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El llibre és un compendi de les co- 
municacions del col.loqui (Cartigny, 
15-17 de juny de 1979) celebrat pel 
CEPOA (Centre d'fitude du Proche 
Orient Ancien) de la Universitat de 
Ginebra. 

L'origen d'aquest llibre s'ha de bus- 
car en un seminari impartit pel profes- 
sor C. Renfrew en aquella universitat 
l'hivern anterior. Va exposar-hi una 
serie de criteris que permetien de dis- 
tingir diferents graus d'urbanització. 
Aquest ccmodelw s'ha convertit en un 
bon instrument de treball, ja que ser- 
veix tant per a I'antiguitat com per als 
períodes més recents, en funció d'uns 
factors comuns que, tal com s'havia 
pogut establir cada vegada amb més 
exactitud, tenen un paper determi- 
nant en I'evolució de les ciutats. 

Agrupades en cinc capítols (meto- 
des, Creixent Fkrtil, Egipte, Orient 
greco-roma i I mil.lenni, i imatge de la 
ciutat), la gran varietat de contribu- 
cions (25), en comptes de provocar 
l'abskncia de punts en comú per ende- 
gar una discussió, va produir, d'una 
banda, la subdivisió del tema princi- 
pal en dos: realitat de la ciutat (per 
mitja de l'arqueologia i I'epigrafia) i 
imatge que projecta de si mateixa (a 
través de la histbria); i d'altra banda, 
una confrontació dels problemes 
antics i moderns. 

A manera de síntesi, en un eptleg 
molt clarificador la redactora en cap 
del recull explica que aquest col.loqui 

fa un triple enfocament del problema 
de la realitat de les ciutats. 

A. A partir de com han sorgit. Dis- 
tingint-ne 4 tipus (Elisséeff): 1. Ciu- 
tats creades. 2. Ciutats espontanies: fe- 
tes en llocs concrets per necessitat 
d'una comunitat. 3. Ciutats d'annexió: 
desenvolupades al voltant d'un ele- 
ment preexistent, com ara centres re- 
ligiosis, fortificacions.. . 4. Ciutats [[e- 
gades. També poden correspondre a 
un dels altres tres tipus. 

Al grup de les ciutats espontanies és 
al que correspondrien els centres del 
Prbxim Orient Antic, dels quals s'ex- 
plica el procés d'urbanització (Oates), 
bé a partir d'un factor topografic 
(Gasche), bé a partir de la repartició 
en diferents llocs geografies en funció 
de les seves dimensions i la seva even- 
tual especialització (Carroué); o bé a 
partir de l'estudi d'una ciutat concre- 
ta: per implantació geotopogrhfica 
(Biblos: Dunand) amb metodes d'ex- 
cavació arqueolbgica tradicional; o 
pels recursos, vocació i durada en el 
temps (Shahr-i Sokhta: Biscione) amb 
nous mbtodes de tkcniques-punta de 
l'arqueologia prehistbrica, l'etnologia 
i la geografia humana. 

B. Per la prestncia d'un plano1 
preestablert, que demostri una con- 
cepció urbanística. Aixb és caracterís- 
tic de les ciutats creades (tipus A-1) i 
respon generalment a una necessitat 
determinada. Algunes ciutats han tin- 
gut una vida curta, com ara els po- 
blats obrers egipcis construi'ts just per 
a la durada de l'obra (Bonnet, Ver- 
co~~t te r ) .  D'altres representen colb- 
nies de centres civilitzadors en expan- 
sió, com ara les ciutats greco-romanes 
de Síria (Stucky), Alexandria (Siat), o 
les ciutats de la conquesta islamica, 



nascudes a partir de camps militars o 
de campaments nbmades (Elisséeff). 
El seu tret comú és una disposició per 
barris, que reflecteixen el seu funcio- 
nament o el seu poblament, i la qua- 
dricula regular dels carrers que es ta- 
llen en angle recte amb uns eixos 
principals. 

C. Per una funció o un aspecte espe- 
CGC. En aquest apartat hi ha una co- 
municació sobre les ciutats medievals 
espanyoles (Bolens), on, en primer 
lloc, figura el factor població, tot des- 
crivint el carhcter tripartit d'aquestes 
ciutats on conviuen comunitats musul- 
manes, jueves i cristianes -de les 
quals es reflecteixen les activitats 
complementiries en l'hibitat i la dis- 
posició dels barris. 

Un altre factor, de prosperitat tam- 
bé, és la dinámica dels intercanvis, 
que ha dominat llexist&ncia de la ciu- 
tat, tant al Prbxim Orient com a d'al- 
tres llocs, i també en &poques més re- 
cents. Hi ha el cas de Palmira (Du- 
nant) i Audaghost (Gallay), ambdues 
riques i prosperes, que van deixar de 
ser-ho quan les carreteres que les tra- 
vessaven van ser desviades cap a d'al- 
tres llocs, i que finalment van acabar 
morint. El cas de Mari és diferent 
(Kupper), perqui: era una ciutat d'in- 
tercanvis i redistribució, alhora que el 
centre d'un estat relativament pode- 
rós; la seva desaparició va ser provo- 
cada més per la f o r ~ a  expansionista de 
Babilbnia que no pas per qüestions 
comercials. Aquesta alternan~a de fa- 
ses d'expansió i de regressió que por- 
ten fins a una total desaparició no s'ha 
d'atribuir únicament a les ciutats de 
l'antiguitat. Més recentment, hi ha 
l'exemple d'Autun i de Glasgow (Vi- 
cari), i el de Nova York (Cardia). 

Quant a la imatge de la ciutat a 
l'antiguitat, s'analitza per mitja dels 
textos antics. D e  tot el que en diuen, 
se'n pot deduir la imatge de la ciutat 
que es fan els que hi viuen. Aquesta 
canviari segons la categoria social de 
l'observador, amb la qual cosa canvia- 
r i  també, lbgicament, el model de 
ciutat propugnat. 

La major part dels pobles de l'anti- 
guitat tenen una visió centrista de la 
ciutat. Per als sumeris, és el lloc privi- 
legiat on s'organitza la vida enmig 
d'un món cabtic; és el signe que exis- 
teix abans de tota forma de cultura. 
El temple n'és I'element essencial i 
després vénen el palau i les altes mu- 
ralles de protecció; la resta s'articula 
entorn d'aquest nucli fundacional, 
sense el qual és inconcebible (Brüsch- 
weiler). En el terreny del niout egipci 
passa el mateix, car té una significaci6 
equivalent i és considerat com una 
projecció de I'ordre diví sobre la terra 
(Parlebas). A Grecia, com que la ccpo- 
lis, té un caricter més marcadament 
cultural, s'hi concentren les institu- 
cions religioses i cíviques. Se'ns recor- 
da també que parlar de centre implica 
perif6ria. I si bé per als sumeris és un 
espai amena~ador i perillós, ple de 
monstres i esperits malefics, en el cas 
grec es tracta d'un espai marginal i 
hostil, temible per als mortals, certa- 
ment, perb alhora susceptible de glo- 
rificació dels herois (Rudhardt). 

L'Antic Testament serveix de tema 
per a nombroses contribucions. De la 
ciutat en general, se'ns n'ofereix una 
imatge critica, en oposició al món del 
camp i de les estepes i a les relacions 
entre els nbmades i les ciutats (Pury). 
L'episodi de la torre de Babel, amb el 
model babiloni de ciutat agrupada al 



voltant de la seva torre de pisos, ser- 
veix de pretext per a una demostració 
de les conseqükncies nefastes de la 
hybris dels homes (Bost). Jerusalem 
apareix com a ciutat santa, en conver- 
tir-la el rei David en una triple asso- 
ciació: ciutat-Déu-rei. Així ser& la 
nova Jerusalem de I'era messianica 
que es tornara celestial a 17Apocalipsi 
(Martin-Achard). Jerusalem ha d'es- 
tar a I'altura de la seva imatge perquk 
s'hi acompleixi la unió de Déu i els 
homes (Starobinski). 

El pensament cristia ha considerat 
la passió de Crist com un signe de 
ruptura amb el temps en quk Jerusa- 
lem i Déu eren una sola cosa; i si en- 
cara és important és perquk és el lloc 
on es va acomplir el fet central sobre 
el qual reposa la seva fe, per6 ja no és 
l'únic lloc on es manifesta la preskncia 
divina (Zumstein). 

Després d'una analisi subtil i elo- 
qüent de l'important passat de Roma 
(Insolera) com a imatge de ciutat-gre- 
sol, el recull s'acaba amb una visió de 
la ciutat ideal per excel.lkncia, la que 
Alexandre tracta d'aixecar segons els 
preceptes del seu mestre Aristbtil 
(Siat). 

Victoria Solanilla 

BOURGEAUD i altres, eds., 
L'animal, 17homme, le Dieu 

dans le Proche-Orient ancien 
(Cahiers du CEPOA, 2), 
Leuven, Peeters, 1985. 

Aquest segon volum dels quaderns 
del CEPOA (Centre d'8tude du Pro- 

che-Orient Ancien) també esta for- 
mat per les actes d'un col.loqui fet a 
Cartigny (28-31 de maig de 1981). El 
tema del col.loqui era el mateix dels 
cursos i seminaris impartits l'any ante- 
rior al CEPOA de la Universitat de 
Ginebra. 

No s'ha unificat la presentació, les 
notes i les abreviacions de les comuni- 
cacions, com es va fer en el primer 
quadern, dedicat a <<la ciutat al Pro- 
xim Orient Anticw. 

El text de Ph. Bourgeaud serveix 
d'introducció al conjunt. Són les refle- 
xions d'un historiador de les religions 
sobre el tema del col.1oqui. I a conti- 
nuació es presenta tot el conjunt dels 
treballs, segons un ordre cronolbgic 
(de la prehistbria a I'kpoca paieocris- 
tiana), seguit d'un índex de topbnims 
i un índex de matkries. 

Si Bourgeaud parla de ['animal com 
a cosa susceptible d'ésser pensada i 
consumida a través d'un ritual (sacri- 
fici) o d'unes prohibicions (tabús ali- 
mentaris), tractant40 com a operador 
simbblic, Cauvin parla de I'art mobi- 
liari epipaleolític de I'est, que es ca- 
racteritza fonamentalment per formes 
animals com les de l'art Franco-canta- 
bric a I'oest. A partir del segle VIII aC 
s'abandonen aquestes formes i hi ha 
un augment gradual de les representa- 
cions de la figura humana. Els símbols 
s'organitzen de manera jerarquica en- 
torn de les figures de la dona i el toro, 
que tindrien la categoria de primeres 
divinitats. Aquest canvi en el psiquis- 
me &urna el dedueix I'autor per mitja 
de I'analisi d'aquells aspectes més ma- 
terials de la neolitització. 

Chaix exposa la seva teoria sobre el 
Bucrani. Diu que es poden trobar 
santuaris del Prbxim Orient, als es- 


