Escriptura
cuneïforme
- Lliçó 1 -

Benvingut/da!

Explorant l'Antiga
Mesopotàmia

Aquestes activitats et guiaran a través d'un
viatge d'exploració on descobrirem un gran
invent de la cultura mesopotàmica: l'escriptura
cuneïforme.
Durant el camí, trobaràs tresors patrimonials
sorprenents, aprendràs contes i llegendes de la
seua cultura i escriuràs com els nostres
avantpassats.
El material didàctic es basarà en unes
activitats, exercicis, tallers de manualitats,
tutorials DIY i jocs d'endevinar i preguntes per
fer al llarg de tot el dossier didàctic.

A partir d'este moment eres un escriba a
l'Antiga Mesopotàmia.
¿I què és un escriba? Una persona altament
especialitzada en els coneixements de
l'escriptura cuneïforme, encarregada de la
redacció de textos i la seua lectura, de la
classificació de les tauletes i de realitzar els
comptes.

Mans a l'obra!

Tauleta d'argila amb escriptura cuneïforme datada del 3100-3000 a.C. de la
col·lecció de British Museum

La gent de l'antiga Mesopotàmia va registrar
informació escrivint-la en tauletes de fang. Com
escriviu les vostres històries i records favorits?

ELS INICIS DE L'ESCRIPTURA

Sabies que...
La paraula cuneïforme prové del
llatí cuneus (significa "en forma de
falca") i fa referència a les incisions
realitzades en l'argila amb el càlam
quan pressionem sobre ella. Anem
a veure un exemple d'aquest tipus
d'escriptura.

Conta la llegenda, que Inanna, la deessa de
l'amor i la guerra, protectora de la ciutat d'Uruk,
li va robar l'escriptura al déu Enki, el déu de la
saviesa, quan estava borratxo i la va donar a la
humanitat. O al menys és el que creien els
sumeris. Una civilització que habitava fa milers
d'anys a l'Antiga Mesopotàmia.

Els sumeris dibuixaven tokens o
símbols per mantindre un registre
dels seus béns, els quals estaven
representats per diferents símbols
i quantitats (nombre). Per exemple,
el cereal era representat per un
símbol que representava el gra (un
pictograma); i així amb altres
productes com l'oli, les vaques, etc.
Cada tipus de bé tenia el seu propi
signe distintiu en els registres
comptables.
Observa els pictogrames de gra de
cereal a la tauleta.

Compte sumèria escrita en cuneïforme en una tauleta d'argila de
Shuruppak o Abu Salabikh (Iraq) al voltant del 2500 a.C.
British Museum

JOC DE PREGUNTES

Dibuixa el pictograma que creus que
representa el cereal (de la tauleta d'argila
que apareix a la dreta).

Tigris
Ganges
Eufrates

2) Què significa Mesopotàmia?
Ciutat de la història
Terra entre dos rius
Terra entre dos serralades

1 Ó ÇI L L A L E D L A NI F L A ÓI C U L O S

1) Quin riu no es troba a Mesopotàmia?

Talla els quadrats i
enganxa'ls on corresponga
al mapa.

JOC: ¿CONEIXES MESOPOTÀMIA?
Arrossega cada resposta en el seu lloc al mapa.

Nínive

Sidó

Mar Caspi

Mar roig

Ur

Egipte

Golf pèrsic

Persèpolis

Babilònia

Tir

Biblos

Uruk

Riu Eufrates
Riu Tigris
Asur

Anatòlia
Mar Mediterrània

Desert aràbic

Consell: Si no saps la resposta,
busca a Google els noms.

Pinta l'extensió de l'Imperi o cultura al mapa:
Sumèria
(III mil·lenni a.C.)

Imperi Babilònic

(II mil·lenni a.C.)

Imperi Assiri

(I mil·lenni a.C.)

SOLUCIÓ AL FINAL LLIÇÓ 1

ELS SUPORTS I INSTRUMENTS
L'únic que es necessita per escriure en escriptura cuneïforme és una canya i argila, dos materials que es trobaven fàcilment en els rius que recorrien les
ciutats de Mesopotàmia. Utilitzaven un estilet o càlam de jonc (de vegades era un os d'animal) per escriure símbols i signes. Ara, intenta imitar l'escriptura
cuneïforme de la imatge amb un llapis.

Com escrivien
l'escriptura cuneïforme?
Els escribes col·locaven la tauleta d'argila a
la seua mà esquerra, i amb la mà dreta
subjectaven el càlam o canya de jonc.
Escrivien de dalt a baix en columnes
verticals fins a completar tota la tauleta.

Com eren les tauletes
d'argila?
L'argila és el material sobre el qual s'ha conservat
l'escriptura més antiga (entre el 3400 i 3200
a.C.). Les tauletes d'argila solien ser molt fines,
normalment quadrades i amb cantonades
arrodonides. Quan l'argila encara estava humida i
tova, amb un càlam es gravaven els signes
cuneïformes. Després es posava a assecar a el
sol.

Quin instrument es feia
servir per escriure?
L'instrument d'escriptura, el llapis o càlam
(també conegut com canya de jonc), era una
canya amb l'extrem tallat en forma de falca
(amb forma triangular). Per escriure es
pressionava lleugerament la punta
del càlam sobre l'argila
tova. El material
per fabricar-los
era abundant
i creixia a les
ribes dels rius.
El càlam també
podia ser de metall, ivori,
os o fusta.

Endevina, endevinalla! Què
és?

Relleu d'un palau assiri a l'antiga ciutat
de Nimrud, Irak.

Observa com els escribes amb el
càlam o canya de jonc feien
incisions sobre l'argila humida.

Les tauletes d'argila eren llises per la part que
s'escrivia, i una mica convexes per la cara
oposada. Per què? Per facilitar el seu
emmagatzematge en nínxols (uns buits a la paret)
amb l'objectiu de guardar i conservar tota la
documentació com en un arxiu o biblioteca.

JOC DE PREGUNTES
Què has après? Fes clic a la
resposta correcta.
1) Quin material s'utilitzava en
les tauletes per a l'escriptura
cuneïforme?
Pedra
Guix
Argila

2) Per a què servia des del
primer moment l'escriptura?

Per escriure poemes
Per fer comptes per
controlar l'agricultura
i les collites.
Per escriure cartes de
comunicació entre els reis
3) Sobre quin any va començar a
aparèixer l'escriptura cuneïforme?
6300 a.C.
3300 a.C.
1300 a.C.
SOLUCIÓ

ALIGRA
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TALLER: FABRICA LA
TEUA PRÒPIA BULLA

És una bulla d'argila!
La bulla és una bola d'argila que
està buida per dins perquè en el seu
interior es guardaven uns comptes o
càlculs en forma de fitxes d'argila. A
l'exterior de la bulla sempre hi ha
uns
pictogrames
(símbols
o
dibuixos), que fan un resum del que
hi ha a l'interior.
¿I què era? Un contracte. A la part
de fora d'aquesta bola s'escrivien
els detalls del contracte. I dins de la
bulla posaven les peces que
representaven l'acord: transaccions
financeres, assegurances, comptes
de banc, acords hipotecaris, delmes
religiosos per al temple, impostos o
deutes privats.
La bulla de la dreta fa referència a
un compte o contracte d'un salari
per quatre dies de treball.

EL
CONTINGUT
DEL SOBRE:
11 FITXES

1 mesura gran
d'ordi i 2
mesures
xicotetes d'una
altra cosa del
mercat.
4 dies de
treball.
4 mides de
metall.

MATERIAL DIDÀCTIC:

SOBRE SEGELLAT AMB
ROTLLE BUIT
Podem observar una fila
d'homes i un depredador
atacant a un cérvol.
Segell o
signatura

Argila
Un got d'aigua
Paper de diari (per
no tacar la taula)
Trossets de paper
Llapis
Segueix les instruccions:
1) Amb argila fes una bola de la
mida del teu puny.
2) A la part de dalt fes un
xicotet forat i amb l'ajuda
d'una cullereta, buida l'interior.
3) Escriu en xicotets papers els
comptes o missatges i guarda'ls
a l'interior de la bulla.
4) Tapa el forat amb una mica
d'argila.
5) Amb tires d'argila fes unes
figures que representen el que
hi ha escrit en els papers i
afegeix-lo amb una mica
d'aigua a l'exterior de la bola.
6) Deixar assecar. Ara pots
guardar o regalar-la a algú.

UGARIT

L'ALFABET UGARÍTIC

Sabies que...
L'ugarític és el primer sistema alfabètic d'escriptura conegut en el món. Va ser trobat a Ugarit
(actual Ras-Shamra, a Síria, a l'antic Canaan) i data del s. XIV a.C.

Tauleta d'argila seca al sol, de 5 cm. x 1,3 cm. que conté l'alfabet ugarític, el més antic del món.

Què més es va trobar a Ugarit?
En l'excavació arqueològica es van trobar moltes
tauletes d'argila consistents en exercicis
d'aprenentatge de mestres que assajaven
l'escriptura i ordre en l'alfabet d'aquests signes.

Amb l'aparició de l'alfabet
ugarític, què creus que es va
aconseguir?
Fer la llista de la compra.
Registrar els coneixements
apresos per a futures
generacions.
Escriure cartes als amics.
Escriure fets històrics, mites,
llegendes i poemes.

REISSOD LED LANIF LA NÓICULOS

Les tauletes d'argila estaven escrites amb uns
símbols cuneïformes alfabètics amb 30 caràcters
diferents. Per tant, l'alfabet ugarític és un abyad
cuneïforme que va ser emprat al voltant de 1500
a.C. per representar gràficament l'idioma ugarític,
una extinta llengua cananita.

Pinta de roig al mapa on està situat
l'antiga Canaan, actual Síria.

Cerca a Google Maps on se situa l'assentament
arqueològic d'Ugarit (actual Ras-Shamra) i
assenya-la'l al mapa unint una línia amb el nom.
Pots demanar ajuda a un adult / a per buscar a
internet.

Abyad és un sistema d'escriptura on només hi
ha símbols per als fonemes consonàntics, per
això, a vegades, s'anomena consonantari o
alfabet consonàntic.

ACTIVITAT: REPLICA L'ALFABET UGARÍTIC CUNEÏFORME
Vols conèixer altres objectes
de l'Antiga Mesopotàmia?
Al Museu MET (Nova York) contenen
una extensa col·lecció arqueològica, i
entre els seus fons tenen nombroses
tauletes amb escriptura cuneïforme.
Fes click al
descobrir-ho:

següent

enllaç

per

https://www.metmuseum.org/toah/k
eywords/mesopotamian-art/

Vols saber més sobre
l'escriptura ugarítica?
Fes click en este enllaç:
http://artehistoriaestudios.blogspot.c
om/2017/11/capitulo-17-ugarit.html

Gràcies a l'abecedari ugarític,
posteriorment van aparèixer els
alfabets grecs i romans, i per
tant, la nostra llengua. Quin és
grec i romà? Voreja'l.

Com si fores un escriba assiri,
intenta escriure els següents signes
cuneïformes, replicant la tauleta
d'argila següent. Has de tindre en
compte que els assiris escrivien
d'esquerra a dreta, així que fes tu el
mateix en la tauleta del dossier
didàctic de baix.

ACTIVITAT: CREA LA TEUA TABLETA D'ARGILA UTILITZANT EL
ALFABET UGARÍTIC CUNEÏFORME
Com escriba que eres, no només has de
conèixer el sistema alfabètic ugarític, sinó
també fabricar les teues pròpies tauletes
d'argila i ferramentes necessàries per
escriure.

ALTRES COSES QUE POTS FER A CASA:

Crea el teu propi codi / alfabet tenint
d'exemple l'ugarític. Omple els quadradets
seguint l'ordre alfabètic:

Ara que ja has practicat un poquet
l'escriptura, amb ajuda de l'alfabet que hi
ha a la teua dreta, escriu en la teua pròpia
tauleta d'argila les següents dades:
- Nom
- Cognoms
- Edat
- Lloc on vius
I recorda, que s'escrivia d'esquerra a dreta.
És curiós que en algunes tauletes, per saber
quina part era el revers (la part de darrere)
i l'anvers (la part davantera), començaven
escrivint de baix a dalt. Vols intentar-ho tu
també?

Comparteix el teu alfabet secret amb els teus
amics perquè puguen també llegir els missatges
que escrius.

Escriu les paraules de baix a dalt, i
d'esquerra a dreta, a l'igual que feien els
mestres des de la part de darrere de la
tauleta d'argila.

CONSELL: Abans de practicar amb
l'argila, pots escriure-ho en un paper.

- Nom i cognoms de la teua família
- Edat
- Professió

TRUC: També pots dividir la tauleta
en línies llargues verticals per
escriure millor.

Escriu les teues paraules favorites
utilitzant l'alfabet que has creat.

TALLER DIDÀCTIC: CREA LA TEUA PRÒPIA TAULETA D'ARGILA TUTORIAL DIY PAS A PAS.
Segueix les instruccions de les fotografies:

Humiteja l'argila i comença a
treballar el material amb les mans
per fer-lo més flexible.

Amb les mans, fes la forma d'un
quadrat o rectangle, la grandària
més o menys ha de cabre en una mà.
No ha de ser molt gros, però tampoc
molt fi.

Recorda que la tauleta té dos cares:
el revers i l'anvers. Fes unes línies
verticals en les dos cares amb els
escuradents, que et marcaran per on
has d'escriure. Si no us agrada,
modela l'argila i comença de zero.

Mirant la fitxa amb l'alfabet
ugarític, comença a escriure els
signes cuneïformes en un paper,
amb ajuda del llapis, el missatge
que vols escriure.

MATERIALS DIDÀCTICS:

A continuació, escriu els signes
cuneïformes en el revers
d'esquerra a dreta, de dalt a baix;
i per l'anvers escriu de baix cap a
dalt, d'esquerra a dreta.

Una volta completada la tauleta
d'argila, cal deixar-la assecar al
sol. Passades unes hores, l'argila
s'endurirà i ja no es podrà
modificar. Ja eres un escriba
d'escriptura cuneïforme!

Argila. En cas de no tindre'n, pots utilitzar altres
suports com plastilina marró o pasta de modelar
polimèrica FIMO
Llapis
Palets xinesos o de broqueta, canyes de bambú o
similar
Un got amb aigua
Paper de diari (per no embrutar la taula)
Fitxa amb alfabet ugarític
Opcional: Regla

EXERCICI: DESXIFRA EL SEGÜENT TEXT EN CUNEÏFORME UGARÍTIC
Al palau d'Ugarit es va trobar una tauleta d'argila que narrava la llegenda de Dan-El o Aqhat. Una antiga
epopeia que explica que durant els mesos d'estiu no va ploure a la terra... De què tracta la llegenda?
Desxifra els símbols utilitzant la taula de l'alfabet ugarític anterior:

__

_______

_______

__________ ___
___ __
_______

___
___

__

__

__ _____

Aneu amb compte! L'alfabet
ugarític no té totes les lletres igual
que el nostre alfabet. Aquests
símbols de baix et donaran la
resposta per completar la solució
de l'epopeia.
A més, hi ha símbols que poden
ser dos lletres diferents.
Observa bé!

________

______

OBSERVA:

= Q/O

____
____

= E/I
= C/K
= S/X
= U/V

_ ____
___

_______
__________

____

= G/J
SOLUCIÓ DE L'ENIGMA AL
FINAL DE LA LLIÇÓ 1

PER PRACTICAR...

SOLUCIÓ DEL JOC:
MESOPOTÀMIA?

CONEIXES

Mar caspio

Anatòlia

Riu Tigris

Riu Eufrates

Mar Mediterrani

Biblos
Sidó
Tiro

Nínive
Assur

Babilònia
Uruk

Persèpolis

Úr

Golfo pèrsic
Egipte
Desert aràbic
Mar Roig

SOLUCIÓ DEL JOC DE PREGUNTES 1
GANGES
TERRA ENTRE DOS RIUS
SOLUCIÓ DEL JOC DE PREGUNTES ALFABET
REGISTRAR ELS CONEIXEMENTS APRESOS PER
A FUTURES GENERACIONS
ESCRIURE FETS HISTÒRICS, MITES, LLEGENDES I
POEMES
SOLUCIÓ EXERCICI DE DESXIFRAR EL TEXT EN
CUNEÏFORME
LA LLEGENDA EXPLICA EL
NAIXEMENT DEL PRÍNCEP
DAN-EL, QUE VA HERETAR UN ARC
DESITJAT PER LA DEESSA ANAT
I PER ROBAR-LO VA HAVER
D'ASSASSINAR-LO

GLOSSARI
Arqueòleg: persona que estudia i treballa en arqueologia. L'arqueologia és la
disciplina científica que es dedica a l'estudi de les diverses societats humanes
que han viscut al llarg dels segles, gràcies a la recuperació i anàlisi de la
cultura material que van produir.
Arxiu: la paraula prové del llatí Archivum (registres escrits), que a la seua volta
prové del grec arkheion (ajuntament o edifici públic), que deriva d'arkhé
(principi, origen o primer lloc).
Babilònia: era un antic estat de Mesopotàmia (actualment Iraq). Es va originar
a partir dels territoris units d'Acadia i Sumèria. Fundada fa 4500 anys per
Nimrod, qui també va construir la famosa torre de Babel.
Biblioteca: la paraula prové de el llatí Bibliotheca provinent del grec antic
bibliothḗkē (compost per biblion, «llibre» i theke, «caixa»); caixa s'entén
generalment com a edifici o cambra.
Càlam: instrument de canya tallada en punta que es pot fer servir per a
l'escriptura sobre argila, cera o mullat en tinta, sobre papir, pergamí o paper.
Canaan: era la terra promesa de el poble jueu, corresponent aproximadament
a l'actual Israel i els territoris de Gaza i Cisjordània, juntament amb algunes
zones de Líban i Síria.

Imperi Assiri: va ser un Imperi hegemònic de la zona de Mesopotàmia que
derivava el seu nom de la primera capital, Assur.
Imperi Persa: conformada per diversos imperis de l'antiguitat regits per
dinasties perses originades a Pèrsia (aquemènida i sassànida).
Jeroglífics: és un sistema d'escriptura en el qual els conceptes estan
representats mitjançant dibuixos o signes gràfics, com l'egípcia. Van aparèixer
cap al IV mil·lenni a.C.
Mesopotàmia: és l'antiga denominació de la regió situada entre l'Eufrates i el
Tigris, que era dividida en dues parts: la Baixa Mesopotàmia, entre el Golf
Pèrsic i el punt on els dos rius s'acostaven a la mínima distància, anomenada
sovint Babilònia, i l'Alta Mesopotàmia, on es va desenvolupar la civilització
d'Acadia i posterior de l'Assíria.
Pictograma: signes que representen objectes. És una forma de comunicació
escrita que es remunta al Neolític, en la qual l'ésser humà utilitzava les
pictografies per representar objectes mitjançant dibuixos a la pedra.
L'escriptura pictogràfica és la primera manifestació de l'expressió gràfica i es
caracteritza pel fet que cada signe del codi gràfic és la traducció d'una frase o
d'un enunciat complet.
Ras-Shamra: Ugarit.

Cuneïforme: és un dels primers sistemes d'escriptura coneguts en el món. Va
ser creat pels sumeris cap al 3150 a.C.

Síria: la regió de Síria va ser el centre d'una civilització semita de gran
importància al voltant de les ciutats d'Ebla i Ugarit. Ha estat dominat per
cananeus, hitites, hebreus, assiris, perses, grecs, l'Imperi selèucida, romans,
àrabs, mongols, otomans i francesos, fins a la seua independència, el 1946.

Delme religiós: és un impost o cens del 10% sobre la collita dels agricultors
destinat a assegurar el manteniment del clergat i els edificis religiosos.

Sumeris: van ser el poble que va donar origen a la civilització sumèria cap al
5000 a.C. També es diu sumèria seua llengua.

Escriba: era el copista de l'antiguitat.

Ugarit: va ser una ciutat-Estat portuària prop de la ciutat actual de Latakia,
que va ser sotmesa a Egipte cap al 1800 a.C. i es va independitzar més tard.

Grecs: anomenats també hel·lens, són una nació i un grup ètnic nadiu de
Grècia, Xipre i algunes altres regions de l'entorn de la mar Egeu.

Ugarític: llengua semítica, actualment extinta, que es parlava en Ugarit (Síria)
des del 2000 a.C.

