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L’exposició que vos oferix el MARQ des d’abril a setembre de 2008 se centra en la 
Història i l’Arqueologia d’una de les regions més remotes i desconegudes del món. 
Es tracta de Tuvà, una de les actuals repúbliques que componen la Federació Russa. 
Geogràficament es troba al centre exacte del continent asiàtic, al sud de Sibèria. Pels 
seus condicionants geogràfics, Tuvà s’ha vist apartada dels
grans centres de civilització, la qual cosa ha permés que a hores d’ara puga ser 
admirada com un “nínxol cultural” únic. No sols perquè els seus pobladors han 
conservat les seues tradicions ancestrals durant segles, sinó perquè segons el parer 
de molts investigadors és el bressol de la civilització escita. Els escites van formar un 
poble de genets nòmades que va ser admirat en l’antiguitat per les seues qualitats 
guerreres i que va arribar a sedentaritzar-se en les terres d’Ucraïna i a formar un 
florent regne al contacte amb les colònies gregues del Mar Negre.

El MARQ exposa per primera vegada a Europa, 601 peces que comprenen des 
de la prehistòria fins a l’època escita a Tuvà. Objectes que provenen dels fons de 
l’Institut d’Història de la Cultura Material de Sant Petersburg, amb el valor afegit de 
pertànyer a jaciments, actualment ocults per les aigües del gran embassament de 
Saiano-Shushensk, al riu Ienissei. De manera que l’acord aconseguit entre ambdues 
institucions permetrà mostrar al món per primera vegada peces que, fins ara, mai 
han sigut exposades.

Hem de donar les gràcies per tot això no sols a la Diputació d’Alacant, a l’Institut 
d’Història de la Cultura Material Russa o a l’Ambaixada de la Federació Russa del 
nostre país, sinó també a tot el personal del MARQ i, molt especialment, a la Fundació 
Caja Murcia pel seu patrocini.

Esperem que en gaudiu. Un salutació ben cordial.
Josep A. Cortés i Garrido

Director / Gerent de la Fundació MARQ.

Com treballar la guia
Les activitats proposades en aquesta guia es fonamenten en la combinació 
d’informació referida a la cultura dels escites de Tuvà i la realització d’exercicis 
pràctics. La visita a través de la guia permet una acció dinamitzadora, amb jocs, 
reflexions, pràctiques i accions adaptades a tota l’etapa de Primària així com a 
la de Secundària i de Batxillerat.

• Mostrar una remota regió agresta d’Àsia que contrasta amb els nostres 
paisatges industrialitzats.
• Valorar una cultura nòmada com a resultat d’una llarga evolució i adaptació 
en un medi estepari.
• Aproximar-se al món funerari com a font principal per a conéixer la cultura 
material i els costums.
• Identificar els trets generals de la cultura escita: armament, equipament del 
cavall i art d’estil animal.
• Conéixer una font clàssica i comprendre la seua utilitat per a interpretar, en 
algunes ocasions, la dada arqueològica.
• Apreciar l’art rupestre com a font per al coneixement de les cultures 
prehistòriques de Tuvà i la seua comparació amb l’art rupestre de la nostra 
regió.

L’activitat està prevista per a una hora.

Objectius

Temporalització
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L’exposició que veuràs al MARQ fa un recorregut pel passat de la llunyana regió de Tuvà. La 

República de Tuvà és una més de les regions que formen part de la Federació Russa i es troba 

al centre d’Àsia. Precisament en el seu capital (Kyzyl) hi ha un monument que assenyala el 

centre exacte del continent asiàtic. Tuvà és un altiplà travessat pel riu Ienissei i envoltada de 

cadenes muntanyenques (les Muntanyes Saian al nord i l’Altai al sud), més enllà de les quals 

es troba la taigà (al nord) i el desert (al sud). A causa d’aquestes condicions geogràfiques que 

l’aïllen, va poder mantenir les formes tradicionals de vida nòmada fins a l’actualitat: els tuvans 

moderns construïxen les seues cabanes i posseeixen objectes de pell i fusta semblants als dels 

seus antecessors nòmades des de fa 2000 anys ençà.

Comparant-la amb el nostre país, l’extensió de Tuvà seria major que la suma de les regions de 

la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-La Manxa, Madrid i Aragó.

No obstant aquest territori tan extens té molt poca població. Només la ciutat d’Alacant té més 

habitants que tota la república de Tuvà. La majoria dels seus pobladors són d’ètnia tuvana (de 

trets mongoloides) i molt pocs hi són russos. Els idiomes que es parlen allí són el rus i el tuvà 

(llengua d’origen turc).

Tuvà continua sent un territori de paisatges naturals molt bells i d’espais verges vastos, on no 

ha arribat encara la influència de la modernitat: no hi ha ni indústria ni ferrocarril, només una 

carretera que passa entre muntanyes i un aeroport precari.

Tuvá
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Introducció

TÚMULO DE ARZHAN

EMBALSE

TOORA-DASH

YACIMIENTOS DE 
ARTE RUPESTRE

KYZYL
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•Paleolític.  Des de les èpoques prehistòriques més 

remotes va haver-hi ocupació humana a Tuvà, centrada en les 

riberes del riu Ienissei. Tenim troballes d’uns estris de pedra 

rústecs que s’han arreplegat superficialment en les terrasses 

dels riu tuvans, i que han servit per a constatar el poblament 

durant l’edat de pedra (fa més de 100.000 anys). Sabem 

també, pels ossos trobats en les excavacions, que els homes 

paleolítics caçaven el cérvol, l’ós i la cabra siberiana. Potser 

l’objecte més interessant del Paleolític siga un penjoll d’os 

decorat amb motius de punts, que es va trobar en una cova 

pròxima a un riu i que té una datació de més de 20.000 

anys. 

•Neolític.  (5.000 al 3.000 a.C. aprox.). La població neolítica també era 

nòmada i vivia de la caça de la cabra i el cérvol siberians, de la pesca i de la 

recol·lecció. El Neolític de Tuvà, però, es caracteritza per la seua ceràmica, que 

es decora amb impressions d’instruments d’os. Les eines per a la vida quotidiana 

hi eren de sílex (puntes de fletxes i projectils llancívols) i d’os (agulles i punxons, 

penjolls).

•Eneolític. Cap al 2.700 a.C. grups de ramaders nòmades d’Europa oriental es van 

desplaçar cap a l’est i aconseguiren els territoris d’Àsia Central i es van mesclar amb la 

població autòctona neolítica, que va assimilar la ramaderia i la metal·lúrgia dels acabats 

d’arribar. Aquests nouvinguts coneixien el carro tirat per bous, tenien eines de coure i 

usaven uns recipients ben curiosos amb 4 peus per a les activitats rituals. 

No obstant això, dues característiques apareixeran en esta etapa i continuaran al llarg del 

temps fins a l’època escita: els soterraments sota un túmul (monticle artificial de terra 

i pedres) i l’art rupestre (figures gravades sobre les parets rocoses). Comencen ara les 

representacions d’animals i d’unes màscares curioses (rostres humans amb banyes) que 

potser simbolitzen a les seues divinitats.

 

Tuvà abans dels Escites
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•Edad del bronze. A partir del 2.000 a.C. s’inicia aquest període que durarà 

més de mil anys i durant el qual els arqueòlegs han distingit diferents cultures, partint de les 

diferències en els soterraments i en l’art rupestre. Dels primers moments són típiques unes 

estatuetes femenines gravades en plaques d’os que mostren només el rostre, les arracades i els 

cabells llisos i solts. En les representacions rupestres predomina la figura del bou i unes figures 

humanes ben estranyes amb el cap en forma de bolet. En les etapes finals de l’edat del bronze 

van arribar des de l’oest nova gent amb carros de guerra que van originar nous canvis a Àsia 

Central. Apareixeran ara uns ganivets corbats de bronze i un art rupestre en què predomina el 

cavall, de vegades estirant un carro de guerra i guiat per un guerrer. 

TOORA-DASH:
Per conéixer amb més detall una civilització antiga els 
investigadors han d’excavar en els llocs on van viure 
(ciutats i poblats) i van morir (necròpolis i tombes) els 
seus habitants. Però en el cas dels escites és molt difícil 
detectar un lloc d’assentament ja que tenien un estil de 
vida nòmada.

En aquest cas es compta normalment amb la informació 
que proporcionen els llocs de soterrament. No obstant 
això, a la República de Tuvà es va trobar un jaciment 
excepcional que ha permés conéixer la successió 
de cultures que van viure en aquesta regió des de la 
prehistòria: l’assentament de Toora-Dash. Toora- Dash 
té 13 nivells estratificats que comprenen des del neolític 
fins a l’edat mitjana: els nou estrats més antics són 
anteriors als escites (neolític - edat del bronze), altres 
dos són del període escita i finalment, els dos més 
recents pertanyen a etapes posteriors. Lamentablement, 
aquest jaciment important es troba a hores d’ara sota 
les aigües del gran embassament del Saian.
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Els escites són un poble nòmada que té el seu origen en les terres 

d’Àsia Central i que es va desenvolupar entre els anys 800 i 200 a.C. 

aproximadament. En la seua condició de nòmades es van desplaçar pels 

amplíssims territoris de les estepes d’Euràsia (= Europa + Àsia), des de 

l’Europa oriental fins a Mongòlia, i van recórrer una franja de més de 5.000 

km. De manera que van arribar el segle VII a.C. a les estepes del nord del Mar 

Negre (l’actual Ucraïna) i es van establir allí on van evolucionar d’una forma 

diferent com ho van fer els escites de Tuvà.

El fet que no conegueren l’escriptura condiciona que tot el que coneixem d’este 

poble és gràcies a l’arqueologia – especialment a les excavacions de les seues 

tombes – i a les narracions de l’historiador grec Heròdot, que va viure durant el 

segle V a.C. i que va viatjar per les ciutats gregues de la costa septentrional del 

Mar Negre, regió on els escites estaven ja ben establits. Per tant, la informació 

que ens transmet Heròdot està limitada als escites del Mar Negre. Mai no 

va viatjar per una regió tan allunyada com és Tuvà. Per als grecs, els territoris de l’Àsia Central eren 

llocs quasi mítics on habitaven els Arimaspes (homes d’un sol ull) i, més allà d’ells, els Grifós, que 

custodiaven l’or d’eixos indrets remots. Alguns estudiosos pensen que el territori dels Grifós correspon 

a la regió de Tuvà i de les Muntanyes Altai, perquè són rics en or (Altai significa “muntanyes d’or”).

Encara que la civilització escita és la millor coneguda i documentada de tots els pobles nòmades 

d’Euràsia, sobre l’origen i la desaparició dels escites continua havent-hi moltes llacunes.

a) Els seus orígens i els seus trets d’identitat. Sabem que l’origen dels escites cal 

buscar-lo al centre d’Àsia perquè és allí on s’han produït els troballes més antigues, 

com per exemple, el túmul d’Arzhan, a Tuvà. Actualment els investigadors afirmen 

que la gènesi d’aquesta civilització es troba en els canvis que se van anar produint a 

les acaballes de l’edat del bronze en l’àrea de Tuvà i de l’Altai: amb l’arribada de nova 

gent de l’oest les poblacions locals van evolucionar fins que assoleixen uns trets que 

els defineixen com a escites. Aquestes característiques es coneixen com la “tríada 

escita”, és a dir, tres elements de la cultura material que serveixen per a identificar 

els escites en qualsevol lloc de l’estepa: l’equipament del cavall, l’armament (basat 

en l’ús de l’arc) i l’art de temàtica zoomorfa o animal. 

b) La fi del món escita. Per causes desconegudes, a finals del III a.C. els pobles no 

escites que vivien al nord de la Gran Muralla xinesa es van posar en moviment cap a 

l’oest, i s’hi produí una reacció en cadena de tribus nòmades. Algunes tribus escites 

es van desplaçar sota aquesta pressió; altres van romandre en les seues terres però 

van ser assimilats pels nouvinguts. Aquesta espenta va afectar els sàrmates – poble 

emparentat en llengua i cultura amb els escites – que vivien en la frontera entre Europa i Àsia.

Ells s’hi van veure també obligats a desplaçar-se cap a la conca del Mar Negre, on van destruir la 

cultura dels escites sedentaris, tan florent. Els sàrmates al seu torn seran vençuts, a finals de l’Imperi 

Romà, per les hordes dels huns. Més que un extermini d’un poble per un altre, es va produir una 

absorció i assimilació de les tribus més fortes sobre les vençudes. La cultura escita no va morir sinó 

que es va transformar. 

Els Escites
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Encara que aquesta exposició se centra en els escites de Tuvà és molt interessant conéixer l’evolució 

de les tribus que es van desplaçar cap a Occident. És precisament d’aquesta branca occidental de 

la que posseïm major informació, gràcies que Heròdot va poder conéixer de primera mà els costums 

escites. Els seus costums els va relatar al llibre IV de la seua gran obra Històries (coneguda també 

com Els nou llibres de la Història).

Segons Heròdot una branca del poble escita va arribar des de l’Àsia interior expulsat per altres tribus 

enemigues. Van assolar l’Orient Pròxim per molt poc espai de temps, i arribaren fins i tot a Egipte.

Els medes els van expulsar i van creuar el Caucas; es van assentar a la ribera nord del Mar Negre, i 

entraren en contacte amb les colònies gregues costaneres, la qual cosa donà lloc a una civilització 

ben pròspera, des del segle VII a.C. al III a.C. Heròdot esmenta diferents tribus d’escites que ocupen 

llocs definits i amb vocacions econòmiques 

diferents: els escites llauradors, els escites 

agricultors, els escites reals. Coneixem també 

el nom d’alguns dels seus reis. Potser el més 

destacat de tots siga el rei Atees que el 331 a.C., 

a l’edat de 90 anys, va lluitar amb els macedonis 

va perdre la vida en la batalla. També ens ha 

arribat fins i tot el nom d’un savi escita, anomenat 

Anacarsis, que va viure en el segle VI a.C. i que va 

visitar els grans erudits grecs de la seua època. 

Però l’esdeveniment històric més conegut va 

ser la victòria escita sobre el rei persa Dari I l’any 514 a.C. El poderós exèrcit persa va avançar des 

d’Europa per la costa oest del Mar Negre, i després de travessar el Danubi es van endinsar a Escítia. 

Els escites van emprar una estratègia de guerra summament intel·ligent: davant de la superioritat en 

camp obert de l’enorme exèrcit invasor, van decidir no presentar batalla i fugir terra endins devastant 

els camps i qualssevol fonts d’aprovisionament.

Sempre a una distància d’un dia, els escites, sempre tan efectius, van arrossegar els perses cap 

al nord, al mateix temps que realitzaven atacs sorpresa (fins i tot de nit) amb la seua cavalleria tan 

hàbil. D’aquesta forma, van desgastar i desmoralitzar l’exèrcit invasor. Finalment, el rei persa va 

decidir retirar-se d’Escítia davant de la impossibilitat de sotmetre’ls.Perquè sàpies més sobre aquest 

poble, en cada pàgina podràs llegir un apartat breu on se citen els costums escites més curiosos 

que ens va transmetre Heròdot.

Els Escites Occidentals

SABIES QUE 
…..Tradicionalment es creia 
que els escites eren gent de 
trets mongoloides i de baixa 
estatura. No obstant això, grà-
cies als estudis antropològics 
sobre restes arqueològiques 
se sap que tenien trets facials 
europeus i una estatura relati-
vament alta (alguns superaven 
l’1’80 m).
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CQuasi tot el que sabem del món dels escites de Tuvà prové de l’estudi 

dels túmuls funeraris. Les seues tombes han proporcionat una informació 

àmplia sobre :

•La seua cultura material : vestimenta, armes, ceràmica, objectes 

d’adornament i joies, arnesos,…

•Les seues creences sobre la mort : continuació de l’existència en el Més 

Enllà (com demostren les ofrenes alimentàries i el sacrifici de cavalls); 

creença sobre el poder del difunt; banquets funeraris. 

•La seua estructura social : condició social del difunt (per la grandària i la 

riquesa de la seua tomba); societat de genets guerrers amb forts vincles 

sobre els membres del clan (individus que acompanyen al personatge 

principal en la sepultura); aliances entre grups tribals (com es demostra 

en l’ofrena de cavalls de diferent procedència).

Segons el nivell social de la persona morta, la tomba podia ser més o 

menys elaborada: simples fosses excavades al sòl; cistes de pedres 

(fossa amb les parets recobertes de grans lloses de pedra a manera d’una 

caixa); o un carcassa de fusta (cambra funerària, construïda sobre la 

superfície de terreny, amb el sòl, les parets i la coberta folrats de troncs 

de fusta). A vegades, el cadàver pot anar en l’interior d’un tronc buidat 

a manera de taüt. Qualssevol d’aquests tipus de sepultura es cobria de 

la mateixa manera: amb un túmul o kurgan (acumulació de 

terra i pedres en forma de monticle).

En els primers moments de la seua història la tombes 

escites solien ser soterraments individuals

( és ben estrany trobar dues persones, home i dona) i 

entre les possessions del difunt no s’incloïa els recipients 

ceràmics. Posteriorment, en etapes més avançades, els 

túmuls són col·lectius – alguns amb desenes d’individus – i 

en els aixovars s’inclou ja la ceràmica.

Gràcies a l’estudi de les tombes i del seu contingut se han 

pogut conéixer creences ben curioses relacionades amb el 

món funerari. Per exemple, en alguns túmuls de Tuvà han 

aparegut sobre l’ull dret del cadàver una placa quadrada 

d’or, amb un clevill al centre. Aquest pegat metàl·lic servia 

per a protegir als vius de la mirada letal del mort. Aquesta 

creença es confirma en altres túmuls de l’Altai en els quals, 

a falta d’un protector que cobrira l’ull, es cosien les parpelles 

del difunt.

El món funerari dels 
escites de Tuvà 1

2

3

4



GUIA DIDÀCTICA Escites - Tresors de Tuvà

Pág.

9MUSEU EUROPEU
DE L’ANY 2004

El ric túmul d’un cap escita.

La tomba més sorprenent dels escites d’Àsia central és el gran túmul d’Arzhan. Hom la considera el túmul escita més 

antic (segles IX-VIII a.C.) i un dels més grans (amb 120 metres de diàmetre). Sota el túmul i en posició central se trobava 

la cambra funerària construïda amb troncs de fusta, que contenia el soterrament ben opulent d’un rei o cap tribal i de la seua 

esposa, juntament amb altres dignataris. Tots ells jeien en l’interior de troncs d’arbre buidats a manera de taüt. Al voltant de la cambra 

reial es van disposar uns 70 compartiments o carcasses de fusta, dels quals només 13 es van usar per a soterrar persones o cavalls. La resta 

n’estaven buits. En total, juntament amb el rei i la seua esposa hi havia altres 15 barons adults i un mínim de 160 cavalls – sis d’ells eren propietat personal del rei – amb els seus 

arnesos i ornaments. Els cavalls devien ser ofrenes de les diferents tribus dependents d’aquest rei o cap d’una aliança de clans. Sobre la coberta de fusta de les carcasses funeràries 

es va col·locar un farciment de pedra que formava un túmul. Posteriorment, es va realitzar el banquet funerari, que duraria alguns dies i en el qual es van consumir centenars 

d’animals (moltons i bous) els restes del qual van aparéixer soterrats al voltant del túmul. Es pensa que en la construcció d’aquesta 

tomba imponent devien participar unes 1500 persones, que treballarien durant almenys una seTmana en agost o 

septembre.

Els escites vistos per Heròdot  (1) :  
El funeral d’un rei.

La primera operació que es realitzava quan un rei moria era l’embalsamament: obrien 
el ventre, el buidaven i netejaven i l’omplien de palla i de substàncies aromàtiques per 
conservar-lo. Després el cosien. Quan el cadàver estava ja preparat, una comitiva iniciava 
un pelegrinatge i el portaven amb un carro perquè les diferents tribus li rendiren un últim 
homenatge. Els súbdits acollien el seguici funerari amb un ritual estrany: s’autolesionaven 
amb talls als braços i a la cara, es tallaven un tros d’orella, es perforaven la mà esquerra 
amb fletxes i es rasuraven el cap, tot això com un acte de lament i de dol pel seu senyor. 
Després de recórrer els diferents territoris del seu regne, la comitiva funerària arribava al 
lloc de soterrament on es dipositava en una fossa excavada al sòl, juntament amb la dona 
o concubina del rei i el seu seguici de persones més pròximes, als quals se’ls estrangula-
va perquè acompanyaren el seu senyor a l’altre món. També se sacrificaven els seus ca-
valls i es col·locaven recipients d’or rics. Finalment es cobria la tomba amb un gran túmul.
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El clima continental i les baixes temperatures de Tuvà (la temperatura mitjana el 

gener és de -30 º) han permés en algunes ocasions que el material orgànic no 

es veja tan danyat per la putrefacció. Açò ha facilitat que les robes dels escites 

s’hagen conservat parcialment a les seues tombes. Hi tenim bastants dades per saber 

com hi vestien. Coneixem més dades del vestit de l’home que de la dona. En les tombes han 

aparegut guerrers vestits amb pantalons de pell i una peça superior de pell amb mànigues. El pèl de 

les pells es col·locava cap a l’interior, per protegir millor el cos de les temperatures gèlides. Els homes 

protegien el seu cap amb un barret de feltre (drap no teixit que resulta 

de conglomerar llana o pèl) mentre que les dones podien usar tocats 

realitzats amb corfa

de bedoll. 

Les peces de roba i els barrets estaven decorades ricament amb 

grans de vidre i amb plaques d’or cosides al teixit. Aquestes xapes 

eren de diferents formes: circulars, semiesfèriques, romboïdals i 

especialment en forma d’animal. Fins i tot els pantalons i el calçat 

cobrien les costures amb vetes estretes o cintes d’or. Però tot aquest 

luxe en les vestimentes i el fet que molts dels ornaments no tingueren 

empremtes d’ús demostra sens dubte que es tracta de vestits de gala 

o confeccionats expressament per al soterrament.

L’adorn masculí. Un complement molt important 

per al guerrer era el cinturó, perquè d’ell penjava tot l’armament 

(el punyal, els ganivets, la destral de combat, el carcaix amb l’arc i 

les fletxes). Era, per tant, ample i de pell grossa, amb traus per passar 

corretges i fixar grans gafes amb què sostindre les pesades armes. També solien estar decorats 

cuidadosament amb plaques d’or, i les seues sivelles – de bronze o os – adoptaven siluetes d’animals. 

Els homes, igual que les dones, solien portar arracades d’or o de bronze, entre les quals destaquen les 

de forma de con amb minúsculs grans d’or sobre la seua superfície. 

L’adorn femení.  La dona escita es guarnia amb arracades i collars d’or 

grossos o amb collars de grans de vidre i pedres precioses. 

També solien mostrar pentinats alts arreplegats amb 

ganxos de ferro o bronze. El cinturó femení era més 

estret i estava compost per vetes de cuir trenades. 

Es decorava amb penjolls de claus d’animals i amb 

petxines de cauri (mol·lusc de l’Oceà Índic) que es recobrien 

alhora amb làmines d’or. D’una corretja penjava una bossa menuda de pell 

amb elements de tocador: espill, pinta, ganivets de bronze i agulles i punxons. 

Els espills eren redons, de bronze i molt polits. Els més antics tenien el mànec 

en la part posterior, en forma d’anella o figureta de cabra. Un altre tipus 

d’espill molt habitual és el que té el mànec lateral – a vegades, amb una 

perforació per a penjar-lo – que adopta també la forma d’un animal. 

El vestit i l’adorn

Els escites vistos per Heròdot 
(2) :  Trucs de bellesa i 
higiene femenina..

Heròdot ens diu que els homes escites mai rentaven el cos amb 
aigua. No obstant això, ens dóna un dada sobre la higiene de 
les dones. Elles feien una cataplasma triturant trossos de fusta 
de xiprer, de cedre i d’encens i mesclant-los amb aigua. Amb 
aqueixa mescla espessa s’embrutaven el rostre i el cos i el 
deixaven actuar durant un dia. A l’endemà retiraven l’empastre 
i quedaven netes i perfumades. 
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L’orfebreria escita era d’una alta qualitat. Així el 

testifica la gran quantitat – desenes de quilos –

d’objectes d’or trobats en les tombes escites : 

aplicacions d’or cosides a les vestimentes funeràries

de l’elit guerrera i ornamentacions d’or en variats objectes, com per 

exemple en els fulls de les espases i punyals i, a vegades, fins i tot en les puntes de fletxa.

Els artesans escites dominaven diferents tècniques: la soldadura, el repussat, el granulat, el gravat, el 

laminat. Açò és especialment meritori si tenim en compte els mitjans precaris que devien disposar en 

els ambients nòmades.

Quant a la temàtica del seu art és predominantment zoomorfa, és a dir, que representa animals. El 

repertori d’animals és prou variat: àguiles, llops, panteres, cavalls, cérvols, porcs senglars, cabres 

i grifós. Es troben en multitud d’objectes quotidians: en plaques ornamentals d’or que es cusen en 

vestimentes i en barrets, en adorns dels arnesos del cavall, en els mànecs d’espills, en els cinturons i 

en les seues sivelles, en els extrems de les empunyadures de ganivets i punyals, i en 

les caps del destral de combat. Però, sobretot, en les representacions rupestres 

i en les esteles de cérvol, que tractarem més endavant.

El més significatiu que hem d’assenyalar és la postura 

de “volador” – les 4 potes encollides cap a la part inferior 

del ventre i amb el cap altiu com si volara – que a vegades es 

representen només alguns 

animals com el cérvol, el 

cavall o la cabra. El porc 

senglar és també un 

animal amb certs poders 

ja que els seus ullals són utilitzats 

com a amulets.

L’estil animal escita ha perdurat en els dissenys dels 

vestits, estores, tapissos i joies de les cultures tradicionals de 

l’Àsia Central i Sibèria.

 L’orfebreria escita i l’art 
d’estil animal.

SABIES QUE…..
Entre els objectes trobats en les tombes s’han pogut 
detectar materials que no són propis de la regió de 
Tuvà, com el lapislàtzuli, les petxines de cauri, l’ambre 
i el vidre. Açò demostra que existia, molt abans de la 
consolidació de la Ruta de la Seda (que unia Xina amb 
el Mediterrani), un circuit de relacions comercials que 
arribava a llocs llunyans. Per exemple, els grans de 
vidre dels collars provenien dels centres productors 
del Mediterrani, i les petxines de cauri s’obtindrien en 
l’Oceà Índic. 
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Les armes dels escites són ben conegudes gràcies a les troballes en les tombes. Des 

de molt jóvens els barons eren instruïts en el maneig de les armes ja que s’ha trobat 

l’armament complet del guerrer en un túmul funerari de Tuvà pertanyent a un adolescent 

d’entre 13 i 15 anys.

Ací tens totes les armes que usava un escita: 

ARC. Era l’arma principal dels guerrers escites. Els exemples que coneixem de Tuvà 

estan fets en una sola peça de fusta de bedoll i són d’1 m de llarg. En la superfície 

exterior s’apegaven tendons i en la part interior es cobria amb pell de peix, potser perquè 

s’agafara millor.

FLETXES. Les fletxes eren d’uns 70 cm de longitud. Les puntes solien ser de 

bronze o os i les més habituals eren aquelles de tres aletes (3 talls) que o 

bé eren buides per a introduir el mànec (pal que forma la fletxa) o tenien un 

peduncle o espiga per a ficar-la en el mànec. Existia un altre tipus de fletxa 

: un pal ximple de fusta la punta del qual era l’extrem esmolat. Aquestes 

s’usaven per a caçar animals de pell valuosa, ja que així es podia extraure 

la fletxa fàcilment i provocava el menor dany possible en la pell de l’animal 

caçat.

DESTRAL DE COMBAT.  Es componia d’un 

llarg mànec de fusta de 70 cm que tenia en un extrem el cap 

esmolat de metall – perforada per a introduir-hi el mànec – i un contrapés metàl·lic en 

l’extrem oposat.

PUNYAL. Són de ferro o bronze. Els més grans s’anomenen akinakes, que 

és un tipus de daga de ferro d’origen persa.

CARCAIX. És la funda o caixa on es guarden les fletxes. El carcaix escita 

– anomenat gorytus– era més gran que l’habitual perquè servia també per a portar l’arc, 

juntament amb les fletxes. El gorytus estava reforçat amb unes abraçadores de bronze i 

se subjectava penjat al cinturó, pel costat esquerre del genet. Aquesta 

era la forma més còmoda de portar-lo quan muntaven a cavall perquè 

així el genet podia accedir fàcilment a l’arc i a les fletxes amb la seua 

mà dreta.

Les armes

Els escites vistos per 
Heròdot (3) : Un ritual de 
culte a l’espasa.

Un relat d’Heròdot se centra a descriure un ritual dedicat 
a l’espasa, que simbolitzaria a un déu guerrer. En la part 
alta d’una plataforma o pira de llenya – a manera d’altar a 
l’aire lliure – es clavava una espasa de ferro a què s’oferia 
anualment un culte de sang. Aquest ritual consistia a sacrificar 
ramat, cavalls i un ésser humà, quan es disposava d’abundants 
presoners de guerra. Abans del sacrifici es vessava vi en el cap 
del captiu i després el  degollaven per  arreplegar la seua sang 
en un recipient, que a continuació s’abocava sobre l’espasa.
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L’amplíssima extensió de terreny pel qual es van moure els escites, des de l’est d’Europa fins 

a Mongòlia, no va poder ser possible sense la domesticació i domini del cavall. El cavall que 

van utilitzar els escites no és com el que coneixem hui. Es tractava d’un cavall “mongol”: més 

xicotet (com un poni) i robust, un poc desproporcionat (cap gran i potes curtes) i de cua llarga.

El cavall era un mitjà per a la guerra i un element de prestigi tan valorat que se sacrificava per  

acompanyar el seu propietari quan moria. Com més cavalls se troben en una tomba major era 

l’estatus social del difunt. Però no es tractava d’una ofrena simple, sinó més aïna d’un acte que 

vincula el genet amb el seu cavall. Per aquesta raó els cavalls sacrificats estan perfectament 

abillats amb l’equipament de munta i els seus adorns per a continuar servint el seu propietari en 

el Més Enllà.

El temor que els escites infonien en els seus enemics es basava en el domini del cavall 

en combinació amb el maneig de l’arc. Eren capaços de disparar l’arc mentre 

cavalcaven, habilitat admirable si es comprén que no coneixien ni el estrep ni la 

cadira de muntar rígida (utilitzaven simplement 

una cobertura sobre la qual seien). La seua 

mobilitat els convertia en els guerrers més 

temuts i eficaços de la seua època.

Els arnesos – o peces de la muntura per a dirigir el cavall 

– se decoraven cuidadosament, generalment amb 

motius de grifós (animal imaginari). Sabem també que 

als cavalls els adornaven amb una màscara o un tocat 

amb banyes de cérvol o de cabra.

En algunes ocasions al cavall es representa com un animal 

sagrat amb les potes doblegades sota el ventre i amb unes ales, tot 

simulant que està volant. Açò és una mostra de la importància i el respecte que aquest animal 

tenia en la cultura escita.

El cavall i el seu equipament

Els escites vistos per Heròdot  (4):  
El comportament en la guerra.

L’historiador grec ens relata la brutalitat dels escites en la guerra. Quan 
un guerrer matava el seu primer enemic, bevia la seua sang. A més, tenien 
per costum tallar el cap del rival abatut, com a senyal de victòria. Després 
tallaven la cabellera i la lligaven a les regnes del seu cavall a manera de 
trofeu de guerra,  i demostraven així el seu valor com a guerrer. Només 
amb el cap dels seus pitjors enemics es feien un recipient per a beure 
(separant i buidant la part superior del crani). 

Aquestes pràctiques tan sanguinàries s’han pogut verificar amb les 
troballes en un túmul de Tuvà, on es va trobar les restes ben conservades 
d’un jove escita a què li faltava la pell de la coroneta, despresa intencio-
nadament.
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Les primeres mostres d’art rupestre a Tuvà es remunten ara fa uns 5.000 anys, als 

primers moments de l’edat dels metalls. Aquesta llarga tradició de gravar figures a les 

roques va continuar amb els escites. Entre els temes que s’hi representaven, els animals 

sempre han estat presents: al principi de l’edat del bronze les imatges més nombroses 

eren les de bòvids (bous), posteriorment va aparéixer la figura del cavall i ja en època 

escita eren la cabra i el cérvol les més habituals. L’art rupestre escita, però, es diferencia 

clarament de tot l’art anterior per 

uns trets particulars:

- 

senzillesa de línies amb de 

traçats en “S”, que conformen 

el dors del animal;

- dinamisme i moviment;

- convencionalisme en els 

detalls (ulls fets amb cercles 

dobles, orelles triangulars, 

banyes de cérvol amb 

dissenys semicirculars).

Els motius representats en 

l’art rupestre escita són:

•figures humanes, en escenes de caça (genet amb arc perseguint un cérvol 

o un altre animal, que potser simbolitzen una caça ritual) i escenes de combat (que 

portaven arc, destral de combat, carcaix i barret punxegut)

•figures d’animals. La cabra és la més repetida: apareix pertot arreu, com si 

fóra un indicador del territori o com un protector per a dominar els esperits locals. Sens 

dubte, però, la més important és la figura del cérvol. El cérvol pot aparéixer amb grans 

banyes i amb les potes encollides o creuades sota el ventre (postura de “volador”), o de 

peu amb les potes com si penjaren (postura de sacrifici). Es vincula al culte al sol. 

Un aspecte importantíssim de l’art escita de Tuvà, sobretot en les seues etapes més 

antigues, són les anomenades “esteles de cérvol”. Són grans pedres verticals que adopten 

una silueta humana i es divideixen en 3 parts: comencen per la part superior s’indica 

Les “Esteles de cérvol” i l’art 
rupestre escita a Tuvà.
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esquemàticament el cap amb arracades als costats; la zona central és el tors, que se 

separa del cap per una línia que representa un collar; la part de baix representa les 

extremitats inferiors i se separa del tors per mitjà d’un cinturó, del qual pengen les armes 

(el punyal, el ganivet, l’esmolador, el destrals de combat i el carcaix). El més important, 

però, són les representacions de cérvol que cobreixen la seua superfície i és el que dóna 

el nom a aquestes esteles. Aquests cérvols no es representen d’una forma realista, sinó 

que solen tindre les potes menudes i el musell allargat, com el d’una au. S’orienten cap 

amunt com si volaren en direcció al sol.

Les esteles de cérvol solen estar associades als túmuls funeraris. Potser devien aparéixer 

pedres per indicar el lloc de soterrament d’un guerrer important. Se n’han trobat en gran 

nombre – més de 600 – difoses per la regió de Tuvà i sud de Sibèria i per les províncies 

de Mongòlia, i fins i tot de Xina. Quan en el segle VIII a.C. alguns grups d’escites d’Àsia 

Central van començar a avançar cap a Occident van deixar en el seu desplaçament 

esteles de cérvol, que han servit per a demostrar aquesta emigració. Les trobem en els 

territoris del Caucas i de l’Europa de l’est. La més occidental se va trobar a Centreuropa.

Els escites vistos per Heròdot  
(5) : Els habitatges sobre 
carros.

En la narració detallada sobre l’enfrontament entre els escites 
i els perses es fa una referència breu sobre els habitatges 
“mòbils” dels escites. Davant de l’avanç de l’exèrcit invasor, els 
guerrers escites havien enviat prèviament cap a l’interior les 
dones, els ancians, els xiquets, amb els seus efectes, i el ramat 
perquè estigueren fora de perill de la guerra. En aquest desplaça-
ment cap al nord utilitzaven grans carros sobre els quals tenien 
instal·lades les seues cases. En algunes tombes escites s’han 
trobat models en terra cuita d’aquests grans carros, que tenien 6 
rodes, coberts amb amplis tendals de feltre i compartimentats en 
el seu interior amb 2 o 3 espais.
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Estic segur que haureu aprés 
moltes coses sobre els escites, 
així que ara és el moment de 
posar-les en pràctica.  Vaig a 
proposar-vos un JOC: haureu de 
superar tres proves i cadascuna 
d’elles us proporcionarà una 
pista amb la paraula que haureu 
de formar al final..

1.-  Una de les coses que més 
t’haurà cridat l’atenció és que els 
escites eren molt bons genets.
El nostre amic era un poc des-
pistat i no sap on col·locar-se les 
armes…..Així que, mans a l’obra 
!!!!!!

 PISTA 1.Si has resolt correctament 
l’exercici sabràs que l’espasa i la funda de 
l’arc i la fletxa es col·locaven en la   __  __  
__  __ __ __ __  del genet  .

 Queda’t només amb les lletres subratllades 
en groc  :  __  __

A. EXERCICIS 1R y 2N CICLE PRIMÀRIA

Busca aquests objectes en la pàgina 
d’adhesius i apega-les al genet.
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 PISTA 2 .-   Fixa’t en l’animal de bronze i 
escriu una altra vegada el seu nom. Selecciona la 
lletra que està subratllada de color groc

___  ___   ___  ___   ___  ___

2.- D’animals, no sols en tenim 
representacions rupestres sinó que també 
en tenim d’or. A través de les existents 
en l’exposició podràs conéixer una gran 
quantitat d’animals. Ara hauràs de posar 
a prova les teues habilitats d’observació 
perquè hi hauràs de trobar els diferents 
animals que et mostrem i indicar-nos el 
seu nom. Així que en marxa ……un, dos, 
tres !
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3.- Els Escites van realitzar representacions d’art
rupestre, sobretot figures d’animals. Ens trobem
amb un problema i és que hi ha un animal que et mos-
trem a continuació que pertany a l’art rupestre
de la cultura de l’exposició i se’ns ha passat entre els 
existents en la província d’Alacant.  

Posa el nom de l’animal perdut :

_ _ _ _ _ _ 

1.Marca la silueta d’aquest gravat  

Què representa aquesta figura ?

B. EXERCICIS 3r CICLE 
PRIMÀRIA

 Pista 3.- Selecciona la segona lletra 
de la resposta.

SI HAS SEGUIT TOTES LES PISTES, LA PA-
RAULA QUE CERQUEM ÉS....
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2.-Hem tingut un problema i se’ns han desordenat 
les peces corresponents a cada estrat. Ajuda’ns a 
col·locar cadascuna de les peces que et mostrem 
en el seu lloc corresponent. A treballar!!!!!!!

Neolític

Edad de Bronze

Escites

Paleolític
Cerca aquestes peces en la pàgina d’adhesius i apega-les al seu estrat corresponent.
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3.- Els escites utilitzaven elements d’adorns. Localitza els següents objectes en l’exposició i uneix-los amb una 
fletxa a la seua figura corresponent (home i dona).
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1.- Com sabràs un jaciment arqueològic es 
compon d’una acumulació d’estrats. Ens 
agradaria que ens ajudares a completar 
aquesta estratigrafia d’un jaciment de Tuvà. 
Observa els objectes i situa’ls en el període 
que hi corresponguen.

Neolític

Eneolític

Bronze Antic

Bronze Final

Escites

Paleolític

A

B C

D E F

C. SECUNDÀRIA
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2. Posa-li el nom al tipus d’objecte que assenyala 
cada fletxa. Localitza’ls en l’exposició.

3. Tria la resposta correcta.

1.Els motius més representats en l’art rupestre escita són:
- bous i porcs senglars
- cabres i cérvols
- cavalls i llops

2. Quins objectes defineixen la “tríade escita”?:
- l’arc, la destral i el punyal
- els estels de cérvol, els túmuls funeraris i el cavall
- les armes, els arnesos i l’art d’estil animal

3. Els solcs de cérvol són:
- grans pedres que representen un guerrer i cobertes per imatges de cérvols
- altars fets amb cornamentes de cérvol
- pedres menudes que servien per a retre culte als cérvols

4. Uneix amb una fletxa aquests termes i el seu signi-
ficat. Tots ells apareixen en el text d’aquesta guia.

gorytus
Arimaspes
kurgan
Grifós
akinakes 

animals mítics
punyal o daga de ferro d’origen persa
llegendaris homes d’un sol ull
funda per a guardar l’arc i les fletxes
túmul funerari
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