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3.1  Referents històric i localització 

 
 

  
El Pròxim Orient, també anome-
nat Creixent Fèrtil. Abraça el 
territori comprès entre el Mediter-
rani, el mar Negre i el mar Roig, 
per un extrem, i el golf Pèrsic i el 
mar Caspi, per l’altre.  
 
La primera civilització urbana del 
Pròxim Orient va ser la sumèria, 
apareguda durant el IV mil·lenni 
aC a la Baixa Mesopotàmia. 
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3.2 Mesopotàmia 
3.2 a) Arquitectura 

•  S’usava la tova (maó sense coure, assecat al sol). 
•  Els edificis s’adornaven amb relleus i amb ceràmica vidrada. 
•  Per primera vegada es van construir arcs i voltes.  

Temples. Es construïen damunt un 
monticle de terra. Van anar evolucionant 
fins a convertir-se en el ziggurat, una torre 
de grans dimensions amb un templet a la 
part superior.  

Tombes. Espais excavats formats per un 
corredor que conduïa a la cambra funerària. 

Palaus. Damunt de terrasses elevades.  
Portes custodiades per uns braus alats de 
cinc potes i cap humà, considerats símbols 
de protecció.  
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Ziggurat d’Ur, Iraq, c. XXI aC 

Porta d’Ishtar, Iraq, c. 575 aC 
Reconstruïda al Museu  
de Pèrgam de Berlín  



3.2 Mesopotàmia 
3.2 b) Escultura i arts menors 
 

 
•  Relleus. S’explicaven històries quoti-

dianes o episodis per a l’exaltació del 
rei. Imatges de gran detallisme i 
expressivitat.  

•  Figures de ple volum (exemptes). 
Figures orants (actitud de pregària), 
hieràtiques i subjectes a la llei de la 
frontalitat.  

 
•  Estela. Monument commemoratiu. 
 
•  Estendards. Banderes de guerra. 

Gudea de Lagaix,  
2200 aC 

Lleona ferida. 
Escenes de caça 
d’Assurbanipal del 
palau de Nínives, s. 
VII aC 

Estela del Rei accadi Naran-Sin (cap al 
2250 aC) amb perspectiva jeràrquica 
agegantant la figura del monarca. 
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3.3 L’art de la Pèrsia aquemènida 

 
 

 

 
La ciutat de Persèpolis és el 
complex palatí més important que 
s’ha conservat. S’aixeca sobre una 
plataforma natural i hi destaquen 
l’apadana (sala del tron o de les 
audiències), el palau de Darios I i 
el palau de les cent columnes. 

Els monarques perses tenien poder total i 
absolut sobre el seu poble. L’existència d’un 
art imperial té com a exemples principals els 
palaus decorats amb frisos de relleus i les 
tombes.  

Fris dels Immortals, Susa, c. 521-486 aC  

Palau de Darios I, Persèpolis, c. 500 aC 
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3.4 L’art fenici 
Els fenicis van crear un art 
eclèctic a partir de models 
egipcis, mesopotàmics i grecs. 
 
 
Les obres més interessants són 
els sarcòfags antropomorfs, 
generalment de marbre, on a la 
tapa es reproduïa el rostre del 
difunt. 
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* Eclecticisme [AQ] Tendència artística basada en la utilització i la 
conciliació d’estils del passat. 



3.5 Egipte 
•  L’art egipci estava molt relacionat amb la creença en el més enllà: 

l’ànima del difunt (ka) havia de tornar al cos en el moment de la 
resurrecció. Per això, la mort era un trànsit que s’acompanyava d’un 
complex ritual que incloïa la momificació.  

3.5 a) Arquitectura 
 •  Monumentalitat.  

•  Grans carreus tallats d’una manera uniforme. 
•  Estructura arquitravada o de llinda, és a dir, sense arcs ni voltes. 
•  Les construccions egípcies més importants són les tombes 

(mastabes, piràmides i hipogeus) i els temples. 
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3.5 a) Arquitectura. Tombes 
•  Mastaba. Forma de piràmide truncada 

construïda amb pedra. A l’interior hi havia 
la capella funerària. 

•  Piràmide. A les cambres centrals de les 
piràmides hi havia el sarcòfag del faraó i 
la seva estàtua de substitució destinada a 
acollir l’ànima del difunt en el cas que el 
cos momificat s’hagués corromput. 

•  Hipogeu. Tombes excavades a la roca. 
La tomba esdevenia més amagada i més 
difícil de saquejar. 

 

Piràmides de Kheops, Kefren i 
Micerí de la necròpoli de Gizeh 

Mercè Arbonés. Escola Els Arcs 



3.5 a) Arquitectura. Temples 
•  Temples. Grans construccions 

dedicades als déus.  
 
 
 
 
 
 
 
•  Espeu. Temple de caràcter 

funerari excavat a les parets 
rocoses i amb la façana esculpida. 

Espeu de Ramsès II,  
Abu-Simbel, c. 1279-1212 aC  

Temple de la reina 
Hatsepsut, Dayr al-
Bahri, c. 1490-1480 aC 
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2.5 b) Escultura 
Els materials més utilitzats van ser la pedra 
dura, el granit i l’esquist (roca de color negre 
blavós). També s’utilitzava la fusta i el bronze 
amb el mètode de la cera perduda. 
 
•  Baix relleus. Les imatges es represen-

taven en perspectives planes, a través de 
l’anomenada llei de la frontalitat, segons 
la qual es representava el cap de perfil, 
però amb l’ull de cara, el tronc de cara i la 
part inferior del cos de perfil.  

•  Estatuària. És característic el hieratisme, 
amb una certa rigidesa i distants. 

Escriba assegut  
c. 2480-2350 aC 
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Relleu del temple d’Isis, Assuan 

Bust de Nefertiti 
c. 1353 aC 



3.5 c) Pintura 
•  Desenvolupament notable.  
•  Llei de frontalitat. 
•  Perspectiva jeràrquica (els personatges més 

rellevants es representen d’una mida més gran i 
situats a la part dreta de l’escena). 

Tomba de Sennefer, Tebes, c. 1410 aC  
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3.5 d) Arts decoratives i sumptuàries 
•  Els aixovars funeraris, relacionats 

també amb el més enllà, contenen 
molts objectes de la vida quotidiana 
que permeten saber com vivien i es 
guarnien els egipcis.  

 
 
•  Els objectes de joieria, les màscares 

funeràries i els vasos canopis 
(recipients on es guardaven les 
vísceres del difunt després de la 
momificació) són d’un gran interès. 
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Màscara funerària de Tutankamón c. 1312 aC 



3.5 d) Arts decoratives i sumptuàries 
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3.5 e) Documental 
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52:05 Maravillas del Antiguo Egipto – Documental 
 
    https://www.youtube.com/watch?v=itghThe7YUM&ab_channel=DOCUMENTALIA 


