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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” ofereix un viatge en el temps i l’espai per descobrir la 
cultura mesopotàmica, bressol de la civilització 

 

Abans del Diluvi 
Mesopotàmia, 3500-2100 aC 

 

Faltaven encara 2.500 anys perquè s’erigissin els primers dòlmens i 
menhirs a Europa, i Egipte encara no era un estat unificat governat per un 
faraó, però, en el que avui és el sud d’Iraq, un poblat es va convertir en 
una gran ciutat de 40.000 habitants. Va ser probablement la primera de la 
història. La primera gran arquitectura monumental, la primera planificació 
territorial, la primera escriptura de la història i la primera comptabilitat es 
van originar a Uruk cap al 3500 aC. L’exposició que presenta l’Obra Social 
”la Caixa” a CaixaForum Barcelona, Abans del Diluvi. Mesopotàmia, 3500-

2100 aC, reuneix per primera vegada un conjunt únic de 400 peces 
procedents de trenta-dos museus i col·leccionistes de tot el món, 
relacionades amb els diversos aspectes de la cultura que es va 
desenvolupar a les planúries al·luvials del Tigris i l’Eufrates en els 
mil·lennis IV i III aC. A partir d’obres d’art i artesania, joies i objectes 
rituals, textos i símbols, la mostra presenta les investigacions més 
recents a l’entorn d’aquest període i s’interroga sobre la interpretació que 
n’han fet els historiadors i els arqueòlegs de diferents èpoques. La 
mostra, comissariada per Pedro Azara i amb la participació d’un comitè 
científic internacional, es completa amb documentació, entrevistes 
filmades i reconstruccions en 3D, i també amb obres d’artistes 
contemporanis, fotografies i filmacions que són testimoni de la fascinació 
del viatge a les fonts de la cultura, o del que en queda. 
 

 
Abans del Diluvi. Mesopotàmia, 3500-2100 aC. Dates: del 30 de novembre de 2012 
al 24 de febrer de 2013. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8). Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Pedro 
Azara, arquitecte i professor titular d’estètica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  
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Barcelona, 29 de novembre de 2012. El director general de la Fundació 
”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i el professor titular d’estètica a l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), Pedro Azara, inauguren aquesta tarda l’exposició Abans del 

Diluvi. Mesopotàmia, 3500-2100 aC. 
  
Les exposicions que l’Obra Social ”la Caixa” dedica des de fa anys a les grans 
cultures del passat tenen com a missió mostrar al públic les diferents formes en 
què homes i dones de diversos llocs i èpoques s’han enfrontat amb les grans 
qüestions universals, com també ampliar les perspectives sobre el món a partir 
de les investigacions històriques i arqueològiques més recents.  
 
Les mostres dedicades a la cultura teotihuacana, a la ruta de les estepes, a 
l’Afganistan, a Núbia, a l’imperi Persa o als tresors del Regne d’Aràbia Saudita 
subratllen els vincles entre el món antic i el món actual, i presenten la cultura 
com una realitat viva, fruit del coneixement i els intercanvis entre els pobles.  
 
Aquesta vegada, l’Obra Social ”la Caixa” convida els visitants a fer un viatge en 
el temps i l’espai —fins als maresmes del delta dels rius Tigris i Eufrates en els 
mil·lennis IV i III aC— perquè coneguin les últimes investigacions sobre els 
pobles sumeris i descobreixin la gran influència d’aquesta primera cultura del 
Pròxim Orient en la nostra forma de vida actual.  
 
Abans del Diluvi. Mesopotàmia, 3500-2100 aC explora quina imatge del món 
tenien els mesopotàmics dels mil·lennis IV i III aC, la qual, en gran part, ens ha 
estat llegada a través de la Bíblia, l’Alcorà i diversos mites i textos grecs. Més 
que mostrar els tresors dels sumeris, l’exposició s’interroga sobre el passat i la 
interpretació que n’han fet els historiadors i els arqueòlegs de diferents 
èpoques.  
 
És la primera gran mostra dedicada a un període i a un espai cultural 
descoberts al final del segle XIX, i que avui són motiu de preocupació, a causa 
de les recents guerres, invasions i pillatges, que han devastat uns fràgils 
jaciments arqueològics. El poc resistent material de construcció habitualment 
utilitzat (adob i fang), les filtracions d’aigua que amaren els edificis des de 
l’antiguitat i el salnitre han malmès encara més fonaments i murs.  
 
Obres d’art i d’artesania, joies i objectes rituals, textos i símbols mostren la 
manera d’entendre el món i la societat al delta del Tigris i l’Eufrates: l’origen diví 
de la ciutat, l’enfrontament entre els déus primigenis i les noves deïtats, la 
creació de la humanitat, el mite del Diluvi, la reconstrucció de la Terra i el 
naixement de la cultura com a conseqüència d’un pacte entre els déus i l’home. 
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Les ciutats mesopotàmiques van exercir una gran influència en el món grec i 
judeocristià, i van marcar de manera decisiva el sorgiment de la civilització 
europea. L’exposició posa l’accent en aquest vincle, a través del mite de la 
fundació de la primera ciutat i de la pervivència de les llegendes del Pròxim 
Orient en els textos bíblics. 
 
La mostra ha aconseguit reunir un conjunt únic format per aproximadament 400 
peces arqueològiques procedents de grans museus i col·leccionistes 
internacionals, entre els quals destaquen el Penn Museum de Filadèlfia, el 
Vorderasiatisches Museum de Berlín, els Musées royaux d’Art et d’Histoire de 
Brussel·les, el Musée du Louvre de París, el Field Museum de Chicago, 
l’Oriental Institute de Chicago, el Royal Ontario Museum de Toronto, The 
Ashmolean Museum d’Oxford i The Metropolitan Museum of Art de Nova York. 
 
A més de les peces sumèries, l’exposició inclou algunes obres contemporànies, 
fotografies i filmacions, que són testimoni de la fascinació del viatge a les fonts 
de la cultura, o del que en queda: la sèrie de fotografies Mesopotamia, d’Ursula 
Schulz-Dornburg, el vídeo Shadow Sites II, de Jananne Al-Ani, i Escultura de 

sorra, una fotografia de David Bestué. 
 
La mostra es complementa amb documentació diversa, com ara exemplars de 
textos àrabs a partir del segle IX i textos cristians des del segle XVI fins als anys 
1930, de viatgers que van recórrer, a partir del segle XII, el sud de 
Mesopotàmia. També s’hi han inclòs entrevistes filmades a experts en art 
sumeri, així com un diari de viatge filmat durant una visita a sis jaciments 
sumeris (Ur, Uruk, Èridu, Telloh, Tell al-’Ubaid i Kiš), a l’octubre i novembre del 
2011, a càrrec d’un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya i la 
Universitat de Barcelona, juntament amb arqueòlegs iraquians, professors de 
les universitats de Bagdad i de Samawa, i policies i militars.  
 
Finalment, l’espectador podrà trobar diverses reconstruccions virtuals en 3D 
elaborades expressament per a aquesta exposició i que recreen la ciutat d’Ur i 
el Temple Blanc d’Uruk, entre d’altres, com també una maqueta de la ciutat 
d’Ur i un curtmetratge d’animació. 
 
L’exposició ha estat comissariada per Pedro Azara, arquitecte i professor titular 
d’estètica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). També hi ha col·laborat un comitè 
científic internacional format per Béatrice André-Salvini (Musée du Louvre, 
París), Joan Aruz (The Metropolitan Museum of Art, Nova York), Amira Edan 
(National Museum of Iraq, Bagdad), Geoff Emberling (Oriental Institute, Kelsey 
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Museum of Archaeology, Ann Arbor) i Richard L. Zettler (Penn Museum, 
Filadèlfia). 
 
 
L’origen de la civilització, una cultura poc coneguda 

 
Fa uns 5.500 anys, al territori que avui correspon al sud de l’Iraq, els pobles 
mesopotàmics que parlaven sumeri i accadi hi van crear les primeres ciutats. 
La primera organització territorial va sorgir, a partir del principi del IV mil·lenni 
aC, en un espai fèrtil i alhora inhòspit. 

Amb la primera ciutat, Uruk, es va crear la primera xarxa de comunicacions, 
amb vies, canals i postes, es van desenvolupar jerarquies socials i la divisió del 
treball, el capitalisme, un poder fort (monàrquic o imperial), l’escriptura, el 
càlcul, les unitats de mesura del temps, l’espai i el valor dels béns, el dret, 
manifestacions culturals a través de les quals l’ésser humà es va anar 
desmarcant de la natura, al mateix temps que la dominava. 
 
La importància que aquests avenços han tingut en els segles posteriors ha fet 
que durant molts anys els estudiosos parlessin de Sumèria com el bressol de la 
humanitat. Tot i així, les investigacions que s’han dut a terme en les últimes 
dècades han desmuntat alguns mites relacionats amb aquella primera 
civilització. Tot sembla indicar que, més que un poble amb unes 
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característiques ètniques, lingüístiques i culturals pròpies, a Mesopotàmia hi 
van conviure tribus de diferents procedència, amb llengües i tradicions també 
diferents.  
 
Sembla que s’hi parlava el sumeri, una llengua sense connexions amb cap altra 
llengua coneguda, passada o present. Després de la caiguda d’Uruk, cap al 
2900 aC, un bon nombre de ciutats estat independents van créixer a les ribes 
del sud dels rius Tigris i Eufrates, i als maresmes del delta. Cinc-cents anys 
més tard, es van unificar en un primer imperi, accadi, amb una capital, Accad, 
establerta potser a l’actual Bagdad. No va durar gaire i va ser substituït per un 
segon imperi, anomenat d’Ur III —en què la llengua de culte (ja no l’habitual) va 
tornar a ser el sumeri en comptes de l’accadi—, governat des de la ciutat 
meridional d’Ur. 
 
No se sap si els sumeris van ser un poble que va venir de l’Índia o de l’Aràbia, 
fa uns 5.000 anys, i que es va instal·lar al fèrtil delta del Tigris i l’Eufrates, o bé 
si com a poble o ètnia no van existir mai, i potser només eren tribus diverses, 
establertes en aquest territori des de la prehistòria, que parlaven diversos 
idiomes alhora, com el sumeri i l’accadi.  
 
Tanmateix, els estudiosos continuen remarcant que la cultura urbana va néixer 
a Mesopotàmia del sud (abans que a qualsevol altre lloc del món). Així, sembla 
que és clar que la ciutat és una estructura física i social inventada o 
desenvolupada plenament al sud de l’Iraq, ja a mitjan V mil·lenni aC, com ho 
demostren les restes de la ciutat «sumèria» o «presumèria» d’Uruk. En 
definitiva, sense les poblacions que van viure al sud de Mesopotàmia entre els 
mil·lennis IV i III aC, la ciutat potser no hauria existit; és a dir, la cultura 
(moderna) no s’hauria produït. 
 
Per causes diverses, la cultura mesopotàmica és menys coneguda que altres 
cultures antigues, com l’egípcia o la grega: les primeres missions 
arqueològiques hi van començar gairebé cent anys més tard que a Egipte; la 
llengua sumèria va ser desxifrada —i encara no totalment— fa uns 130 anys; 
les ciutats, construïdes amb tova, jeien, i jeuen encara de vegades, sepultades 
sota capes d’al·luvions fluvials molt gruixudes; finalment, la conflictiva història 
política de la regió (guerres a l’Iran, l’Iraq i Síria, fins i tot a la frontera turco-
sirio-iraquiana) ha dificultat o ha impedit un millor coneixement del que, molt 
probablement, ha estat l’origen de la civilització. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
1. El mite i el viatge 

Alguns relats mítics expliquen viatges iniciàtics. Els protagonistes, herois o 
personatges llegendaris, surten a la recerca de si mateixos, seguint allò que els 
oracles havien anunciat, cap a indrets mai trepitjats, defensats per monstres —cèrbers, 
ogres o caníbals— i barreres mai superades.  
 
Al final de l’imperi Romà, cristians d’Occident van emprendre un viatge a Orient, 
carregat de dificultats. Buscaven la terra promesa. A partir del segle X, geògrafs àrabs, 
a Orient i Occident, van seguir les rutes dels nous dominis àrabs, i van ser els primers 
que van descriure ruïnes babilòniques i assíries. El jueu Benjamín de Tudela, al segle 
XII, va recórrer les terres limítrofes, abans que el venecià Marco Polo (1254-1328) i Ibn 
Battuta (1304-1368), de Tànger, empenyessin l’última frontera oriental que Alexandre 
el Gran, des de Macedònia, ja havia creuat al segle IV aC. 
 
Les primeres missions arqueològiques al Pròxim Orient van començar a la primera 
meitat del segle XIX: hi anaven per obtenir béns, guanys i poder, però també pel plaer 
de viatjar i per oblidar d’on venien. Aquest és el viatge que proposa Abans del Diluvi. 

Mesopotàmia, 3500-2100 aC, en un muntatge inspirat en una travessia pel desert, 
puntejat per objectes enterrats fortuïtament. 
 
2. La creació del món 

Alguns mites explicaven el que havia passat al començament. Uns afirmaven que, 
després de la separació del Cel i la Terra (An i Nammu), el Cel (An) va crear el món i 
va donar a llum els déus. Altres mites defensaven la importància d’una divinitat 
femenina, la deessa de la Terra (Nammu, la Gran Matriu). Finalment, es creia també 
que l’univers havia nascut a la Ciutat dels Temps Llunyans (URU-UL-LA), situada als 
marges d’un llac o d’un maresme, una ciutat tota negra, fantasmal, habitada només 
per les ànimes dels difunts. La vida es va originar en una ciutat. La vida es va originar 
en una ciutat. La llum va brollar de la foscor, del món dels morts. 
 
Després de la creació, l’univers havia quedat incomplet. Hi faltava vida. El mite del 
Paradís sumeri explica que la terra no posseïa tot el que havia de tenir per ser 
habitable i habitada. Els canals no portaven aigua, el territori no estava parcel·lat i les 
ciutats no tenien muralles traçades nítidament. La creació del món es va haver de 
completar i corregir. Aquesta tasca va correspondre al déu Enki. Els éssers humans, 
animats per Enki, havien de continuar la feina. 
 
3. Enki, l’ordenador del mundo 
Enki era el ‘senyor’ (EN) de la ‘terra’ (KI). La terra sobre la qual regnava era la dels 
maresmes del delta del Tigres i l’Eufrates: una terra carregada de llim. Per tant, Enki 
era el déu de les aigües dolces fèrtils, anomenades Abzu: ‘aigües’ (AB) de la ‘saviesa’ 
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(ZU). Va ser una divinitat favorable als humans, als qual va ensenyar les arts per 
sobreviure a les inclemències, que venien sempre del cel. 
 
3.1. El toro, emblema de fertilitat 

Signe cuneïforme que significa AM, ‘toro’. Els toros vagaven pels 
maresmes i els deltes. La seva potència sexual era llegendària. 
Es deia que els déus creadors, en forma de brau, com Enki, 
havien omplert el curs dels rius Tigris i Eufrates amb el seu 
semen. La terra donava fruits quan els toros tiraven l’arada: el 
seu pas per la terra la fertilitzava màgicament. 

 
A la Mediterrània, el toro era l’animal més poderós. Superava en força el lleó i l’ós. Per 
aquest motiu, era l’emblema dels déus creadors, els quals es manifestaven en forma 
de toro, i de totes les coses poderoses, des de les ciutats santes fins als rius que 
bramaven. Una tiara feta amb banyes de brau superposades distingia els déus dels 
humans. 
 
3.2. La creació de l’home (i la seva destrucció) 

En acabar la creació, el déu del Cel i els seus fills es van instal·lar a les altures. 
Mentrestant, els déus més antics, els Igigi, havien de cuidar la terra i els canals. Se’n 
van cansar i es van revoltar. El Cel va buscar una solució. Enki va agafar fang de les 
Aigües de la Saviesa i va modelar set figuretes que va introduir dins el ventre de la 
seva mare, la deessa mare, on es van gestar. 
 
Els humans es van dedicar al cultiu i al reg de la terra, per produir aliments que servien 
d’ofrenes als déus. Es van multiplicar. El Cel va decidir limitar-ne el nombre perquè 
competien amb els déus, i va desencadenar un diluvi. El déu Enki, que s’estimava els 
humans, va ordenar a un home savi que construís una arca i que protegís exemplars 
de tots els éssers vius. Les aigües van ofegar el món. Al setè dia, va deixar de ploure. 
L’arca es va aturar. Els éssers vius en van baixar i van repoblar la Terra, perdonats pel 
Cel. 
 
4. La llista reial sumèria 

La Llista reial sumèria potser es va redactar al principi del II mil·lenni aC (ca. 1800 aC). 
Consisteix en llistes de reis de les principals ciutats sumèries. Aquesta successió de 
llinatges va ser una construcció ideològica que intentava legitimar dinasties recents i 
amb poc «pedigrí», tot entroncant-les amb dinasties ancestrals i prestigioses. 
 
5. Habilitar l’espai  

 
5.1. Mesurar, pautar 

Estructurar i dividir l’espai era una activitat essencial. Aportava seguretat física i 
psíquica. Per això, va ser necessari que el gran rei Šulgi (2094-2047 aC), de la III 
dinastia de la ciutat d’Ur, unifiqués les diferents unitats de pes i de mesura utilitzades a 
les ciutats, per poder organitzar tot l’imperi neosumeri. La base del sistema era 
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sexagesimal: per això, encara avui dia, el temps es divideix en seixanta unitats. Les 
compravendes es feien utilitzant lingots de plata, disposats en espiral, que es portaven 
com a braçalets. Aquests es tallaven i es pesaven gràcies a pesos calibrats en forma 
d’animals. Uns deu grams de plata permetien adquirir una tona de cereals. 
 
5.2. Ordenar, edificar 
 
A Sumer, la civilització existia perquè existien les ciutats: centres d’ordre, poder i 
legalitat, des dels quals es donava fe del que passava. Sumer era un conjunt de ciutats 
estat situades a la baixa Mesopotàmia. La més antiga, Uruk, va arribar a tenir, ja al IV 
mil·lenni aC, entre 35.000 i 80.000 habitants; i la ciutat d’Ur —on, segons algunes 
llegendes, va néixer l’Abraham bíblic—, entre 200.000 i 350.000. Va ser la ciutat més 
poblada del món fins a Roma, 2.000 anys més tard. Aquestes ciutats estat estaven 
unides per carreteres per on circulaven missatgers reials que disposaven de postes 
per poder-hi descansar, i per canals de regadiu, pels quals també es podia navegar 
amb barques de rem o vela. 
 
5.3. El projecte 

Es feien plànols (plantes, alçats, detalls) gairebé sempre sobre tauletes d’argila 
assecades al sol. Els sistemes de representació eren els mateixos que avui dia: 
consistien en projeccions ortogonals, acotades, encara que no s’hi indicava l’escala. 
S’han trobat projectes de ciutats, vies i canals, edificis públics i privats, fins i tot 
d’habitatges modestos. Les línies es traçaven amb un punxó sobre una superfície 
humida d’argila, amb l’ajuda d’un regle i un cartabó. Les formes i l’emplaçament dels 
elements (murs, per exemple) s’indicaven amb el traçat dels contorns. 
 
Es desconeix si existia la figura de l’arquitecte com s’entén actualment: un 
especialista, responsable del projecte i de la posada en obra. En accadi, construir es 
deia banû, un verb que ressona en castellà, a través de l’àrab, en el terme modern 
albañil. 
 
6. La construcció 

 
6.1. L’inspirat rei arquitecte: Gudea 

Les tasques de construcció s’atribuïen a éssers superiors: divinitats i reis. De vegades, 
déus i reis col·laboraven. Un cop iniciada l’obra, els déus responsables engendraven 
divinitats menors que assumien tasques molt específiques, des de la cura del foc fins a 
la fabricació dels maons. No es deia res dels vertaders artífexs de les obres, els 
«arquitectes» o constructors. Només eren peons. L’elevació d’un edifici s’assemblava 
a la creació del món.  
 
6.2. Els rituals de fundació 

L’obra, a punt d’iniciar-se, havia de robar una part de l’espai dels déus de l’inframón. 
Calia, doncs, honorar-los i comprar la seva benevolència a fi que no tiressin a terra els 
murs que s’havien d’aixecar. El primer maó era especial. El modelava el rei mateix, 
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afegint-hi llet, mel o cervesa. En una de les cares s’escrivien textos amb la descripció 
del ritual seguit, himnes en honor als déus i malediccions contra els dimonis. El rei el 
transportava en una cistella damunt del cap en senyal de submissió. També es 
clavaven a les rases dels fonaments uns pesants «claus de fundació», potser per 
espantar els mals esperits. Finalment, un cop acabada l’obra, s’enfonsaven uns claus 
de terracota als murs: eren documents de propietat. 
 
6.3. Amulets contra la destrucció 

Els sumeris interpretaven les pluges, els terratrèmols i els atacs d’enemics com a 
càstigs divins per la impietat del monarca. Per tal de protegir l’obra, es distribuïen 
fetitxes de terracota a l’interior dels murs: éssers guardians fabulosos que havien de 
foragitar els mals, com també «ídols ull». Un element constructiu feia una doble funció 
pràctica i màgica: la frontissa de les portes que donaven a l’exterior. S’inscrivien 
fórmules rituals a la part superior de la pedra per tal d’aturar els mals esperits. 
 
7. Camps, ciutats i llars 

Les ciutats van ser ocupades durant mil·lennis. Es construïen i es reconstruïen sense 
parar, a causa de les destruccions per les inclemències i les guerres. 
 
Atesa l’escassa pluviometria, el regadiu era necessari fora de l’àrea dels maresmes. 
Però la crescuda dels rius tenia lloc durant la collita, no la sembra. El problema no era 
que faltava aigua, sinó que es distribuïa malament; això se solucionava amb una xarxa 
de canals que gestionava, no abans del final del III mil·lenni, un poder central, i que 
eren utilitzats també com a vies de comunicació. El regadiu intensiu i la forta 
evaporació van provocar la pujada de les sals i, probablement, la fi de la cultura 
mesopotàmica del sud. 
 
Les llars s’estructuraven al voltant d’un espai central, cobert o a l’aire lliure. A la planta 
baixa es disposaven els tallers, la cuina i els lavabos. Les estances privades i els 
dormitoris eren al primer pis. No hi havia gaires mobles, però abundaven els cistells i 
les caixes. Sota l’habitatge, hi havia les tombes dels familiars, sobretot dels infants. La 
casa acollia generacions passades i presents. 
 
7.1. La ciutat i el camp 

La invenció de la ciutat va ser una manera de trencar amb la natura: un espai ideal, 
ordenat pels déus. La natura era past de monstres i de feres, i calia que s’hi 
intervingués. La ciutat no brollava de la terra, sinó que l’explotava i se’n defensava. 
 
La ciutat era l’antítesi de la natura: un lloc de convivència. Els salvatges sempre vivien 
sols, als cingles i els deserts; i, al contrari, els ciutadans, (ben) vestits, formaven 
comunitats i es regien per assemblees. 
 
L’escriptura va ser un altre mitjà per apartar-se de la natura i crear un món propi, 
controlable per l’home. Una cultura de ciutats i lletres: els sumeris van viure entre 
sostres i textos, per armar-se contra el món.  
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7.2. Ur 

Ur estava situada a prop del delta del Tigris i l’Eufrates. Potser fins i tot fou fundada 
enmig dels maresmes, avui enretirats per la baixada del nivell del mar. Probablement, 
diversos canals de comunicació travessaven la ciutat i connectaven els dos ports 
fluvials. Una extensa àrea sagrada i palatina envoltava la piràmide escalonada del 
ziggurat. El teixit urbà, molt dens, s’assemblava al del barri antic d’una ciutat 
mediterrània. La trama seguia les vies processionals primitives que unien diferents 
santuaris. Al centre d’Ur, fa 4.500 anys, es van emplaçar tombes reials subterrànies 
(encara ben conservades actualment), prop de les quals, 500 anys més tard, el rei Ur-
Nammu va ordenar construir el primer ziggurat de la història. La ciutat va ser 
abandonada en temps d’Alexandre (segle IV aC). 
 
7.3. La destrucció de la ciutat 

La ciutat era una creació divina. Els déus en decidien l’emplaçament, n’ordenaven la 
fundació i fins i tot participaven en la construcció de temples i palaus. La sort de la 
ciutat depenia de la presència del déu tutelar. De vegades la divinitat decidia 
abandonar la ciutat per la impietat del monarca. Aleshores la ciutat quedava a la mercè 
de qualsevol enemic, i l’habitant, condemnat. El plany per la destrucció de la ciutat es 
va convertir en un gènere literari. La ciutat es restablia quan una nova dinastia es 
congraciava amb el cel. Aquests planys tenien una intencionalitat política: legitimaven 
un nou sobirà. 
 
7.4. La imatge de l’altre: l’enemic de la ciutat 

Per als sumeris, les altes muntanyes eren un refugi de monstres. Eren un lloc temible, 
comparable amb l’infern. Muntanya i infern es deien de la mateixa manera. La 
serralada del Zagros, travessada per passos relativament còmodes, facilitava 
l’arribada de successives onades destructores de nòmades, atrets per les riqueses de 
les valls mesopotàmiques: bàrbars que desconeixien les bondats i els béns de la vida 
urbana, que no posseïen una llar, que no enterraven els seus morts ni menjaven 
aliments cuinats, segons els sumeris. 
 
8. El temple 

El temple era la casa de la divinitat. En sumeri, casa i temple es deien de la mateixa 
manera (É). Els temples terrenals estaven construïts a imitació dels temples celestials. 
Eren organismes vius, comparats amb muntanyes que arribaven al cel, arbres còsmics 
o columnes que unien el cel i la terra. Els temples apuntaven cap a determinades 
constel·lacions, que eren manifestacions de divinitats benèfiques, com l’Óssa Major o 
l’Estel del Vespre. 
 
Una muralla aïllava el temple, el qual incloïa les llars dels déus i dels sacerdots, arxius, 
escoles, magatzems i tallers artesans. Els humans, excepte els sacerdots i els reis, hi 
tenien l’entrada vetada. La divinitat hi era present a través de l’estàtua de culte. El 
clergue l’alimentava i la vestia diàriament. A partir del 2100 aC, el santuari va incloure 
una piràmide escalonada, el ziggurat, composta de set nivells que recordaven els set 
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nivells de l’empiri, al cim del qual hi havia una capella on s’allotjava la divinitat quan 
baixava a la terra. 
 
8.1. El ziggurat 

Un cim muntanyós mític va salvar la humanitat: tot just sobresortia de les aigües que 
cobrien la terra castigada pel Diluvi, i va aturar el curs erràtic de l’arca on s’havien 
refugiat el savi Utnapištim (el Noè sumeri) i representants de tots els éssers vius, que 
van poder baixar i repoblar la Terra. El cim redemptor rebia el nom de ziggurat, que 
volia dir ’construcció en altura’. 
 
El ziggurat —una piràmide escalonada construïda a imatge de la muntanya sagrada— 
recordava els perills dels diluvis, però també infonia confiança: els homes, refugiats a 
les altures, hi podrien sobreviure. Els déus també es beneficiaven del ziggurat: els 
evitava haver de trepitjar la terra enfangada quan descendien cap al món dels homes, i 
descansaven al santuari que el coronava, amb la qual cosa evitaven els perills mortals 
de l’espai humà. 
 
8.2. Les ofrenes 

L’aixovar dels temples era domèstic: atuells, bols, plats, recipients, gerres de terracota 
o de pedra; ampolles de perfum, recipients cosmètics i ungüentaris; figuretes o 
objectes de coure, com uns portatorxes. Estris d’ús diari amb els quals els sacerdots 
atenien (l’estàtua de) la divinitat com si fos a casa seva. Cada dia la despertaven, 
rentaven, revestien i alimentaven. Alguns humans, representats per estàtues d’orants, 
situats a les banquetes, assistien al banquet diví. 
 
8.3. Els orants 

Als temples hi havia estàtues de culte, però no s’han trobat. Podria explicar-ho el fet 
que estiguessin elaborades amb fusta, revestides amb tela i ornades amb joies, per la 
qual cosa no s’han conservat, ja que el clima a Sumer era molt humit. Els orants de 
pedra podien ser efígies divines, però és més segur que representessin éssers 
humans. Es dipositaven als peus de l’estàtua de culte, perquè la divinitat els protegís. 
Les mans juntes eren un signe de submissió i pietat davant dels déus, o de respecte 
vers els reis, i les orelles exagerades, l’adquisició de la intel·ligència en contacte amb 
la divinitat: l’home savi era tot oïda. 
 
8.4. Escriptura, comunió amb l’invisible 

Sembla que l’escriptura es va inventar al sud de Mesopotàmia, a mitjan IV mil·lenni aC. 
L’escriptura mesopotàmica, com l’egípcia, al començament va ser parcialment 
pictogràfica: els signes gràfics més comuns reproduïen els trets més característics de 
les coses més habituals designades. L’escriptura s’hauria inventat no per anotar el que 
és visible, sinó per atansar-nos al que és invisible. Hauria servit per atalaiar el destí, 
una manera d’exorcitzar pors i esperances, de mitjançar amb el que és desconegut. 
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9. L’última mansió 

L’infern sumeri sembla una premonició de l’infern medieval: cucs, larves i espectres es 
conjugaven a l’univers de les tenebres. Qui penetrava a l’inframón no en tornava; el 
despullaven de tots els seus lligams terrenals fins que es convertia en un espectre 
torturat. Éssers monstruosos aguaitaven els difunts.  
 
Les tombes sumèries només contenien un pobre aixovar funerari, signe de la «vida» 
misèrrima que esperava al difunt. Un ou d’estruç, tanmateix, potser servia per suplicar 
un possible renaixement. Les tombes reials d’Ur, del 2500 aC, contenien tresors d’or i 
de plata, els quals, però, no s’hi havien dipositat per fer més agradable la «vida» en el 
més enllà, sinó que havien de servir per comprar la benevolència dels poders infernals, 
cosa que expressava el terror davant d’una vida espectral.  
 
10. El llegat sumeri 

La descomposició del burocràtic imperi d’Ur III, al final del III mil·lenni aC, va segellar la 
fi del sud de Mesopotàmia. Des d’aleshores i fins a la invasió àrab, al segle VII dC, els 
centres de poder es van desplaçar cap al nord (Babilònia, Assur, Nínive) o a l’est 
(Persèpolis). La llengua sumèria ben aviat va deixar de ser una llengua parlada, 
encara que va seguir existint com a llengua escrita, diplomàtica i de culte, fins al 
I mil·lenni aC. 
 
Maneres de relacionar-se amb al món, com l’urbanisme i la ciutat, l’escriptura, la 
reialesa, l’economia, les lleis, les unitats de pes i de mesura, el sistema sexagesimal 
—utilitzat actualment per mesurar el temps—, vigents avui dia a gairebé totes les 
cultures, es van originar a Sumer. Les dues grans fonts de la cultura occidental, grega i 
bíblica, tenen les arrels en el Pròxim Orient antic. 
 
11. Sumer i l’art contemporani 

Samuel Noah Kramer (1897-1990), pare dels estudis sumeris, va publicar el 1956 el 
famós assaig La història comença a Sumer. Traduït a moltes llengües i reeditat sense 
interrupció, explica amb un llenguatge amè totes les aportacions culturals i socials, 
essencials per a la vida humana en comú (referents especialment a l’escola, les lleis, 
l’escriptura, el càlcul, l’arquitectura, etc.), dels pobladors del sud de Mesopotàmia 
durant els mil·lennis IV i III aC. 
 
L’èxit del text va ser immediat, i la seva influència, incalculable. De sobte, els llegats 
grecollatí i bíblic —que constituïen la base de la cultura «occidental» i que els artistes 
cubistes i surrealistes, fascinats per les «arts primitives» i per l’art romànic, ibèric i 
celta, no naturalistes, ja havien qüestionat— quedaven relativitzats davant de les 
aportacions de la cultura sumèria. Des d’aleshores, no han deixat d’aparèixer estudis 
dedicats a tot allò que les cultures grega i hebrea deuen a la cultura del sud de l’Iraq. 
 
Semblava que Sumer era l’origen de totes les formes de cultura. Era molt anterior a 
Grècia i no estava marcada, contaminada, per aquesta. D’altra banda, era la primera 
cultura. Les formes culturals més pures i essencials havien de ser, necessàriament, 
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sumèries, abans que les haguessin contaminades. Sumer apareixia com un oasi i un 
edèn: el lloc i el moment en què els homes es van descobrir com a humans i es van 
respectar. Sumer adquiria una aurèola mítica: la cultura en el seu estat més genuí. 
Calia dirigir-hi la mirada i estudiar els èxits que havia assolit. 
 
Un poeta nord-americà, Charles Olson (1910-1970), rector de l’innovador Black 
Mountain College —institució privada dedicada a l’ensenyament de les arts, on es 
fomentava l’aprenentatge lliure, a càrrec de professors com Josef Albers, Robert 
Rauschenberg o John Cage—, va quedar enlluernat per la cultura sumèria. Olson es 
va dedicar a recrear el Poema de Gilgameš i altres relats mítics escrits en sumeri. A 
través dels models sumeris, Olson volia, com va escriure a Human Universe, 
«restaurar la casa humana». 
 
La influència d’Olson va ser immensa. Tota la generació Beat és deutora de la seva 
energia i els seus assoliments més importants. La revolta social i política de final dels 
cinquanta i dels seixanta té les arrels en Olson. L’art que dóna primacia a un contingut 
originari, gairebé un crit gutural, aliè a les formalitats, pròpies del Lletrisme, que va 
tenir tanta influència sobre els moviments neodadaistes a Europa (des dels 
Situacionistes fins al moviment Fluxus), entre els anys cinquanta i setanta del segle 
passat, prové de la mirada d’Olson sobre la cultura sumèria, dels seus somnis i les 
seves fantasies sobre el que els sumeris van ser i representar. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Divendres 30 de novembre, a les 19 h 
Abans del Diluvi, la Terra era un edèn? 

A càrrec del comissari de l’exposició, Pedro Azara 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES: MITES I LLEGENDES SUMERIS 

Del 3 al 12 de desembre de 2012 
 
La visió del món mesopotàmic potser és menys coneguda que la de Grècia o la 
bíblica; tot i així, la trobem en l’origen d’una gran part d’aquestes cultures. El 
seminari serà un recorregut per l’origen del món i de l’esser humà, i de la seva 
relació amb els mons visible i invisible, amb els déus, herois i ancestres que 
van forjar els habitants dels maresmes al delta del Tigris i l’Eufrates.  
 
Coordinació i realització de les sessions: Pedro Azara 
Places limitades. Activitats de pagament (50 % de descompte per als clients de 
”la Caixa”) 
 

• Dilluns 3 de desembre I 11.30 h 
De Nammu, la deessa de les aigües primordials, a An, el déu del cel 

 
• Dimecres 5 de desembre I 11.30 h 

El Cosmos, fill de les aigües o del cel 

 

• Dilluns 10 de desembre I 11.30 h 
Els mites de la creació de l’home 

•  
Dimecres 12 de desembre I 11.30 h 
Els mites de la creació de les arts 

 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

 
Visites comentades per al públic general 

Dilluns, a les 18 h 
Dissabte, a les 18 h 
Reserva de places per a les visites comentades al tel. 934 768 630 
Places limitades 
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VISITES PER A GRUPS ESCOLARS 

Visites adaptades als diferents nivells escolars 
Cal inscripció prèvia al tel. 93 476 86 30 
Horaris a convenir 

 
 
 

 
Visites en família a les exposicions (+7) 

Aquestes visites plantegen un itinerari per l’exposició amb activitats i 
propostes participatives. 
Diumenges, a les 11 h 

 
Espai educatiu (+5) 

Dins de l’exposició hi ha un espai dedicat a les famílies en què es 
proposen activitats a l’entorn de diferents idees extretes de la mostra. 

 
 
CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 
ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 

Dimarts, a partir del 4 de desembre 
 
El «Cafè tertúlia amb les arts» ofereix l’oportunitat de gaudir de les exposicions 
d’una manera diferent. Es tracta d’una activitat de dues hores en una visita 
tranquil·la que permet aprofundir allò que interessa més a cada grup. I, 
després, podrem compartir impressions en una tertúlia distesa acompanyada 
d’un cafè.  
 
Activitat gratuïta dirigida a persones de més de 60 anys. Horari: 16.30 h. 
Durada: 2 hores. Places limitades. Inscripció prèvia al tel. 934 768 630.  
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Abans del Diluvi 
Mesopotàmia, 3500-2100 aC 

Del 30 de novembre de 2012 al 24 de febrer de 2013 
 

 
Horari: 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Dissabtes, diumenges i festius,  
de 10 a 21 h 
Últim divendres de cada mes, de 10 
a 23 h 
Nadal: tancat els dies 25 de 
desembre, i 1 i 6 de gener 
 
 

CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


