració. És molt important tenir en compte que

aquests historiadors es declaren laics, mentre que els defensors de la tradició

historicista es declaren sempre, en major o menor manera, creients. Sobre

aquests plantejaments hipercrítics tracta el text d'E. O. Pfoh que teniu com a

lectura d'aquesta subunitat.

Finalment, entre aquestes dues posicions irreconciliables hi ha un petit grup

d'autors que, tot i que es decanten més per una o per l'altra, es mostren menys

extrems. Un d'ells és, per exemple, M. Liverani, autor d'una de les lectures que

proposem en aquesta subunitat. També per a ell els textos bíblics, sobretot els

més antics, s'han d'interpretar, no com un relat històric, sinó fonamentalment

doctrinal. Són obra tardana, tot i que no tant com postulen els historiadors

de l'escola hipercrítica: per a Liverani, daten essencialment del retorn de l'exili

de Babilònia, a mitjan I mil·lenni aC, i reflecteixen les condicions socials i

econòmiques del moment de la redacció, condicions que es projecten cap

enrere en el temps amb finalitats etiològiques i d'integració del present en

el passat fundador. Entre els escrits bíblics, hi ha, segons Liverani, un cos

de textos exclusivament doctrinals, literaris i llegendaris (primera part del

Gènesi, Èxode, llibres poètics i sapiencials...); un altre de textos tradicionals

que reflecteixen no tant fets com realitats culturals i institucions antigues

(dels temps que descriuen), encara que han estat molt refets en temps més

recents (exili) i, per tant, estan adequats a les necessitats i a les realitats culturals

dels refactors (es tracta dels llibres dels patriarques, dels jutges, dels reis, dels

profetes...), i un altre de textos clarament exílics i postexílics, contemporanis

(o quasi) dels fets que narren i, per tant, més útils com a fonts històriques

(Macabeus).

La segona qüestió crucial sobre la qual cal reflexionar en relació amb Israel

és la de les seves concepcions�sobre�el�temps�i�el�passat, ja que els hebreus,

amb el seu monoteisme, introdueixen una novetat substancial respecte a

les cosmovisions de discurs mític tradicionals. De fet, per ser més exactes,

hauríem de parlar de tres (i no de dos) ontologies�diferents:�el�discurs�mític,
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el�discurs�lògic�i�el�discurs�dels�monoteismes. En les cosmovisions de discurs

mític, els déus creadors –normalment n'hi ha més d'un perquè hi ha diverses

tradicions cosmogòniques– no són increats, sinó que apareixen en un moment

donat, i tenen la missió d'encetar el procés de creació i generen altres déus

que el continuen i que queden incorporats després en el cosmos com les altres

criatures. Es tracta, en efecte, com sabem, de cosmovisions integrades. En els

monoteismes, en canvi, el Déu únic i creador és etern, és a dir, existeix des

d'abans de la creació (Gènesi 1, 1-2), que és la seva obra personal i objectiva,

distinta i separada d'ell mateix. La realitat està, doncs, classificada en almenys

tres categories ben diferenciades i relacionades en rígida jerarquia: déu, l'ésser

humà i la natura. L'acte de creació és un acte puntual i irrepetible, al qual no es

pot tornar mai perquè només Déu podria fer-ho. Per això, els actes dels éssers

humans no responen a actes cosmogònics primordials, sinó que són també únics i

irrepetibles: són actes en el temps lineal. L'ésser humà té el lliure albir concedit

per Déu per a actuar segons la seva capacitat de decisió i la seva ètica. És a dir,

per a actuar com a individualitat, com a singularitat.

Així, el discurs mític i el discurs dels monoteismes tenen en comú una ontologia

transcendent: la realitat es troba en esferes situades més enllà del món sensible

i immanent en què es desenvolupa la part física de la vida humana, com són

el temps primordial i la dimensió dels arquetips en el primer cas, i la voluntat

de déu en el segon. Per al discurs lògic, en canvi, el món sensible és un món

real per si mateix. D'altra banda, el discurs dels monoteismes i el discurs lògic

tenen en comú, enfront del discurs mític, la singularització dels esdeveniments

i de les actuacions humanes i la valorització d'aquests per ells mateixos, és a

dir, la historització i la linealització del temps (per als hebreus, el que van fer

Abraham o Moisès és irrepetible i singular, marca el destí i la realitat de la

seva comunitat i no es recondueix a cap model primordial, sinó que té sentit

precisament perquè es va fer com es va fer i quan es va fer). L'esdeveniment

adquireix ara una dimensió real pel seu valor intrínsec. A Israel, un símbol

com el del faraó massacrant l'enemic vençut, repetit una vegada i una altra,

no seria comprès: de l'arquetip es passa a l'actuació singular. Però, en virtut

de la primera oposició, la dels hebreus serà una història�sagrada, en el sentit

d'una història volguda per Déu, hierofania del mateix Déu, que a través

d'aquesta es revela al poble, i voluntat de Déu. Els fets, per tant, no són

realitats independents i immanents, sinó lligades a l'esfera transcendent. La

història respon, en definitiva, a un designi diví, no en la morfologia i en la

direcció dels fets –perquè la decisió de l'ésser humà també hi compta–, sinó en

l'essència i en el sentit últim, i des d'aquesta perspectiva és també arquetípica.

La història del discurs lògic és, en canvi, completament profana: els fets són

els que són sense que hi intervingui cap mena de causalitat transcendent.

El que convé subratllar és el fet que l'univers�de�discurs�hebreu�continua

essent�un�univers�de�discurs�sagrat,�religiós,�és�a�dir,�profundament�oposat,

en�les�seves�intencions�i�en�la�seva�ontologia,�al�discurs� lògic�i�històric

de�l'acadèmia�i�la�ciència�occidentals (però no –atenció!– del fidel cristià...).

Per això cal ser ben conscients de la distància que separa els seus textos
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de la nostra ontologia acadèmica, i dels diferents pressupòsits d'uns i de

l'altra. Els textos bíblics no tenen una finalitat històrica, sinó doctrinal. Si

els fem servir com a fonts històriques ha de ser amb molta prudència i

després d'una tasca severa de contrastació amb altres fonts i d'exegesi dels

mateixos textos. Per aquí les dues problemàtiques examinades es retroben:

la problemàtica i la polèmica de les fonts bíbliques deriva precisament del

caràcter desplaçat (en termes d'Eliade) dels textos en qüestió, del fet que aquests

textos discorren en un pla, mentre que la nostra tasca de recerca discorre, per

definició, en un altre pla. Els autors més conscients d'això prenen les posicions

més crítiques enfront de la historicitat de la Bíblia; els que en són menys

conscients o no consideren aquesta qüestió tan rellevant (seguint la tradició

historiogràfica decimonònica, que no es plantejava aquesta problemàtica, en

part perquè se sentia hereva directa de l'espiritualitat hebrea, i en part perquè li

mancava la perspectiva de l'alteritat que només recentment s'ha introduït en

els estudis històrics) fan interpretacions més literals dels llibres bíblics. No ens

equivoquem: la Bíblia és una font històrica de primer ordre. Però no d'història

dels esdeveniments, política, militar i social, sinó d'història de la cultura, de

les mentalitats, de l'imaginari col·lectiu i de l'espiritualitat del poble d'Israel,

com a mínim postexílic. Per tant, és útil per a fer història, però l'altra història,

la de les idees i els temps llargs.

Pel que fa a les concepcions� sobre� l'espai, en aquest àmbit el pensament

hebreu es manté plenament arquetípic. Si la piràmide egípcia i el ziggurat

mesopotàmic són centres del món simbòlics, la roca del temple de Jerusalem

no ho és menys. El temple de Jerusalem s'edificà al turó més alt de la regió

que ocupa la ciutat: el mont Morià. La Jerusalem més antiga s'estengué als

peus del mont Morià, cap al sud, en el turó dit de l'Ofel. Segons la Bíblia, el

rei Salomó, fill del rei David, en ampliar i embellir la capital del seu poderós

regne, va incorporar-hi el Morià i va construir el temple per a guardar l'arca

de l'aliança que el seu pare havia portat a Jerusalem. La roca del cim del

mont Morià era sagrada perquè era allà on Abraham, obeint el Senyor, s'havia

preparat per a sacrificar el seu fill Isaac, fins que un àngel l'havia aturat. Ja en

el passat, el tabernacle mòbil de l'arca de l'aliança s'havia construït segons un

model transcendent, revelat per Déu a Moisès: "I [els fills d'Israel] em faran un

santuari, perquè Jo pugui residir enmig d'ells. El fareu igual que el model que

et mostraré del tabernacle i de tots els seus atuells (...). Tingues compte a fer-

ho segons el model que se t'ha mostrat a la muntanya [del Sinaí]" (Èxode, 25,

8-9 i 40). Quan Salomó construeix el temple, ho fa també seguint un model

sobrenatural, que Déu havia mostrat al seu pare David: "David donà a Salomó,

el seu fill, el model del pòrtic, el model del temple i de les seves cambres dels

tresors, i cambres altes i cambres interiors, i de la cambra del propiciatori; i

el projecte de tot el que li havia vingut al pensament per l'esperit [...]. Tot

això era en un escrit de mà de Jahvè, segons el qual [David] entengué tots els

treballs del projecte" (1 Cròniques, 28, 11-19). I així, Salomó proclamà: "M'has

dit que edifiqués un temple a la teva muntanya santa i un altar sacrificial a la

ciutat que et fa d'habitacle, imitant la tenda santa que vas preparar des d'un
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principi" (Saviesa, 9, 8). Com es veu, per tant, la realitat i la sacralitat del temple

de Jerusalem deriven del fet que es tracta de la reproducció exacta d'un model

còsmic o revelat per Déu.

Figura 20. Reconstrucció del temple de Jerusalem segons la
maqueta del Holyland Hotel, a Jerusalem

Foto: J. Cervelló.
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