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La M editerráni a ha est at el gresol i el ca t alitza dor de bo na part de is ave n90s culturals qu e han anat co nfo rm ant la
civilització occidental, tal co m I' entenem des de la nost ra contempo rane"ltat. Els trets esse ncials del nostre bagatge cultural
arrelen amb fo r9a en aqu est am pli territ o ri i reco neixe n els se us o rig ens en el si de les co l·l ecti vitats qu e el po bl aren i
I'a naren m odelant des deis peri odes m és rem ots de la prehi stori a. Un s tret s qu e in co rpo ren, ce rt am ent, t ot un seg uit de
co mun s denomin adors pero qu e, no o bstant, no han barrat mai el pas a la coex isténcia amb la particul aritat i la pluralitat .
Rec uperar la mirada ve rs la m editerráni a i la seva zo na d' influ éncia - les reg io ns qu e en dife rents m o m ents, al Il arg
de la Hi st o ri a, va n ass umir el protago ni sm e d'aq uell s ave n90s culturals- és, don cs, un exe rcici de se nsibilitat i de ju sta
pers pecti va .
El s mu se us d' aqu est a ve ll a i, alhora, nova Euro pa, só n e ls dip os itari s d ' un pat rim o ni qu e - com a res ultat de la
parti cul ar din ámica hi storica de ca dascuna de les nac ion alitats qu e els han co nfo rm at- perm et proposa r un a lectura de
la Hi stori a des de la propi a hi stori a.
En una etapa clau en el procés per a la seva redefini ció, Europa s' afanya en con so lid ar els argum ents i en con cretar
els instrum ents qu e han de perm etre aprofundir en la seva coh es ió mitj an9ant pro poste s tang ibl es i amb un a m arca da
vi sualització social. Un a vo luntat qu e atorga explícitam ent a la cultura i als program es culturals un paper esse ncial i
imprescin d ibl e.
Ai x í ho han entés i assumit. un a vegada m és, el Mu sée Sa int-Raymond, Mu sée des Ant iqu es de Toul o use i el Mu se u
Nacional Arqu eo logi c de Tarrag o na. Dues in stit ucions amb un a j a lI arga i solida línia de col·l abo rac ió, qu e parti cipen
d' una con ce pció oberta i responsabl e deis horitzo ns qu e emmarqu en la nostra hi sto ri a i qu e t reball en co njuntam ent per
a fer-Ia arribar al se u públic res pectiu .
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Una vegada més el Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse i el Museu Nac iona l Arqueo lóg ic de
Tarragona uneixen els seus objectius, esforvos i equips per a presentar un projecte comú. En aquest cas en el marc d'un
projecte europeu més globa l i amb iciós, que uneix deu museus amb I'objectiu prioritari de potenciar el cone ixement
sobre la cultura romana, peró que vo l, també, fomentar el mutu cone ixement, la coordinació d'activitats diverses i la
difusió d'aquests centres entre els ciutadans de les seves respectives comun itats. Aquest projecte, «Roman Europe.
Roman Museums in Europe», conced it per la Comiss ió de Cu ltura de la CEE dins de l Programa Cu ltura 2000 i lid erat pel
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, permetrá la creació d'una xarxa internacional de deu museus Europeus
monográfics sobre el món romá i molt representatius de les diverses prov in cies de l' lmperi.
Com senya lávem, un deis objectiu s és, també, la realització de projectes, que, a través de I'intercanvi, fomentin el
cone ixement entre els diferents centres i propici"in I'enriqu im ent deis seus discursos. Aquesta és una de les finalitats de
I'expos ició que es presenta ara a Tarragona: Periple Mediterrani. Les col·leccions del nord d'África i de /'Orient Mitja del
Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse. Un a exposició que es presenta dins deis actes del Dia
Internaciona l deis Museus, que aquest any té com a lema «els museus, ponts entre cu ltures». Que millor, dones, que la
presentació d'aquest projecte, realitzat entre dos museus de dos pa·isos que comparte ixen un itinerari cultural molt proper,
que a la vegada presenta diferencies, com diferents són, també, aquestes dues institucions, com bé es pot apreciar en
la constitució i desenvolupament de les seves co l·l eccions: I'una arre lada profundament a la realitat que li ha donat sentit,
Tárraco; I'altra, hereva de la tasca realitzada per les societats d'erudits i artistes existents a Toulouse en el seg le XVIII i
desenvolupada durant el seg le XIX.
Aquesta expos ició la composen al vo ltant d'unes tres-centes peces seleccionades del fons de I'orient Mitjá i del nord
d'África del Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse, descobertes en la seva major part a partir d'excavacions
arqueológ iques i que han arribat al museu a través de co l·leccions particulars. Provenen d'una cadena continu a de pa"isos
árabs que s'estén des de I'estret de Gibraltar, fins les riberes de l Tigris (Marroc, A lg eria, Tunisia, Libi a, Eg ipte, Palestina,
Liban, Siria, Iraq), aixi com de 1'lIl a de Xipre, de Turquia i del Caucas. Encara que ens porten a Ilocs i moments cronológics
molt diversos, no per aixó deixen de ser un testimoni, i en alguns casos excepciona l, d'alguns aspectes essencials de les
antigu es civilitzacions que s'han desenvolupat en aquestes terres. Des de I' antiga Assiria, fins als petits regnes de Xipre,
des de les expans ion s fenicia i grega als Estats Hel·l en ics, de la dominació de Roma a la de Bizanci, aquesta exposició
ens aporta una gran diversitat d'aspectes.
Aquest seria I'a ltre deis objectius : facilitar el recorregut per un segu it d'esdeveniments i diversitats cultural s, succe"its
en un entorn geográfic, la Mediterránia, que durant molt de temps va sign ifi car la práctica totalitat del món conegut. Un a
diversitat cu ltural que ha influenciat I'esdeven ir posterior d'uns territoris, amb un es actuals realitats a les que, també,
ens podem apropar a través del cone ixeme nt de la seva história.
5

L'exposició ,d'una col·lecció d'antiguitats poc coneguda
del nord d' Africa i de l'Orient MiDa
El Musée des Antiques de la capital del

ment sobre aquel les contrades l1unya nes, de

coneixe r mill a r, en tots els nivells de civ ilit-

Ll eng uadoc -he reu d'obres reunides abans

les quals s'emportave n a la ciutat i a la seva

zac ió qu e I' uni ve rs bíblic deixava endevi nar.

de la Revo lució per dues academies ..reíais

regió peces arqu eolog iqu es que va n acaba r

Fins i tot en la prehistoria, que va cond u ir el

to losanes, la de Ciencies, Inscripcions i Huma-

fina lment al Mu se u.

nitats i la de Pintura, Esc ultura i Arquitecturava prendre cos alllar9 de les primeres décades

A l si de la Société Archéologique du Midi

de la France, fundada el 1831, que sustentava

1864 Loui s Lartet cap aquest Proxim Orient
que hom co nsid erava en aquell temps, no
se nse polemiqu es cien tífiques, com e l bres

w

del seg le XIX enriquint-se d'objectes arqu eo-

activament el Musée des Antiques de Toul ouse,

so l de la humanitat; en el se u viatge, no va

logies provinents majoritariament de la reg ió

I'i nteres creixent pel patrimoni antic d'aquests

deixar de visitar les ru"in es romanes de Jerash

del Migdia fran ces. Tanmateix, de tant en tant,

pa"isos es refl ecti a a través de les sessio ns

(Jordania) i, so bretot, les de Gadara, prop

al IIar9 de mes de dos segles de forma ció, la

academ iques" A partir deis anys 1840, dos

d el Ilac de Tiberiades, de les qua ls publica

seva coHecció ha rebut també peces origina-

deis seus membres, el corone l Lapene, que

un estudi el 1878 dins de Mémoires de la

ries de pa'isos estrangers, entre els quals ca l

va residir al nord d'Africa del 1834 al 1839, i

Société Archéo/ogique du Midi de la France.

destacar els del nord d'Africa i de l'Orient Mitja.

el cap ita d'artilleria Azéma de Montgravier,

Alllarg de la sego na meitat del seg le X IX i

Si la ca mpanya napol eon ica d'Egipte ¡les

v inculat als assumptes arabs de la divisió

al segle XX, gracies a un m ajar desenvol upa-

extra ordinaries deseobertes d'un jove cientffic

d' Oran, evoquen els seus viatg es i co mpar-

ment de les investiga cions arqueologiques

nascut a Figeac, Jean-Fran¡yoi s Champollion

teixen les seves observacions arqueologiques.

franceses en aquests pa·isos, el Mu seu va rebre

(1790-1832), al qual el conservador del Musée

Del comandant d el Ténare, va ixell d e vapor

les aportacions lIigades a aquestes interven-

des Antiques de Toulouse, Al exandre du Mege

de rEstat, Julien Dispan , la Societat va rebre

cions, sempre puntu als, pero més abundants"

(1780 1862l, professava una gran admiració,

el 1841 el donatiu del bell altar circul ar de Mau -

Si bé no es pot, desgraciadament, citar I'en -

van incitar a crear una secció co nsagrada a

ritania , presentat e n aquesta exposició, que

trada al Muse u de peces de les excavacions

l' Egipte faraonic dintre del Museu - avui en

dona al Museu .

realitzades a Pe rsia i al Marroc pels arqu eo-

w

dia al Musée Georges-Labit- , els altres pa"isos

El 1854 va entrar a la Societat I'advoca t

legs tolosan s m és conegu ts del perlode

del nord d ' Africa i els de I'Orien t Mitja va n

Louis Bunel, qu e havia recorregut el Prox im

compres entre 1880-1920, Jane i Marcel Oieu-

ser objecte d ' interes una mica més tardo

Ori ent, a qui va d ed ica r el seu lIibre titulat

lafoy, en canvi es beneficia de nombrases

La conquesta d'Algeria sota la Restauració i

Jérusalem, la cóte de Syrie et Constantinople

adquisicion s tetes en tre 1862 i 1898 pel se u

la monarquia de Juliol, la importancia del

en 1853" Dins la capel la del caste ll de Trlpoli,

conservador, Ernest Roschach. És el cas de

Proxim Orient dins la vida diplomBíica del segle

havia fet recerques sobre les tombes deis

les monedes d eis regnes hel·lenístics, de ce ra-

X IX, les intervencion s de Fran¡ya a la fi d'a -

comtes de Toulouse , aixi com també el pro-

miques antigu es ce provinents de les excava -

quest segle i a principis d el XX a Tun fsia, al

jecte de retornar-les a la ci utat, el nom d e la

cions del palau de Khedi ve a Alexandria"

Marree, al Liban i a Siria, van portar els estats

qua l aquests grans senyo rs feudals hav ien

donades el 1892 per M . Oupont, director de

meridionals, per raon s militars, professio-

dut tan Iluny. Aixi, una de les pagines m és

I'esco la del Sud, i de la donació, també, d'un

nals o turistiques, a fer cap a aquests pa"isos.

co negudes de la hi st o ri a de Toulouse girava

lot d'antiguitats f enicies, xipriotes i egipcies

Els tolosans es van ap rofitar del seu co neixe-

sobre aq uesta terra que es volia, ales hores,

rea litzada per Léon Arnoux, el 20 de gener
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de 1896. Si bé la majoria deis treballs de

hastes ha permes aquest any al Museu com-

nia. És, potser, com aquel ls navegants que, a

Roschach es refere ixen a Toulouse i a la re -

prar fins i tot una escultura inedita de Palmira,

I'antiguitat, anaven de port en port de les

gió del Migdia, aquest erudit semb la que es va

ex posada aquí per primera vegada.

costes africanes i asiatiques, porta nt de ve-

interessar també per I'arqueologia de l'Orient

Al cap i a la fi, si bé no es pot parlar de ve-

gades I'aventura a !'i nterior de les terres, que

Mitja, especialment qua n va rebre el 1892 mot-

ritab les i<departaments» dedicats a I'Orient

el vis itant esta convidat a aquest pe ripie me-

Iles de segel ls cilíndrics i de pedres gravades

Mitja o al nord d' Africa, el Museu posseeix

diterrani, segons les possibi litats ofertes per
les col·leccions.

de la Biblioteca Nacional, trobats a Assíria,

un fans gens menyspreable del vo ltant d'u-

Ca ldea, Pers ia i en els antics territoris deis

nes quatre-centes obres - algunes de les quals

Sense tot s aquel ls que ens han aportat la

hitites i els fenic is.

nodreixen aquesta exposició- , significati-

seva ajuda, especia lment els museus del

Aquestes adqu isicions van continuar fins a

ves de civil itzacions antigues que s'han suc-

Louvre i Georges-Labit, que ens han cedi t

la guerra de 1914-1918: el 1902-1903 algunes

ce'it en una cadena co ntínua de pa'isos arabs,

algunes obres complementaries de gran valor,

peces aparegudes a les excavacións d'Albert

de I'estret de Gibraltar a les riberes de l Tigris

aquesta exposició no s'hauria dut a terme. És

Gayet a Ant inoupolis foren diposi tades al

(el Marroc, Algeria, Tunísia, Libia, Eg ipte, Pa-

un deure per a nosa ltres el fet de mencionar-

Museu, així com, el 1907, una part del resul -

lestina, el Liban, Siria, l' lraql, a I' il la de Xipre,

los a tots segu idament, a I'encapr;alament

tat de les excavacions de Pau l Gauckler a

a Turquia i fins al Caucas. Aquestes obres

d'aquest treba ll , i de donar-los les gracies

Cartago, per mencionar tan sois dos exem -

són poc conegudes i han estat poc vistes per

profundament. L'equip acti u del Museu per a

pies actua li tzats per aquesta exposició.

diverses raons: perque les recerques fetes

la preparació de I'exposició també ha assu -

L' ocupació francesa a Síria i al Liban (1920-

sobre elles han quedat limitades, perque la

m it la seva tasca a consc iencia, que ha girat

194 1) és la causa d'algunes noves ent rades

seva identificació a parti r d'inventaris, de ca -

especialment al voltant de Pascal Capus, qu i

d'obres, cedides al Museu després d'haver

ta legs i de documents escassos d'informació

hi ha jugat un paper determi nan t, per la seva

estat reco llides di ns les co l·leccions Rousset i

no ha estat mai una tasca faci l, i perque so-

im plicació diaria i el seu interes passional

del general-metge Delmas. El 1969, el Musée du

bretot ha fa ltat Iloc per exposar-Ies perma -

per aq uest projecte. Que el resu ltat d'aquest

Louvre va fer un generós diposit de ter racotes

nentment i han hagut de «dormir)) quasi sem -

i, com nosa ltres esperem, la satisfacció deis

i ceramiq ues hel·lenístiques i romanes de la

pre a les riques reserves del Museu. És aquest

vis itants siguin per a cadascú la m illor demos-

conca oriental de la Mediterrania. Entre els anys

oblit re lati u el que aquesta exposició tempo-

tració de gratitud.

1970-1980, la nostra predecessora, Jacqueline

ral voldria esmenar. No ens enganyem, pero,

En el cas precís d'aquesta exposició, més

Labrousse, va te ni r la vo luntat de desenvolu-

cre ient que aquesta exposició permetra una

en lla de la descoberta d'altres mons passats,

par aquest sector de les col·leccions i el va

descoberta enciclopedica i exhaustiva de

que podrien apareixer Ilunyans en el temps i

augmentar amb un bell conjunt d'obres xip rio-

tates les civ ilitzacions que, des de la invenció

en I'espai, cadascú sera capar; d'apreciar allo

tes que enriqueixen aq uesta exposició, al

de I'escriptura ¡ deis orígens de la meta l·lúr-

que l'Occident modern ha rebut de les riberes

voltant d'un impressionant cap de guerrer

gia a l'Orient Mitj a f ins a la dominació de

orientals i africanes de la Mediterrania: un nou

del seg le VI aC en terra cu ita policromada.

Roma i de Bizanc i, van marcar tots aq uests

missatge que ens transmet aquesta altra cara

Finalment, I'atza r de les ven des a les sub-

pa'isos riberencs o propers de la Medite rra-

ocu lta del Musée des Antiques de Toulouse.
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Referencies cronologiques
Europa occidental

Próxim Orient i nord d' África

1 ....

VII mIIIeIIni .e

chome es fa sedentario Iniei de I'agrieultura i la ramadería.

Ini eis de la metal·lúrgia a Anatólia i els Baleans.

Cllulllo

33IIOaC

Iniei de la metal·lúrgia del eoure. Construeeió del tem ple solar de Stonehenge.

Naixement de I'escriptura cuneHorme a Sumer. Primeres dinasties egipeies (pels volts del 3000 aC).

DI n1iIItInI1i aC

Civilitzaeions del Roine (Fran,a) i d'EI Argar (Peninsula
Ibérica). Tombes d'inhumaeió, sota túmuls.

Aparieió del bronze a Mesopotámia. Fundaeió de Babilonia i Tir. Civilització minoica i primers palaus eretenes (2000 aC). Prineipi de I'lmperi hitita a Anatólia.

nmiIItnnI aC

Intensificació de la producció i els intercanvis. Apa reixen centres fortificats. Domesticació del cavall i invenció del tir.

Imperi Nou a Egipte. Fund aeió de Mieenes (1450 aC).
Implanta ció de la cultura micénica a Xipre.

S XlVaC

Cultura deis eamps d'urnes, amb ritual funerari d'ineineraeió. Inveneió de la fibula. Aparieió deis carros
eultuals.

Regnat de Ramsés II a Egipte. Inveneió de I'alfabet
feniei; fund ació de eolónies gregues a I'Ásia Menor.

Fu ndaeió de Gadir (Cadis), eolónia de Tir.

Invasions deis pobles del mar. Invasions dóriques.
Desaparició de les cul tures hitita i micenica. Crea ció
de ei utats regne a Xipre. Fundaeió de Kition pels fenieis. Fundaeió d'Esmirna i Efes pels grees.

El ferro reemp la,a el bronze. Els morts són ineinerats.
Naixement de Roma (754-733 aC). Primeres inseripcions etrusques.

Fundaeió de Cartago pels fenieis de Tir (8 14 aC).

Fundaeió de Massalia (Marsella). eolónia foeea. Fundació d'Emporion (Empúries), eolónia foeea . Iniei de la República a Roma (509 aC).

Gréeia arcaica. Aparieió de la moneda a Gréeia.

Apogeu de la cultura etrusca. Apogeu de la cultura
ibérica.

Gréeia elássiea . Segle de Périeles i guerra del Peloponés. Xipre entra dins de I'órbita grega.

Expansió deis eeltes a Europa. Conquesta d' ltália per
Roma (350-265 aC).

Regnat d'Alexandre el Gran (336-323 aC). Periode he~enístíe
(finals s. IV-11 aC). Els grees dominen Egipte, Siria i Ásía Menor.

EM"
.....

S. XII aC
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Europa occidental

Próxim Orient i nord d' África

lnici de la conquesta romana d'Hispania i fundació de
Tarraeo (218 aC) .

Primera guerra púnica (264-241 aC). Segona guerra
púnica (219-202 aC).

Consolida ció urbana de Tarraeo.

Grecia és conquerid a per Roma. Tercera guerra púnica
(149- 146 aC).

S.I I C

Guerra entre César i Pompeu (49-45 aC). César eonvoca una assemblea provincial a T~lrraco. Cesar con ~
quereix el nord de la GaI·lia, i es assassinat (44 aC). La
Gal·lia Transalpina és progressivament romanitzada.

Siria esdeve romana (64 aC). Batalla d'Áecium (31 aC).
Egipte esdeve roma.

27aC - 14dC

Reg nat de remperador August. Estada d'August a
Timaeo. La eiutat rep restatut de eolónia i es designada cap de conventus.

S.I dC

To105a, una ciutat romana en plena expansió. Regnat
deis tl avis. Es eonstrueix a Tarraeo el eomplex del
fórum provincial ¡ del eire (69-96 dC). Regnat deis
antonins (96-192 dC).

s.n dC

Regnat deis seve rs (193-235 dC). Estada de remperador Adria a Tarraeo (122-123 dC). Es restaura el temple d'August.

S,III dC

Martiri de Fruetuós, Auguri i Eulogi a r amfiteatre de
Tarraeo (259 dC).

Presa de Palrnira per Aureli (272 dC). Fundae ió de cinc
provineies a África. Tetrarquia de Dioeleeiá.

Re cessió urbana a Timaco.

Regnat de Teodosi I (379-395). Mor Teodosi i se separen definitivament els imperis d'Orient i d'Oeeident
(395 dC).

S. VdC

Tárraeo entra a formar part del regne visigotie de
Tolosa (467-476 dC).

Presa de Cartago pels vanda ls (439 dC). Caiguda de
I'Imperi roma d'Oeeident (476 dC).

S, VldC

Con solidaeió de la eiutat visigoda de Tarraeo.

Regnat de r empe rador Ju stini a (527-565 dC) a
Bizanci.

t,-

S III . C

n''''.111
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El naixernent
de l'escriptura
Mesopotamia (s. Xl - lX aC)
A M esopot ám ia apa reix, entre els riu s Tigri s i Eufrates, fa més de cinc mil anys, la més ext raord inária invenció
de la hum an itat: I'esc riptura!
En un primer momen!, es presenta en form a de dibuixos: els pictogrames. Estan gravats en pedra, com ho
testimon ien les famoses taules d'Uruk (sud de l'lraq), o impresos en fango L'escriptura evo luciona t ot seguit
cap a una form a cada vegada més abstracta, que dóna orig en a I'escriptura cun e·iforme. Aquest nom prové
deis segme nts en forma de claus i pics, dibuixats a la terra humid a amb I'aj ut d'una canya t all ada. In ventat a
Sumer (sud de l' lraq) cap al 3300 aC, aquest sistema, més có mode i rápid, es difon a tot l'Ori ent Mitj á i permet
registrar un gran nombre de Il engües, igual que succeeix amb el nostre alfabet Ilatí, que ens serveix per escriure lI engü es tan diferents com I'ang les o el suec oEn la lI engua sumeria, un objecte o una noció eren designats
per una única sí l·laba. Aquesta síl·laba, quan está transcrita, esdevé un signe, anomenat ideograma, que
co rrespo n a I'objecte i representa així una noció i un so.
No obstant aixó, davant la impossibilitat de trobar un signe gráfic diferent per a cada id ea o cada objecte,
un mateix s ign e pot tenir molts signi f icats, a vegades molt alluny ats els un s deis altres. Aixó co mpli ca
cons id erab lem ent la transcripció d'aquesta escriptura.
Als inicis del 11 mil·lenni aC, la lI engua accád ia, també ano menada assiriob ab ilóni ca, és )'origen d'un nou
sistema d'escriptura inspirat en el sumeri. Els ideogrames só n utilitzats no per designar un objecte o una
noció, sin ó per expressa r un so. La comb inació de diversos id eogrames, de diversos sons, permet formar un a
paraula.
Al segle X IV aC, I'apar ició a Ugarit, a la costa siri a na, d'un sistema d'alfabet augmenta encara més les
possibilitats d'escriptura. Amb un joc de ju xtapos ici ó, les lI etres formen sí l·labes assoc iades entre ell es per
formar paraules. És el sist ema que utilitzem encara actua lm ent.
Als inicis del I mil·lenni aC, el papir i el pergamí serveixen de suport a I'arameu, lI engua aleshores dominant
a tot el Próxim Oriento Malauradament, pel seu carácter perible, ens han arribat pocs documents d'aquesta
mena.
12

~*".~ftt

l'Orient
Kuban (s. Xl - lV aC)
A l'Anato lia del VII mi l·lenni aC han estat identificades les restes més antigues de la transformació del minera l
de coure en metall. Aquesta tecno logia meta l·lúrgica es va anar estenent cap a l'lran, Mesopotam ia, la conca de
la Mediterrania oriental i el Caucas.
A m itjans del 111 mil·lenn i aC es va viure un moment crucia l a Mesopotamia: I'elaboració deis primers bronzes,
al iatge de coure i estany. Tant el món mediterrani com les reg ions caucasiques van treure profit rapidament
deis secrets d'aquest métode de fabricació.
L:ú ltima gran etapa va tenir lI oc al comenQament del I m il·lenni aC, quan els metal·lúrgics aprenen a extreure i
reduir el minera l de ferro. Util itzat, en un primer moment, en incrustacions decoratives, va suplir rapidament
el bronze per a I'ús quotid ia.
La meta l.lúrgica caucasica és antiga, com ho demostra el jaciment de Maikop (nord de l Caucas) datat a la
primera meitat del 111 m il·lenni aC. Els metal·lúrgics que fan serv ir la técnica de la cera perduda per modelar
objectes estan especialitzats en el treba ll del bronze. El repertori decoratiu esta constitu'it per motius geométrics
(traces, cerc les, esp ira ls ... ), d'anima ls i, en menor proporció, antropomorfics, genera lment cons iderats com
la transcripc ió d'un un ivers mitologic dominat per les forces de la natura .
Amagada al cor del Caucas, al nord del Kazbek, la necropolis de Kuban va ser descoberta a la primavera
del 1869, quan un esllavissament de terres va deixar al descobert diverses sepultures. L:antropo leg i arqueo leg
Ernest Chantre va emprendre aleshores excavac ions que van posar al descobert v int-i-dues sepu ltures
d' inhumació, que va datar a la primera edat del ferro . D'entre elles, tres contenien un adu lt i un o dos nens,
mentre que la resta són tombes ind iv idua ls. Delimitades per grans lI oses de pedra o grans codols de riu, no
presenten cap orientac ió particular. Els cossos es troben rec linats sobre el costat dret, els geno lis f lexionats
cap endavant i els braQos contra el pito Els difunts van ser enterrats amb diversos vasos de terrissa i no m brosos objectes de bronze (armes, joies ... ), testimonis d'un gran domini técnico
Més de 20.000 obj ectes van ser exhumats de la necropo li s, excavada només en parto Una quarantena
d'aquests objectes es conserven al Musée Sa int-Raymond.
16
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L'expansió de 1es cu1tures
grega i fenicia
Xipre, de I'edat del bronze a I'epoca c1assica (2500 - s. IV aC)
X ipre, illa far de la Mediterránia oriental, va ser des deis se us orígens un emp la9ament estratég ic per al
contro l marítimo Situada a la cru·i ll a deis regnes del Próxim Orient i del món grec, I' ill a destaca per la seva
riquesa cu ltural.
A I'edat del bronze, pels volts del 2500 aC, I'exp lotació del coure és la més important de la Mediterránia
oriental, i afavore ix el desenvolupament del comer9 i de la indú stria metal·lúrgica.
Després d'un període de decadéncia económ ica fins al seg le XV I aC, I'illa retroba un cert impuls: restableix
el comer9 marítim amb el Próxim Orient i es dota de centres urbans oberts cap a Síria i Egipte.
A partir de I'any 1450 aC, els micénics, procedents de Creta, s'estab leixen comerc ialm ent i cultura lm ent
a Xipre. Les prósperes relacions amb l'Egeu, el Próxim Orient i Egipte permeten la creació de factories
comercials. No obstant aixó , aquesta próspera civilització desapareix cap al comen9ament del segle XII aC,
probablement a causa d'un vio lent terratrémol.
Malgrat tot, I'illa va rebre més tard diverses onades d'immigrants que hi van importar I'ú s del ferro.
Durant la primera part d'aquest període (entre el 1050 i el 750 aC), el poder es reparteix entre deu ciutats
reialme. Va ser en aquesta época quan els fenicis van convertir Kition en el seu principal assentament i van
afavorir un nou desenvolupament del comer9 marítimo
Al seg le VII aC, I'era geométrica arriba a ser sinón im de gran prosperitat. Peró Xipre és successivament
sotmesa per conqueridors ass iri s, egipcis i, posteriorment, perses. Apareix una confrontació entre els
partidaris d'un apropament al món grec i els que estan satisfets amb la dominació política i cultura l deis
perses.
Al final del seg le V aC, Evágores, rei de la prestigiosa ciutat de Salamina, unifica el país i és aleshores
quan entra dins de I'órbita del món grec oTanmateix, la supervivéncia d'elements arcaics és el que dóna la
seva origin alitat a la cultura xipriota.
Incorporada a Roma I'any 58 aC, I'ill a és sotmesa definitivament a I'autoritat de la gran poténcia lIatin a
sota I' emperado r August el 31 aC.
20
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Asia Menor (s. lV - 1 aC)
L'Asia Menor, anomenada també Anatolia, correspo n a I'actual Turquia asiática. Des del seg le XIV aC, els
grecs, estab lerts al lI arg de les costes (Milet i Colofó), serve ixen d'intermediaris entre aquests territoris i el
món mediterrani, hel·lenitzat fins a l'Occ id ent. Aquesta co lonització juga igualment un paper determinant
durant la conquesta panhel·lenica d'Orient portada a terme pel macedoni Alexandre el Gran a partir del
seg le IV aC.
A la seva mort, el seu imm ens imperi, que s'estén fins als marges de l' lndu s, es divideix en regnes dirigits
pels diádocs, antics generals i successors del conqueridor. Aquest període, que anuncia el comen<;ament de
I'anomenada epoca hel·lenística, está marcat per una successió de confli ctes que modificaran les fronteres
deis estats.
Així mateix, la victoria de Seleuc sobre Antígon, I'any 301 aC, posa una part de l'Asia Menor sota
l a dominació de la dinastia se leucida , mentre que la part occidental s'uneix a l regne del diádoc
Lisímac.
No obstant aixo, I'imposs ibl e contro l adm ini strat iu unit a la imm ensitat del regne se leuc id a comporta
I' emanc ip ac ió de nombrosos regnes, sobretot el deis atá lid es. Atal I conso lid a el poder de la dinastia i
afavore ix I'expansió urbana de la seva capita l, pergam. La seva obra fou continuada pel seu fill, Éumenes 11,
que en féu un deis centres més destacats de I'epoca.
Totalment emancipat de I'autoritat se leuc ida, el regne atá lida manté la seva autonomia grácies a una ali an<;a
amb Roma. Tanmateix, I'enfonsament del seu prestigi es fa ev id ent. L'any 133 aC, I'últim deis atá lid es, sense
descendencia, concedeix per testament el seu territori a Roma. El regne es converteix en co lonia romana a
partir del 129 aC.
La producció artística d'Asia Menor está marcada per la influencia grega. S'hi desenvolupen importants
centres de producció de petites figuretes de terracota a partir de I'epoca hel·lenística i fins al segle 111 dC.
A la costa d'Anatolia, tres grans assentaments, Esmirna, Mírina i Tars, suporten la influencia de la Grecia
clássica, de l'Egipte hel·lenitzat deis reis lágides i de pergam.
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De l'h J.1eni me
a l'lmperl TOma
L'Egipte ptolemaic i roma (s. lV aC - III dC)
A la mort d'Alexandre el Gran, I'any 323 aC, un deis seus genera ls, Ptolemeu, va heretar l' Egipte conquerit.
Es va proclamar rei i crea la dinastia deis lagides (en referéncia al seu pare, Ptolemeu Lagos). Amb I'objectiu
de reconciliar-se amb el poderós clergat egipci, Ptolemeu crea el cu lte a Serapis, forma hel·lenitzada del déu
Osiris, que sim bolitza la unió de les dues cu ltures.
Eg ipte era un país ric i prósper que atreia nombrosos immi grants. Alexandria va exercir un poderós atractiu
per la seva esplendor, la seva riquesa i la seva famosa biblioteca. Els alexandrins foren grans arquitectes,
constructors de cé lebres monuments: el temple a Serapis, els palaus deis Ptolemeus, la biblioteca, el museu
i el faro També van destacar en I'escultura de retrats reals. Plini el Velllloa el talent deis seus mosa'i cistes i deis
seus vidriers.
Egipte mantenia re lacions diplomatiques i comercia ls amb Roma des del segle 111 aC. Peró és a part ir del
seg le I aC que Roma, amb el pretext d'ajudar els Ptolemeus amb la finalitat de reso ldre les querell es familiars,
acaba ocupant militarment Egipte. El resultat és una guerra entre I'exércit roma d iri git per Octavi, el futur
emperador August, i la darrera reina lag id a, Cleópatra VII, aliada de Marc Antoni. El tragic episod i del seu
su'icidi com a conseqüénc ia de la derrota d'Accium, I' any 31 aC, marca el final de l'Eg ipte lag id a, que passa
a formar part de les províncies romanes.
Aquest període esta marcat per la tutela del c lergat i per una fiscal itat im placab le. Es van ed ifi car
temples segu int I'arquitectura tradicional romana, destinats principalment al cu lte de is emperadors
romans.
Alexandria encara era una gran ciutat, un important centre artístic que continuava atraient un gran nombre
d'erudits gracies a la se va biblioteca. La fusió que s'havia realitzat entre autóctons i grecs, malgrat I'oposició
deis Ptolemeus, augmenta sota l'lmperi roma, especia lm ent durant els segles 11 i III dC. Es manifesta, sobretot,
en I'aspecte religiós, particularment pe l que fa a les creences funeraries. En són testimonis la perduració de
la momificació, que convertia el difunt divinitzat en Osiris, així com la confecc ió de mascares, pintades o en
relleu, que depenien d'aquest costum.
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Producció i difusió des del nord d'África fins al Proxim Orient (s. Vil aC - Vil dC)
El modest objecte que representa una lIimtia d'o li és una de les troba ll es més habitua ls de I'arqueo log ia.
Instrument indispensable de la vida quotidiana, acompanya també molt sovint el difunt a la tomba i al món
del més-en ll á.
Les Ilánties d'oli més antigues del Musée Saint-Raymond provenen de Cartago i estan datades als segles
VI iV aC. Són simp les escude ll es posades sobre plats que reco ll ien el goteig del combustib le.
A partir de l segle IV aC, les lI ánties gregues són importades al nord d'Africa. Recobertes d'un vernís negre
brillant, són imitades rápidament als ta ll ers loca ls. Ben aviat, la tecnica de I'emmotllat reemplaya la de l torno
Des del segle 11 1 aC aquesta tecnica permet una producc ió en serie de tipus industrial.
A I'epoca d'August, les lI ánties romanes fetes amb motile envaeixen els mercats del nord d'Africa. El tancament
definitiu del dipósit de les lIánties de bec angu lar amb volutes, o també les de bec rodó, permet decorar el disco
A l segle 11 dC, Africa exporta cap a Itá li a merid ional les seves produccions, com les lIánties de bec rodó en
forma de cor, derivades deis models ita li ans més comuns.
Un segle més tard, a Egipte, al mateix temps que es reprodueixen els models de bec de tradició hel·lenística, els
fabricants creen petites lIánties conegudes amb el nom de lIánties granota. Se'n fabricaran durant els segles 11 1i IV dC.
La granota, assoc iada a la vida després de la mort a I'epoca faraónica, apareix sobre la part convexa de la lIántia.
A partir de finals del segle IV dC i durant almenys tres seg les, les Ilánties tun isianes d'argi la vermella es difonen des de les costes del nord d'Africa fins a la regió de l Danubi, des d'Egipte fins a I'oest de la Penínsu la
Iberica. La iconografia que apare ix al d isc s'associa mo lt sovint al món crist iá.
Les Ilánties més tardanes del museu, anomenades bizant ino-islámiques -datades entre els segles VI i
VII dC-, provenen del Próxim Oriento Aquest territori serveix, doncs, d'escenari per a les confrontacions
entre l'lmperi romá d'Orient, anomenat bizantí, i les civi litzacions islámiques.
Prop de qu inze seg les separen els recipients fenopúnics de les lI ánties protoislámiques, que ofereixen una
visió de conjunt de I'evo lució de les formes d'aquests hum il s objectes, testimonis deis intercanvis económics
a la Med iterrán ia.
38

Producció i circulació al Proxim Orient (s. 1 aC - Vll dC)
Escriptors com Estrabó o Plini el Vell, i fins i tot algunes fonts epigrilfiques, donen va lu oses dades sobre les
tecniques emprades per a la fabricació del v id re. L'elaboració del vid re, I'origen del qua l es data a partir de l
seg le I aC, esta directament lIi gada al paper deis artesans de la reg ió siropa lestina, especialment els de Tir i
Sidó (Saida), ciutats costaneres de I'actual Líban.
Es van posar en practica diverses tecniques com I'elaboració amb motile, de vegades associat a la practica
del bufat (I'aire insuflat im pulsa la pasta tova contra les parets del motil e en el qual s'esta elaborant la pega),
o fins i tot la utilització del torno
Amb la descoberta I'any 1922 a Bet Eli'ezer, al sud de Cesarea (Israe l), d'una serie de disset forns de diposits,
datats a principis de l seg le VIII dC, es van aportar més precisions sobre aquest tema. Les materies primeres
(sorra i natró) eren dipositades a la cambra i escalfades a 1.000 graus centígrads, per irradiació, durant deu
o quinze dies. El sil ici contingut a la sorra servia d'agent vitrificant, i la ca lg feia d'agent estab ilitzador. El natró
aportava I'agent que permetia rebaixar la temperatura de fusió. Al final de I'operació el conjunt de I'estructura
estava desmuntat i la ll osa de vidre, d'un pes entre 8 i 9 tones, esm ico lada amb la finalitat d'obten ir blocs
d'una grandaria redu'ida destinats a ser transportats cap als ta ll ers secundaris.
Fins ara se n'han localitzat pocs d'aquests ta ll ers on es refonien els blocs de vidre i on es confecciona-

ven objectes al Proxim Oriento S'han identificat tallers d'epoca tardohel·lenística (seg le I aC) a Jerusalem i
Beirut, i, més recentment, tot i que amb unes tecniques de fabricació diferents, a Wadi al-Natrun, al nord
d'Egipte.
Al costat de I'exportació de la materia en brut, es desenvolupa un comen;: d'objectes acabats. A I'epoca
hel·lenística, I'ilrea siropa lestina era la principal productora i distribu'idora de vaixelles de vidre fetes a motile
del món mediterrani. L'arribada a Roma i a les províncies de l' lmperi d'artesans siropa lestins és I'origen del
desenvolupament de la indústria del vidre a tot el món antic, i de I'entrada de la vaixe ll a i recipients de vidre
- que fins aleshores eren considerades peces de lu xe- a totes les lI ars.
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Cartago i el nord d'África. (s. Vlll aC - III dC)
La hi st o ri a de l nord d'Afri ca a I'antiguitat est a marcada per la success ió de is pob les que s' hi van esta blir:
berbers, fen icis, grecs i romans.
El s númid es i els mauritans formen part de les no mbroses tribus que componen el poble berber. Arribats
del Prox im Orient, s'asse nten al nord d'Africa a part ir de I'a ny 900 aC i funden diversos reg nes, d'est a oest,
a l'a l9a da de I'actual Tunísia, Algeria i Marroc, el regne masilios, el regne masesilios i el reg ne moro.
Al seg le 111 aC, Ma sini ssa, fill del rei deis masili s, s'hi va imp osar militarm ent. Aliat de Roma, va acapara r
part del territori deis masesi li s, diverses possessions cartagi neses i les ciutats portuaries gregues de
Tripolitania (actual Libi a). D'aq uesta m anera, va fund ar el gran reg ne de Numídia, que destaca co merc ialment
davant els t erritori s grecs i orienta ls gracies a la riqu esa de les seves terres ag ríco les. Masini ssa va m o rir poc
aba ns que Roma destruís Cartago.
Cartago va se r fun dada cap al 814 aC per la Ilege nd aria rein a fenícia El isa, procedent de Tir (a les costes
de I'actual Liban). El no m de la ciutat ve de Qart Hadacht (l a «nova ciutat»). Gran ce ntre eco nomi c, Cartago
va estab lir f acto ri es co m ercials a tota la M editerrani a, este nent de m anera co nsid erab le el se u espa i m arítimo
A partir del seg le 111 aC, I'expa nsió come rcial deis cartag in esos per la M ed iterrania s'o posa a la de Ro ma.
Tres guerres consecutives enfronten la ciutat lI at in a amb els qu e ell a anomena púni cs . El t erce r d'aquests
co nflictes s'acaba amb la ca iguda defin itiva de Cartago el 146 aC. Ro ma decideix, ales hores, arrasar la ci utat.
La dom in ació rom ana s'acaba amb la co nqu esta de I'anti c regne de M asi ni ssa i posteriorment, el 41 dC,
amb la del reg ne de Mauritani a.
Al segle 111 dC es disposen de f orm a esg laon ada almenys cinc províncies roman es des de Libi a fin s a I'actu al
M arroc (Cirenaica, Afri ca Proco nsular, Numídia, Mauritani a Cesa ri ana i M auritani a Tingitana). En créixer els
rec ursos agrícoles d'aquesta part de l' lmperi, Rom a fa de l'Africa el seu graner, font d'abastament essencia l
per als se us habitants.
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DeIs regnes seleucides
a l'lmperi roma
Síria. (lV aC - III dC)
A finals del seg le IV aC, Siria depenia del regne se leuc id a, fundat pel macedoni Seleuc, general d'Alexandre
el Gran. Aquesta prospera regió, la més gran de I'immens Imperi d'Alexandre, va rebre, conseqüentment, la
influ encia directa de la cultura grega .
Seleuc funda una capita l destinada a un brillant futur: Antioquia. Els seus successors van seguir el seu
exemp le i van guarn ir la ciutat amb palaus i temples. Com els altres monarques hel·lenistics (e ls diadocs). els
se leucides van in staurar un cu lte dinastic.
Al seg le I aC, el regne va ser sacsejat pels constants conflictes amb l'Eg ipte lag id a, al sud, i sobretot per la
puixanc;:a deis parts, que amenac;:aven les fronteres orienta ls. Tanmateix, debilitada per greus dificultats politiques
i socia ls, la regió que s'estén des de l Taure fins a Gaza es converteix en una provincia romana I'any 64 aC.
Els confli ctes amb els parts únicament van cessar sota el regnat deis emperadors flavis -que van governar
l'lmperi del 69 al 96 dC-, que van instaurar una pau duradora . És aleshores quan la provincia esdevé una de
les més prosperes de l'Orient.
La cu ltura i la lI engua gregues, barrejades amb tradicions deis parts, es van mantenir vives durant seg les,
com ho demostren les in scripc ions funeraries bilingües, gregues i palmirenes, trobades a Palmira.
Sota la dinastia antonina, en el segle 11 dC, es desenvolupen grans centres urbans: Antioquia, Apamea,
Laodicea, Palmira i Damasc. Aquestes ciutats van guarnir-se amb grandiosos monuments i carrers rectilinis, sovint
vorejats d'impressionants co lumn ates. Un altre centre urba d'importancia -Émesa- es converteix en un
gran centre religiós sota la dinastia deis seve rs, a partir de finals del seg le II dC.
Al comenc;:ament del seg le 111 dC, I'amenac;:a representada per I'lmperi iran ia sassan id a s'al lunya gracies
al palmire Odainath. Més endavant, la seva vidua, la coneguda reina Zenobia, mostra les seves intencions
po litiques i intenta imposa r I'autonomia al regne de Palmira. No obstant aixo, aquest regne haura de sotmetre's
I'any 272 dC, i la reina Zenobia haura de fugir davant la ira de Roma, ciutat on, malgrat tot, finalitza la seva vida.
Fins a finals del IV dC, Siria conti nu a exercint un important paper abans de desapareixer enfront de la
preponderanc ia de l' lmp eri roma d'Orient i la seva nova cap ital, Constantinoble.
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L'expansió
de Roma
Monedes provincials de l'Orient roma (s. 1 aC - III dC)
La durada de la producció deis encunyaments de monedes provincials s'estén al Ilarg de tres seg les, des del
principat d'August (27 aC· 14 dC) fins al regne de Tácit (275·276 dC) . Són més de 400 ciutats censades a tot
l'lmperi romá les que van posar en circu lació monedes que no sempre van ser encunyades d'una manera
simu ltán ia ni regular. La seva producció varia segons els regnes i les necessitats de la ciutat. Les monedes
encunyades són principalment de bronze i de plata; I'or és excepc ional.
L'organització de les produccions provincials difereix molt de la del taller imperia l de Roma. Un gran nombre
de les ciutats que n'encunyaven no sempre disposaven d'un lI oc de producció propi; I'estudi d'aquestes
encunyacions permet suposar I'existencia de tallers comuns a diverses ciutats. Tanmateix, conv iu en diversos
sistemes monetaris dins de la mateixa provincia, i els aliatges metál·lics utilitzats en la composició també varien
d'una ciutat a una altra. En conseqüencia, els termes sesterci, dupondi o as, utilitzats per a les encunyacions
de Roma, no poden ap licar-se veritablement a les provincials.
La moneda provincial, destinada als intercanvis quotidians dins de la ciutat o amb ciutats properes, exerce ix, més en ll á de la funció económica, un rol d'instrument de propaganda. Des del regnat d'August, els
anversos d'aquestes monedes es caracteritzen per I'ús quasi sistemátic de la imatge imperial. Els retrats de
I'emperador o deis membres de la seva familia recorden, d'aquesta manera, I'omn ipresenc ia de l'E stat romá.
Al revers, els herois fundadors, els monuments, la fortuna de la ci utat (la seva Tique) o fins i tot algunes divi nitats loca ls exa lten els merits i els valors de la ciutat, la seva identitat i el seu poder.
Les monedes provincials d'Orient deixen de ser encunyades sota el regnat de I'emperador Tácit (275-276 dC),
i I'any 294 dC Diocleciá reformará I'organització de I'encunyació monetária. És a partir d'aquesta data quan
Alexandria, Antioquia o fins i tot Nicomedia es converte ixen en ta ll ers imperials descentralitzats, i la producc ió
depen únicament de I'autoritat de Roma.
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Bizanci. (s. lV - Xlll de)
A finals del seg le 111 dC, sota el regnat de Dioclecia, I'immens Imperi roma es divideix entre quatre emperadors
(dos augustos idos cesars): es tracta de la tetrarquia . Entre els anys 324-330 dC, I'emperador Constantí funda
una nova cap ita l batejada com a Constantinoble, a l'empla9ament de la colonia grega de Byzantion (Bizanci), a
la vora de la mar Negra, entre Grecia i Ásia . Malgrat I'enfonsament oficial de l'lmperi el 476 dC, i la cessió del
seu lIoc a diversos regnes in staurats per nombrosos pobles migratoris, designats amb el nom de «barbars»,
I'emperador d'Orient roman com a únic hereu de l' lmperi roma. La lI engua i la cu ltura gregues, associades a la
religió cristiana, proc lamada religió de l'Estat per I'emperador Teodosi, permetien la unitat de l' lmperi bizantí.
Bizanci va ser, en virtut del seu sistema de «govern diví sobre la terra» (teocracia), I'estat medieval en que la
moneda, més enlla de la se va realitat material, va estar revestida, sobretot, d'un caracter simbolic polit icoreli giós.
La moneda d'or - la resplendor de la qua l recorda la lIum- , emesa en nom i sota la garantia de I'emperador,
sobira quasi diví. és consid erada en si mateixa com a sagrada. Aixo és degut al fet que I'or no va tenir mai la
funció comerc ial atribuida a la plata (m iliarésion) o a la moneda de bronze (phollis), més corrent.
La pe9a d'or bizantina, la nomisma, romandra alm enys fins a finals del seg le XI com la moneda més
prestigiosa del conjunt de la conca mediterrania, de l'Occident lI atí, fins al món musulma i més en ll a.
A la segona meitat del seg le XI va patir una forta deva lu ac ió lIi gada als desordres po lítics interns i als
revessos militars deis anys 1055-1081.
A finals del seg le XI, els turcs seljúcides sotmeten dos ter90s d'Anatolia (actua l Turquia), i les tradicionals
zo nes d'abastament d'or nou -Eg ipte i el CaucasI'escassetat de la moneda.

esdevenen inaccessibles per als grecs bizantins i provoque n

Al comen9ament del segle X III, la quarta croada, acompanyada de la presa i saqueig de Constantin ob le
el 1204, provoca un abandonament progress iu de I'encunyament de moneda. Aixo provoca les cond icions
per a una dominació abso luta de les monedes occidentals. Bizanci abandona definitivament I'or en profit de
la plata, encunyament que es manté fins al final de l' lmperi. El 1453, la presa de Constantinoble pels turcs
otomans en marca I'enfonsament.
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