
Els orígens simbòlics de l’art: 
les primeres civilitzacions

Document concebut i realitzat per Miquel Pescador
Gener 2013

www.miquelpescador.com

http://www.miquelpescador.com


Pròleg 

Els orígens de l’home: 
el pas de l’animal a l’home





L’home és nòmada 

Íntima unió amb la naturalesa



30.000 aC El xaman entra en estat al.lucinatori mitjançant la ingesta de substàncies i “veu” l’alè del seu mestre mort 
(avantpassat) en el cos i en l’esperit de l’animal. I en aquest estat, el representa. Tothom veu l’esperit com es mou 
realment a la pedra il.luminada pel foc.

 30.000 aC



 30.000 aC  22.000 aC



Sapiens inventa divinitats per garantir-se la supervivència: la fertilitat és clau perquè el clan no desaparegui 

Les primeres divinitats són els esperits dels avantpassats que vetllen pels seus fills des del país dels morts

 35.000 aC  22.000 aC  22.000 aC



La revolució del sedentarisme 

L’home aprèn, poc a poc, a domesticar la 
naturalesa i perd l’íntima unió amb aquesta







 12.000 aC
 Inici del canvi climàtic que 
acaba amb la glaciació. 

Inici progressiu dels 
sedentarisme

 9.000 aC
 Societat de recolectors i 
caçadors que crea el santuari 
més antic del món i és dedicat a 
les divinitats animals 
a Göbekli Tepe (Turquia) 

L’home viu a una espècie 
d’Eden, un jardí que sense 
esforç dóna menjar a l’home 
(animals, gra i fruits)



 9.000 - 7.500 aC

L’agricultura i la ramaderia fan 
perdre consciència a l’home del 
seu poder sobre la naturalesa: 
comença a venerar-se a si 
mateix  
(la vertical de qui camina amb 
dues cames) 

Urfa (Turquia) a prop de Göbekli 
Tepe 

És el déu de la fertilitat



 35.000 aC
La Mare Terra 
És la deessa de la 
fertilitat 

No és una divinitat 
humana sinó una força 
bàsica de la naturalesa 
que pren les formes 
dels atributs de la 
procreació humana

 9.000 aC
L’Home domina la Mare Terra 

És el nou déu de la fertilitat 

És un déu humà



Primeres civilitzacions 

Quatre instants de l’Antiguitat









L’home crea la idea 
del Déu

És un reflex de l’immens Poder 
que l’home sap que té 

sobre la naturalesa  
i sobre els altres homes

I, alhora, li recorda la seva 

Fragilitat (malalties i mort) 

Allò que no controla

Les divinitats són construccions que l’home crea 
per reconèixer i explicar-se la seva pròpia naturalesa: 

Allò que el converteix en el dominador de la naturalesa 
(l’animal) 

És ànima? És esperit? És diví?

animal 
(origen)

home 
intel.ligència + sensibilitat + 
sentiments + imaginació

Les divinitats li permeten invocar energies que encara 
no entén ni domina 

cerca Protecció



Els déus babilonis tenien forma humana amb acompanyants animals: l’home s’havia imposat a la 
naturalesa. 

A Egipte, els déus tenen forma humana amb cap d’animal i el faraó-déu s’identifica amb ells. És 
un pas complex entre l’animalitat-déu del Paleolític i la humanitat-déu de les civilitzacions.

Marduk 
(Babilònia) Ra (Déu Sol) Isis (Deessa Mare) Horus (Déu-faraó) 

Fill d’Isis
Osiris (Déu-Nil) 
Parella d’Isis 

Déu dels morts i de la 
resurrecció: la fertilitat i 
regeneració del riu Nil



El sedentarisme ha permès poder 
alimentar més densitat de gent en un mateix territori: 

apareixen els primers poblats que 

evolucionaran cap a les primeres 
ciutats.  

L’autoritat del rei de la ciutat 

s’identifica amb el déu de la ciutat que ell 
mateix ha inventat. 

I es reforça mitjançant les 
imatges (l’art) del déu que fa erigir a 
la ciutat i al temple.

i crea una mitologia per legitimar 
el seu dret al poder sobre els altres 
homes

Es generen conflictes de relació 
entre els habitants dels poblats i de les ciutats que cal 

solucionar: apareix el 
“rei” (l’autoritat)



Rei-déu Gilgamesh venç l’animal-déu enviat per IshtarBrau alat de palau assiri



Déu Marduk venç la deessa Tiama en forma de drac



Gigantomàquia. Fris a l’Altar de Zeus a Pèrgam 
197-159 aC
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Porta d’Ishtar 
575 aC









Temple-zigurat d’Ur  2500 aC
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Bust de Nefertiti 
1370-1330 aC



Obsessió  d’un poble per garantir l’ordre i eliminar el caos.

Aquesta és la funció principal del “rei” (faraó)

L’ordre era bàsic en la supervivència dels egipcis:
depenien totalment de la crescuda anual del riu Nil entre juny i setembre perquè fertilitzés la terra desèrtica amb els seus llims 
i la seva aigua.
Aquesta regularitat era sinònim de vida. El caos era sinònim de mort ja que l’entorn era enormement hostil: el desert.

Com a garant de l’ordre còsmic, el faraó era un semidéu.

Horus (Déu-faraó) 
Fill d’Isis



Els egipcis van ser uns grans creadors de símbols que ens 
han arribat traduïts fins avui: fertilitat, amor i família



Ishtar 
(Babilònia)

Isis  
(Deessa Mare)

Hathor 
(Deessa Mare, de l’amor) 

Temple de Hatshepsut

Hathor 
(Deessa Mare,  
de l’amor)

Fertilitat



Isis lactans. Isis amamantant 
el seu fill, el déu Horus  

(el faraó era una 
personificació del déu Horus) 

És una versió romana de la 
deïtat egípcia. 
Museus Vaticans

Verge Maria amb el nen 
Jesús 

Jean Fouquet, 1450

Hathor 
(Deessa Mare, de l’amor) 

Temple de Hatshepsut

Fertilitat



Amon 
(Déu Sol de Tebes)

Isis (Deessa Mare) Horus (Déu-faraó) 
Fill d’Isis

Osiris (Déu-Nil) 
Parella d’Isis 

Déu dels morts i de la 
resurrecció: la fertilitat i 
regeneració del riu Nil

Mut 
(Deessa del cel)

Jonsu 
(Déu de la Lluna)

Amor i Família



La família del faraó Akenatón Amor i Família



Hathor 
(Deessa Mare, de l’amor) 

Temple de Hatshepsut

Zeus Hera Ares Tondo Doni (1506) 

Miquel Angel
Amor i Família



La vertical= 
l’home-Déu 
i el Misteri de la Mort

El faraó Micerino i la seva reina 
Jamerernebty  
(2514-2486 aC)

Obelisc i entrada al temple de Luxor amb 
escultures del rei Ramsés II  
(1279-1213 aC)



Inscripció al temple de Karnak d’Akenaton 
(1370-1330 aC)

Stonhenge 
(3100 aC)

Tauleta sumèria 
(2600 aC)

La vertical i 
l’horitzontal= 
un sistema perfecte per 
descriure i per construir el 
món



El triangle= 

un altre símbol de l’home-esperit. També marca la verticalitat
Piràmide de Keops a Gizeh 

(2570 aC)

Home-cos=matèria

Home-esperit=immaterial





El cercle= 
la Perfecció i el Poder absolut del Sol-Déu





Els símbols abstractes sorgeixen de 
la necessitat de comunicar constantment la visió de 
l’home i del món;

S   í   n   t   e   s   i

Símbol A: 

la Vertical 
(Bípede 
Cervell) 

Misteri de la 
Mort

Símbol B: 

La vertical i 
l’horitzontal= 
un sistema perfecte 
per descriure i per 
construir el món

Símbol C: 

El triangle= 
un altre símbol de l’home-
esperit 

També marca la verticalitat

Símbol D: 

El cercle= 
la Perfecció i el 
Poder absolut del 
Sol-Déu

Símbol E: 

El ritme= 
la Moviment de la 
vida

i de la voluntat d’utilitzar aquests 
símbols en benefici de qui 
té el Poder (el rei i els sacerdots)



Nefertiti 
(1370-1330 aC) 
Escultor: Tutmose 

Calissa i guix pintat 

47 cm altura

És un motllo per 
a realitzar màscares de la 
reina





La família del faraó Akenatón



El faraó Micerino i la seva reina Jamerernebty  
(2514-2486 aC)



Bust de Cleopatra 
(finals sI aC)

Bust de Juli César 
(finals sI aC)



Bust d’Atalo I (pare d’Eumenes II) rei de Pèrgam 
(269-197 aC)

Bust de l’emperador romà Adriano 
(76-138 dC)



3 

Temple de Zeus a Pèrgam 

Grècia, període hel.lenístic 
197-159 aC









200 aC



L’Altar de Zeus es construeix  
per commemorar la victòria militar del rei de Pèrgam, Eumenes II sobre el veí rei gàlata, Antíoco III













La Gigantomàquia
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Pòrtic del Mercat romà de Milet 

República romana 
120 aC



Planificació de la ciutat de Milet feta per 
Hipodam de Milet al 479 aC. 

La ciutat havia de ser reconstruïda després 
de ser destruïda pels perses el 494 aC 

durant les Guerres Mèdiques







Epíleg 

Tres museus
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