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L’Obra Social ”la Caixa” inicia la col·laboració amb el Museu del Louvre 
amb una exposició excepcional organitzada conjuntament amb la Comissió 
Saudita per al Turisme i les Antiguitats del Regne d’Aràbia Saudita 
 
  

Rutes d’Aràbia  
Tresors arqueològics del Regne d’Aràbia Saudita 
 
El cor d’Aràbia ha conservat el seu misteri fins fa molt pocs anys. 
Excavacions arqueològiques recents han revelat riqueses insòlites: ciutats 
fortificades, temples, palaus adornats amb frescos, monumentals 
escultures, atuells de plata i joies precioses dipositades en tombes. Rutes 

d’Aràbia. Tresors arqueològics del Regne d’Aràbia Saudita presenta per 
primera vegada a Espanya una selecció de més de 300 obres la major part 
de les quals no havien sortit mai del seu país d’origen. L’objectiu és 
desvelar aquest tresor arqueològic poc conegut i oferir un panorama inèdit 
de les diferents cultures que es van anar succeint a la península Aràbiga 
des de la prehistòria fins al principi del període modern. Les rutes 
comercials i de pelegrinatge constitueixen el fil conductor de l’exposició, 
que proposa un recorregut per l’espai i pel temps concebut com una 
successió d’etapes en alguns dels grans oasis de la península que van 
acollir poderosos estats o es van convertir en llocs sants de l’islam. 
Aquesta mostra excepcional s’inscriu en el marc de la cooperació cultural 
entre Espanya i Aràbia Saudita. Realitzada en col·laboració amb la Comissió 
Saudita per al Turisme i les Antiguitats del Regne d’Aràbia Saudita, es tracta 
de la primera exposició fruit de l’acord firmat l’any passat entre l’Obra 
Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre. 

 

L’exposició Rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics del Regne d’Aràbia 

Saudita, organitzada per la Comissió Saudita per al Turisme i les Antiguitats 
del Regne d’Aràbia Saudita, el Museu del Louvre i la Fundació ”la Caixa”, es 
podrà veure a CaixaForum Barcelona (avinguda de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8) del 13 de novembre de 2010 al 6 de febrer de 2011. 



 
Barcelona, 12 de novembre de 2010. Sa Altesa Reial el Príncep d’Astúries; Sa 
Altesa el Príncep Sultà ibn Salman ibn Abdulaziz al-Saüd, president de la 
Comissió Saudita per al Turisme i les Antiguitats del Regne d’Aràbia Saudita; Sa 
Altesa Reial el Príncep Saüd ibn Naif ibn Abdulaziz al-Saüd, ambaixador del 
Regne d’Aràbia Saudita a Espanya, i Ricard Fornesa, president d’honor de ”la 
Caixa” i vicepresident primer de la Fundació ”la Caixa”, han inaugurat avui a 
CaixaForum Barcelona l’exposició Rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics del 

Regne d’Aràbia Saudita.  
 

A l’acte d’inauguració també han assistit José Montilla, president de la Generalitat 
de Catalunya; Joan Rangel, delegat del Govern a Catalunya; Jordi Hereu, alcalde 
de Barcelona; Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, i Hervé 
Barbaret, administrador general del Museu del Louvre. 
 
Les exposicions que l’Obra Social ”la Caixa” dedica des de fa anys a les grans 
cultures del passat tenen com a objectiu mostrar al públic les diferents maneres 
que han tingut homes i dones de diversos llocs i èpoques d’enfrontar-se a les 
grans qüestions universals, i també ampliar les nostres perspectives sobre el món 
a partir de les darreres investigacions històriques i arqueològiques.  
 
Les mostres dedicades a la ruta de les estepes, l’Afganistan, Núbia, l’imperi 
Persa, l’escultura figurativa índia o la col·lecció d’art islàmic de la Fundació Aga 
Khan subratllen els vincles entre el món antic i el món actual i presenten la 
cultura com un mitjà d’entesa i de comunicació entre els pobles. 
 
Precisament una d’aquestes exposicions, Prínceps etruscs. Entre Orient i 

Occident, presentava nombroses peces cedides pel Museu del Louvre i anticipava 
el conveni de col·laboració signat el 2009 entre l’Obra Social ”la Caixa” i el 
Museu del Louvre per treballar conjuntament en projectes de l’àmbit 
internacional en el camp de l’art i la cultura.  
 
Rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics del Regne d’Aràbia Saudita és el primer fruit 
d’aquest acord, que continuarà en els pròxims anys amb noves mostres 
organitzades conjuntament, amb obres procedents del Louvre i d’altres prestadors 
als centres CaixaForum de Barcelona, Madrid, Palma, Girona i Lleida. Entre les 
exposicions previstes, també n’hi ha d’altres de caràcter arqueològic sobre les 
civilitzacions sumèria i copta.  
 
La mostra que avui s’inaugura està organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, 
juntament amb la Comissió Saudita per al Turisme i les Antiguitats del Regne 
d’Aràbia Saudita i el Museu del Louvre. El comissariat ha estat a càrrec d’Ali 
Ibrahim Al-Ghabban, vicepresident de la SCTA, Comissió Saudita per al Turisme i 



les Antiguitats, Riad; Béatrice André-Salvini, conservadora general, directora del 
Departament d’Antiguitats Orientals del Museu del Louvre; Françoise Demange, 
conservadora en cap del Departament d’Antiguitats Orientals del Museu del 
Louvre; i Carine Juvin, col·laboradora científica del Departament d’Arts de l’Islam 
del Museu del Louvre; amb l’assistència de Marianne Cotty, encarregada de 
l’exposició al Departament d’Antiguitats Orientals del Museu del Louvre. 
 
 
Rutes d’Aràbia 

 
El Regne d’Aràbia Saudita, bressol de l’islam i de l’arabisme, constitueix un pont 
de comunicació entre civilitzacions i continents. Per la seva situació geogràfica i 
per l’àmplia extensió del seu territori, acull dins el seu sòl vestigis de cultures que 
es remunten fins a la prehistòria.  
 
La mostra pren com a referència les rutes comercials de l’antiguitat i assenyala 
els punts de contacte entre nord i sud, orient i occident. Durant mil·lennis la regió 
ha estat terra de pas, via de comunicació natural entre l’oceà Índic i el món 
mediterrani. Va tenir un paper privilegiat com a encreuament comercial i cultural al 
cor dels circuits de l’encens i del comerç de matèries precioses. Al llarg 
d’aquestes rutes, es van formar els principals centres habitats, ja fos el simple 
campament d’una tribu o la capital d’un estat. 
 
El pas de caravanes va afavorir l’aparició de ciutats i va posar en contacte 
cultures locals amb noves idees i nous costums procedents de l’Iran, Síria i 
Egipte. L’islam va néixer a Aràbia al segle VII, i des de molt d’hora les ciutats 
santes de Medina i la Meca van atraure pelegrins de tot el món musulmà. 
 
Aquesta riquesa del passat antic, dels primers temps de l’islam i de la història 
recent d’Aràbia Saudita apareix reflectida en aquesta exposició, el quadre 
cronològic del qual s’estén des del final del paleolític fins al llindar dels temps 
moderns, amb la conquesta i la fundació del regne pel monarca Abdullah ibn 
Abdulaziz al-Saüd. 
 
 
Els tresors arqueològics i la història del Regne d’Aràbia Saudita 

 
L’exposició presenta més de tres-centes peces arqueològiques seleccionades 
entre les més valuoses dels museus saudites, moltes de les quals surten per 
primera vegada fora del seu país per a la seva exhibició internacional, de primer 
al Museu del Louvre i ara a CaixaForum Barcelona.  
 



El contingut divers de peces pertanyents a diferents civilitzacions que es van anar 
afegint al llarg dels segles en terra del Regne d’Aràbia Saudita reflecteix la 
riquesa humana dels habitants d’aquest país i la seva important aportació a la 
civilització i a la humanitat. 
 
L’exposició pren com a punt de partida els materials arqueològics per transmetre 
a l’espectador la fascinació de l’antic Orient: els poblats prehistòrics; l’art nòmada; 
les comunitats de pescadors de l’illa de Tarut, que van rebre la influència de 
Mesopotàmia; els oasis i les ciutats fortificades del desert; els regnes de Dedan i 
Lihyan, amb els seus santuaris i escultures colossals; l’antiga Hegra, on Aràbia va 
entrar en contacte amb Roma; les metròpolis comercials del cor del subcontinent; 
els palaus de Medina i les esteles funeràries de la Meca. 
 
 
Resultat de les excavacions al llarg de quaranta anys 

 
Des del segle XIX, les cultures d’Egipte, Mesopotàmia i la Mediterrània oriental 
són ben conegudes gràcies a les excavacions, les exposicions i els museus. 
Aràbia Saudita va quedar en certa manera al marge d’aquestes troballes. El 
Regne d’Aràbia Saudita va crear el 1963 una administració per a assumptes 
arqueològics i de conservació. El 1976, aquesta administració va iniciar un pla a 
llarg termini destinat a dur a terme una prospecció arqueològica completa del 
territori i la creació del Museu Nacional a Riad.  
 
Durant més de quaranta anys, s’han arribat a enregistrar més de deu mil 
jaciments en diferents regions i províncies del regne. El Departament d’Antiguitats 
i Museus també s’ha encarregat de la rehabilitació d’edificis històrics, de manera 
preventiva i completa, de la fundació de museus locals i regionals, i de la 
transformació d’alguns d’aquests edificis restaurats en museus històrics. 
 



 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Aràbia abans de la història 

 
Ja en el paleolític inferior es van instal·lar a Aràbia pobladors procedents d’Àfrica. 
Aquestes migracions es van fer per via terrestre, tot i que recerques més recents 
indiquen que l’Homo erectus també podia haver emigrat cap a Euroàsia a través 
de la mar Roja. 
 
No es coneix cap instal·lació del paleolític superior (entre 40.000 i 12.000 anys 
abans de la nostra era, aproximadament). En canvi, de l’holocè, a partir del VII 
mil·lenni, el nombre de jaciments identificats augmenta. Però mentre que el 
procés de neolitització es posa en marxa al Pròxim Orient, a Aràbia el model de 
caçador recol·lector perdurarà durant força mil·lennis. Aquestes poblacions no 
estan ancorades en un mode de vida arcaic: les xarxes d’intercanvi amb els 
països veïns s’organitzen des de l’any 5400 aC, i apareix un primer pasturatge. 
 

La província oriental (V mil·lenni - principi del II mil·lenni aC) 

 

Des de la més remota antiguitat, les comunitats de 
pescadors instal·lades a les riberes del golf van establir 
relacions comercials amb la baixa Mesopotàmia. En el III 
mil·lenni aC aquests llaços i intercanvis es van 
desenvolupar a l’illa de Tarut. Es va trobar una 
espectacular estàtua orant, pròxima als models 
mesopotàmics, i molts fragments d’atuells luxosos de 
pedra decorada amb gravats. El conjunt d’aquestes 
troballes mostra que, al final del III mil·lenni i principi del 
II, la regió estava integrada dins d’una vasta xarxa 
d’intercanvis, que enllaçaven per via marítima, a través 

del golf, el sud de Mesopotàmia, Bahrain, la costa de la Unió dels Emirats Àrabs, 
el sud-est de l’Iran i la vall de l’Indus. 
 

Al nord-est d’Aràbia: els oasis del Hijaz 

 
Des del començament del I mil·lenni aC, els intercanvis transaràbics 
s’intensifiquen, estimulats pel comerç de l’encens. Afloren regnes pròspers al 
voltant dels grans oasis, que constitueixen etapes indispensables en el camí de 
les caravanes que remunten des de la península Aràbiga cap a Mesopotàmia, les 
costes llevantines o Egipte. 
 



L’oasi de Taima va acollir poblacions sedentàries ja en èpoques molt 
primerenques, i des del final del III mil·lenni la ciutat estava envoltada d’una 
muralla. Aprofitant la seva situació estratègica en l’encreuament de les rutes que 
unien el golf amb la mar Roja i el sud de la península amb la costa mediterrània, 
Taima se situa, al principi del I mil·lenni aC, al cor 
d’una activa xarxa d’intercanvis i rivalitza amb Dedan, 
situada a l’oasi d’Al-Ula, més al sud. Els monuments 
que s’hi van trobar testimonien una cultura original, 
tot i que oberta a influències egípcies, llevantines i 
mesopotàmiques. 
 
A l’oasi d’Al-Ula s’han recopilat prop d’un miler 
d’inscripcions. En aquestes inscripcions s’esmenta 
un primer regne, el de Dedan, vers el segle VII aC, i 
més endavant, en les èpoques persa i hel·lena, es 
revelen els noms d’una desena de sobirans que 
porten el nom de la seva tribu i s’anomenen «reis de 
Lihyan». Les seves estàtues, a vegades de grans dimensions, van ser 
descobertes al santuari de Khuraiba, al jaciment arqueològic de l’antiga capital del 
regne, Dedan. 
 
Hegra (Madain Salih) s’estén sobre més de 1.500 hectàrees per una àmplia vall 
esquitxada de massissos de gres tallats per l’erosió. Els nabateus s’hi van 
instal·lar cap al segle I aC, i el van convertir en un important parador en la ruta de 
les caravanes que unia el sud d’Aràbia amb la Mediterrània. Hegra va tenir el seu 
apogeu al segle I dC, època de la qual provenen les grans tombes, i va estar 
ocupada fins al segle VI. Després de l’annexió del regne nabateu per l’emperador 
romà Trajà l’any 106 aC, la ciutat es va convertir en un lloc avançat de l’imperi. 
L’exploració sistemàtica del jaciment, iniciada el 2001, va posar en evidència 
quatre grans conjunts: un sector de necròpolis format per tombes rupestres 
monumentals i corrents, una zona residencial, instal·lacions religioses, i les 
granges i els camps conreats de l’oasi.  
 
Les caravanes de l’encens 

 
El començament del I mil·lenni aC està marcat per la intensificació dels 
intercanvis a llarga distància a través de la península Aràbiga. El comerç de 
l’encens i la mirra va tenir el seu apogeu en aquesta època, afavorit per l’adopció 
del dromedari com a animal de càrrega. A partir d’aquest moment, seran les 
caravanes compostes per centenars de dromedaris les que avançaran sobre 
pistes inacabables, tot unint el sud de la península, zona de producció de 
valuoses herbes aromàtiques, amb els mercats de Mesopotàmia, de la costa de 
Llevant o d’Egipte, on són cada vegada més sol·licitades. 



 
Els grans oasis són etapes obligades que marquen el recorregut: amb el pas del 
temps esdevindran ciutats importants, capitals de regnes pròspers i actius centres 
comercials. Mercaders i caravaners hi aconsegueixen aigua, avituallament i 
farratge per als animals, però també han de pagar importants taxes per obtenir el 
dret de pas i protecció. 
 
El control sobre l’organització d’aquest trànsit comercial, un dels més lucratius del 
Pròxim Orient preislàmic, va ser un repte polític capital. Al principi, l’hegemonia va 
ser dels sabeus, però, durant el segle VI aC, els habitants de Ma’in van prendre el 
relleu i es van establir per tota la ruta de l’encens. A partir del segle I aC, els 
nabateus instal·lats a Hegra (Madain Salih) es van convertir en els amos d’aquest 
comerç. Cap al segle I dC, el volum d’intercanvis va començar a declinar, perquè 
la via marítima, per la mar Roja, va substituir progressivament les rutes terrestres 
a través de la península. 
 
Les metròpolis comercials del cor d’Aràbia 

 
La ciutat de Qaryat al-Faw, situada al 
límit nord-est del desert de Rub al Khali, 
tenia el control sobre la ruta que conduïa 
des del sud d’Aràbia fins al golf.  
Aparador comercial del regne dels 
mercaders mineus als segles III i II aC, es 
va convertir, al principi del segle III, en la 
capital del poderós regne de Kinda. Les 
excavacions dutes a terme als anys 
seixanta han fet sortir a la llum vestigis d’una ciutat de grans dimensions, una 
necròpolis i un barri de negocis amb el seu caravanserrall i els seus santuaris. La 
qualitat de l’arquitectura i del material recuperats testimonien la prosperitat d’una 
vila que pertanyia a l’esfera cultural sud-aràbiga, però la seva elit d’habitants va 
adoptar, a partir del començament de la nostra era, una cultura àmpliament 
influïda pels models hel·lenístics. La ciutat va quedar abandonada abans de la fi 
de l’antiguitat, probablement a causa de l’esgotament dels pous. 
 
La riquesa agrícola de l’oasi i la seva situació en la cruïlla de les rutes de 
caravanes van fer de Najran un centre polític i comercial important. Des de l’any 
700 aC, va estar involucrada en les lluites que van agitar el sud de la península 
(l’actual Iemen). El cristianisme es va implantar a l’oasi cap al segle V, però cap a 
l’any 253, el rei iemenita Yússuf, que es va convertir al judaisme, va massacrar la 
comunitat cristiana. Aquests esdeveniments van provocar la intervenció del sobirà 
etíop, que va arribar a apoderar-se del Iemen. 
 



El renaixement de la província oriental 

 
Cap al segle IV aC, Aràbia oriental va rebre una 
afluència de població clarament originària de 
Bahrain. La regió va conèixer llavors un nou període 
de prosperitat gràcies al comerç caravaner i a la 
intensificació dels intercanvis marítims en el golf. 
 
Els autors clàssics es fan ressò de l’opulència de 
l’antiga ciutat comercial de Gerrah, la ubicació 
precisa de la qual actualment s’ignora, però que 
podríem identificar amb Thaj, el jaciment 
arqueològic més gran de tota la regió. El sumptuós 
mobiliari funerari d’estil hel·lenístic descobert en 
algunes tombes de les necròpolis de Thaj o d’Ain 

Jawan demostren que la seva reputació de fabulosa riquesa estava en part 
fundada.  
 
L’aparició de l’islam 

 
L’islam neix al cor del Hijaz, a la ciutat caravanera de la Meca, al principi del segle 
VII. El profeta Mahoma abandona la ciutat i s’instal·la a Medina (Yatrib), l’any 622, 
data que marca l’inici de l’era musulmana. A partir d’aquesta primera comunitat de 
Medina, Mahoma va sumant progressivament al seu grup tot el conjunt de la 
península. Després de la seva mort, el 632, els seus successors, els califes, van 
portar més lluny les seves expedicions i van aconseguir conquerir, en pocs anys, 
els territoris dels imperis Bizantí i Sassànida. El 661, s’hi instal·la una primera 
dinastia —els omeies—, que desplaça el centre de l’imperi cap a Síria. A partir 
d’aleshores, la península Aràbiga quedarà allunyada del poder. 
 
Les rutes de pelegrinatge 

 
El pelegrinatge anual al santuari de la Meca, que acull el temple de la Ka’ba, 
d’origen preislàmic, és un dels ritus obligatoris de l’islam. Les rutes comercials, 
adoptades com a itineraris per les caravanes de pelegrins, són desenvolupades, 
mantingudes i dotades de paradors i punts d’aigua pels sobirans i alts dignataris; 
especialment pels califes abbàssides, que succeeixen els omeies a partir de l’any 
750 i desplacen la capital a l’Iraq. Ells arreglen la ruta que uneix aquesta regió 
amb la Meca. Hi ha, a més a més, rutes terrestres síries, egípcies i iemenites que, 
juntament amb les vies marítimes, porten la prosperitat als ports de la mar Roja. 
 
L’afluència de caravanes en aquesta xarxa comporta un desenvolupament 
urbanístic i demogràfic dels territoris que travessa i afavoreix enormement els 



intercanvis entre la península i les diverses províncies del món islàmic durant tot 
el període medieval. Aquestes rutes són utilitzades fins al segle XX, amb l’arribada 
dels mitjans de transport moderns. 
 
Al-Rabadha era una de les etapes principals en la ruta iraquiana que conduïa a la 
Meca. Esmentada per nombrosos historiadors i geògrafs, comença a destacar a 
mitjan segle VII, arriba al seu apogeu en el IX i és abandonada durant el segle 
següent. Les excavacions arqueològiques han fet sortir a la llum diverses zones. 
Les estructures, amb aspecte de fortificació, estan constituïdes per murs molt 
gruixuts construïts en maó cru sobre fonaments de pedra, i l’interior acostuma ha 
estat recobert amb enlluït de pasta pintada. El material extret permet verificar la 
importació a la península de certs tipus de ceràmica iraquiana, com la faiança 
decorada amb cobalt o amb reflexos metàl·lics, duts fins allà per mercaders i 
pelegrins.  
 
Al-Mabiyat, situada a la ruta síria, no gaire lluny de l’antic jaciment d’Al-Ula, ha 
estat també objecte d’excavacions recents. Avui en dia s’identifica amb la ciutat 
de Qurh, esmentada per les fonts àrabs antigues com una de les principals ciutats 
de la península. La seva fase de prosperitat, confirmada per les excavacions, se 
situa al voltant dels segles IX-X i XII, però la ciutat va ser abandonada a 
continuació. El jaciment principal està envoltat d’una muralla de maó cru i dominat 
per una ciutadella. La ciutat tenia, a més a més, una mesquita i una gran bassa 
construïda fora del recinte. D’allà s’han extret elements de decoració 
arquitectònica, i també objectes metàl·lics, de vidre, de pedra tova i de ceràmica. 
 
Les esteles funeràries de la Meca 

 
Dels nombrosos documents epigràfics, sobretot funeraris, preservats al Regne 
d’Aràbia Saudita, en destaca el vast conjunt d’esteles procedents del cementiri 
d’Al-Maala, situat en altres temps al nord de la Meca. Aquest cementiri, que 
custodiava tombes de personatges il·lustres, es va convertir en un lloc de visita 
associat al pelegrinatge. 
 
 
Les esteles funeràries d’Al-Maala, que es poden 
datar entre els segles IX i XVI, ofereixen un 
panorama de l’evolució i la diversitat d’estils de la 
escriptura àrab, des de les anomenades angulars 
o cúfiques dels primers segles, fins al 
desenvolupament d’escriptures de traç més 
flexible, anomenades cursives (o minúscules), a 
partir del segle XII. L’escriptura àrab va ser molt 
aviat objecte de recerques estètiques i normatives, 



i s’ha convertit en un element predominant del vocabulari decoratiu de les terres 
de l’islam. 
 
El contingut de les esteles constitueix en ell mateix un testimoni preciós de la 
societat de la Meca i la mescla de poblacions i cultures existent al voltant del 
primer santuari de l’islam. Els epitafis ens descobreixen la identitat dels difunts —
el seu nom, la pertinença a una religió o tribu, el llinatge i, de vegades, l’ofici— i 
sovint també la data de la seva mort. A més a més, contenen, fórmules pietoses i 
citacions de l’Alcorà, i, més rarament, una invitació al passant o un passatge 
poètic. Alguns artesans lapidaris van deixar signades les seves obres, 
especialment els membres d’un llinatge actiu cap al 1200, els Abu-Harami al 
Makki (el de la Meca), que van treballar per a les elits locals. 
 
Els llocs sants, cor del món islàmic 

 
Des de l’inici de l’islam, tota la península va dirigir la mirada cap als llocs sants de 
la Meca i Medina, que en poc temps havien esdevingut centres de poder, i on es 
mesclaven la societat local, l’autoritat llunyana dels sobirans i, a través dels 
pelegrins, el conjunt del món islàmic. Diverses dinasties van provar d’assentar els 
seus drets sobre els llocs sants o, almenys, deixar una empremta que augmentés 
el seu prestigi o reforcés la seva legitimitat. Egipte hi va tenir un paper especial, 
almenys des del segle X, i també els sultans mamelucs, senyors d’Egipte i Síria. 
 
El crepuscle otomà: el ferrocarril del Hijaz 
Al final del segle XIX, els otomans es van debilitar davant del creixement del poder 
europeu. El sultà Abdülhamit II (1876-1909) va intentar restablir la situació 
mitjançant una política de modernització de l’exèrcit i de panislamisme. La 
construcció d’una línia ferroviària, que havia d’unir Damasc i la Meca seguint la 
ruta tradicional síria, pretenia ser un símbol de la seva política i buscava federar 
les províncies àrabs a l’entorn de l’imperi. 
 
Els treballs van començar el 1900, i l’estació de Medina s’inaugurà l’1 de 
setembre de 1908. L’última etapa, la de la Meca, no es 
va arribar mai a connectar. El ferrocarril va funcionar 
durant alguns anys, cosa que va facilitar el viatge de 
nombrosos pelegrins, abans de convertir-se, durant la 
Primera Guerra Mundial, en l’escenari de les lluites 
que enfrontaven els moviments independentistes 
àrabs amb els otomans. Les estacions etapes formen 
encara avui part del paisatge del nord de la península i 
algunes —la de Medina, entre d’altres— han estat 
restaurades per les autoritats saudites.  
 



 
El naixement del regne 
Al centre nord de la península, a la regió de Najd, neix al segle XVIII un moviment 
reformista a l’entorn d’una personalitat religiosa, el xeic Mohàmmed ibn Abd al-
Wahhab, i de Mohàmmed ibn Saüd de la tribu dels Banu Hanifa, emir d’al-Diriyya. 
La seva aliança el 1774 assenyala el primer regne saudita que té el seu final el 
1818.  
 
Un segon Estat saudita va aconseguir renéixer a partir del 1828, amb Riad com a 
capital. Les dissensions familiars i les pressions otomanes hi van posar fi el 1891. 
La família al-Saüd s’exilia a Kuwait, on el jove príncep Abdulaziz ibn Abdulrahman 
ibn Faisal al-Saüd comença a projectar la reconquesta dels territoris del seu clan. 
 
El 15 de gener de 1902, Abdulaziz aconsegueix, amb alguns partidaris, 
reconquistar Riad, i obre una nova pàgina en la història de l’Estat saudita. 
Progressivament aconsegueix unificar la major part dels territoris de la península 
i, el 1932, es funda oficialment el Regne d’Aràbia Saudita. 



 

Rutes d’Aràbia  
Tresos arqueològics del Regne d’Aràbia 
Saudita 
 
Inauguració: divendres 12 de novembre de 2010, a les 12 h 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08028 Barcelona 
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Entrada gratuïta a l’exposició  
 

 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.se 
Josué Garcia - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.se 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
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