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Història Civilització

“Torxa de la civilització”       

No trajectòria lògica
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Ashurbanipal/Assurbanipal (668-627 a. de C.)

Biblioteca de Ninive / Biblioteca de Ashurbanipal

1845 - Austen Henry Layard, prop de Mossul, a l'Iraq.

25.000 tauletes, depositades en el Museu Britànic, 

traduïdes per George Smith a partir de 1872

Epopeia de Gilgamesh o el Poema de Gilgamesh és una 
narració d'origen sumeri, considerada com la 
narració escrita més antiga de la història

El poema conta la història de les aventures del Rei
Gilgamesh de Uruk ( 2650 a. C.)

La tauleta XI conté el mite del diluvi. Còpia de l'èpica
de Atrahasis

 Bàsicament el text mesopotàmic relata el
següent: Enlil decideix destruir a la humanitat
perquè li resulten molestos i sorollosos. Ea
adverteix a Uta-na-pistim perquè construïsca
un vaixell. El vaixell s'haurà d'omplir d'animals
i llavors. Arriba el dia del diluvi i tota la
humanitat pereix, excepte Uta-na-pistim i els
seus acompanyants. Uta-na-pistim s'adona que
les aigües baixen i solta un corb el qual
voletejava sobre les aigües anant i venint fins
que es van evaporar les aigües de la terra. Uta-
na-pistim fa una ofrena als déus i aquests
queden satisfets pel sacrifici.





 El Diluvio universal

 “Utnapishtim respondió a Gilgamesh:

 -“Gilgamesh, voy a revelarte una cosa oculta,

 Voy a confiarte un secreto de los dioses.

 Fue en Shuruppak, una ciudad –tú la conoces bien-

 situada a orillas del Éufrates,

 ciudad ya antigua y en la que a los dioses les gustaba habitar,

 en donde los Grandes dioses tomaron la decisión de provocar el
Diluvio (…)

 -“(…) Hombre de Shuruppak, hijo de Ubar-Tutu,

 destruye tu casa, construye un barco,

 abandona las riquezas, busca la Vida que salva,

 renuncia a las posesiones, guarda vivo el soplo de vida.

 ¡Embarca en el barco todas las especies vivas! (…)”.

 Durante todo un día la tempestad se desencadenó,

 Impetuosamente se desencadenó y provocó el Diluvio;

 Su violencia sobrevino sobre las gentes como una batalla,

 A causa de las trombas de agua no se veían los unos a los otros,

 Vistas desde el cielo, las gentes no eran reconocibles.

 Los dioses, entonces, llegaron a espantarse ante el Diluvio

 Y huyendo, subieron hasta el cielo de Anu.

 Acurrucados como perros, los dioses se agazaparon afuera (…).

 Durante seis días y siete noches,

 el viento persistió, el huracán del Diluvio arrasó la tierra.

 Al llegar el séptimo día el huracán del Diluvio empezó a amainar,

 después de haber luchado como una mujer en parto.

 El mar, luego, se calmó, se apaciguó el viento Imkhullu, el Diluvio
cesó (…).

 Era en el monte Nisir donde el barco varó.

 El monte Nisir retuvo el barco sin dejar que se moviera (…).

 Cuando llegó el séptimo día, hice salir una paloma y la dejé
marchar,

 La paloma emprendió el vuelo, pero regresó;

 Como no había encontrado donde posarse, por eso volvió.

 Hice salir una golondrina y la dejé marchar,

 la golondrina emprendió el vuelo, pero regresó;

 como no había encontrado donde posarse, por eso volvió.

 Hice salir un cuervo y lo dejé marchar,

 el cuervo se fue y viendo que las aguas habían bajado,

 se puso a picotear, revoloteó, alzó la cola y ya no volvió.

 Habiendo dejado salir todo a los cuatro vientos, ofrecí un sacrificio,

 puse una ofenda en la cima de la montaña (…)”.

 XI, 1-3 (versión de F. Lara Peinado, Madrid, 2010).

































 Derrota de Guti i amorreus per Gudea de Lagash (post. 2150) – alliberament de 
Sumer

 Expulsió dels Guti del Nord per la dinastia d’Uruk

 Fundada per Ur-Nammu (2112-2095)---Primer codi legal

 III Dinastia d’Ur

 Derrota de Ibbi-Sense (2028-2003) per elamitas, amorreus i Su

 Etapa d'inestabilitat: sorgiment d'Assíria, Babilònia, Mitanni, Alep…

























 Llistes de reis i alguns fets realitzats per ells

 Recullen fets contemporanis a la seua època de composició

Gran volum de documentació

 Escriba Registre de cada document

Conservació en biblioteques y arxius



 Pedra de Palerm (1750-1600 a. de C.):
 Noms i fets de cinc dinasties precedents
 Més antic dels anals egipcis

 Anals de *Thumosis III
 Campaña militar contra *Meggido o *Armageddon
 Narració detallada, dia a dia, com un diari militar
 Narració d'un fet contemporani amb finalitat exaltadora i propagandística

 Maneton
 Únic historiador egipci conegut
 Època hel·lenística: escriu en grec les seues obres

 Història d'Egipte (*Aigyptiaka)
 No conservada
 Sistema de dinasties: “dynasteia” o “poder de govern”
 Ús de Llistes Reials
 Intent d'història nacional vs. Imatge negativa transmesa per Heródot



 “Historia”: concepció similar a l’egipcia

 Gran trascendència de les elaboracions religioses
 Babilònia > Biblia jueva > Fé cristiana > Civilització Occidental

 “Literatura històrica”
 Gran volum d’informació
 Llistes de reis
 Llistas de dates i esdeveniments per fixar els anys Preocupació per la Cronologia



 Cultura assíria:
 Llistes de dignataris Anotacions esdeveniments (*princ. militars)
 Primers anals reals s. XV a. de C.
 Anals *Tiglath *Pileser I (c. 1100 a. de C.)
 Anals de *Asurbanípal (668-626 a. de C.): biblioteca de més de 20.000 *tablillas a Nínive 
 Agrupació dels fets del passat per temes i no solament cronològicament.

 Respecte per les inscripcions – Maledicció de *Asurnasirpal (885-860)

Qualsevol que... alterara les paraules de la meua inscripció, o destruïra aquesta imatge o
l'ocultara, o la cobrira amb greix, o l'enterrara, o la cremara, o la llançara a l'aigua, o la col·locara
de tal manera que les bèsties pogueren calcigar-la o el bestiar passar sobre ella, o impedira
que els homes pogueren contemplar i llegir les paraules de la meua inscripció o fera violència
a la meua pedra commemorativa de manera que ningú poguera contemplar-la... o qui induïra a
agafar-la i esborrar-la o la raspara ... que Ashur, el gran senyor, el déu d'Assíria, el senyor de les
destinacions, maleïsca la seua destinació i que trastorne els seus fets...

 Destrucció de Nínive per Babilònics Projecte de recuperació històrica de Nabónidus

(556-539)
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