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LES SIBIL·LES DE L’ANTIGUITAT
L’oracle de Delfos | Orígens clàssics de la sibil·la | Mitologia antiga

ÀREES DE
CONEIXEMENT:
Ciències naturals
Estudi i classificació de
materials segons les
propietats
Els éssers vius i les seves
característiques
(descobriment de plantes i
les seves funcions)
Estructura i fisiologia de les
plantes
Interès per l'observació i
l'estudi dels éssers vius

Ciències Socials
Participació en l’elaboració i
l’avaluació de treballs
d’investigació relacionats
amb la conservació del medi
Desenvolupament
d’estratègies per organitzar,
memoritzar i recuperar
informació obtinguda
mitjançant diferents mètodes
i fonts
Tècniques de treball
individual

Els oracles del
mar Egeu
L’oracle va ser un pilar bàsic de la
religiositat grega i romana. La
sibil·la, una pitonissa generalment
anciana i verge, era l’encarregada
d’endevinar el futur. Ho feia sota
els auguris d’Apol·lo, el déu de la
resplendor del sol, de la medicina i
de l’endevinació. La sibil·la emetia
l’oracle en forma de sons orals
incomprensibles que només sabien
interpretar els sacerdots, els quals escrivien els auguris en forma
de versos enigmàtics i sovint de doble significat.

A la Grècia antiga, la sibil·la que va gaudir d’un major
reconeixement va ser la de Delfos, al vessant sud del mont
Parnàs. Allà hi havia el temple oracular més important, de cara al
mar, en un lloc on els antics imaginaven l'estatge de les Muses.
L’oracle de Delfos era consultat, fins i tot, per estadistes i
generals abans de les grans batalles. Altres sibil·les gregues
importants varen ser la d’Eritrea (a Jònia, l’Àsia Menor),
considerada la més antiga, i la de Cumes (colònia grega de la
Campània, a la península Itàlica), que apareix en el llibre de
l’Eneida de Virgili. 

Durant l’Imperi romà, l’oracle clàssic adquirí prestigi i pervisqué
encara durant molts d’anys. Entre les sibil·les romanes destaca la
de Tibur (Tívoli), que, tal com apareix en algunes imatges
cristianes, va anunciar a l’emperador August l’adveniment de
l’Infant Jesús. L’any 389 dC marca una fita important en la
decadència de la sibil·la clàssica: l’emperador Teodosi I, convertit
al cristianisme, fa cremar els Oracula Sibyllina o Llibres sibil·lins. És
un recull extensíssim dels oracles antics, integrat per profecies
obscures atribuïdes inicialment a la sibil·la de Cumes i que
havien anat creixent amb els anys. S’hi augurava la fi de l’Imperi
romà, un fet històric de gran transcendència que finalment es
produí.
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Activitat (ciències naturals)

Investiga
ENLLAÇOS D’INTERÉS:

Orígens de la Sibil·la

Les Sibil·les varen heretar la saviesa de certes cultures ancestrals
on la dona era vista com la font de la fertilitat humana i agrària.
Coneixien bé les plantes i les seves virtuts guaridores. És per això
que, encara avui, diverses espècies vegetals reben noms —ja sigui
populars o científics— que deriven dels noms d’algunes aquelles
dones que les descobriren per a la medicina i la botànica. A
partir d’aquests pressupòsits, fes les activitats següents:

1.Elabora una llista de plantes medicinals pròpies de les Illes
Balears com ara l’olivera, la menta, el llorer o tem (farigola), etc.

2. Fes la descripció de cada una de les parts de les plantes i
esbrina’n les propietats guaridores, així com també algunes
receptes de cuina que l’incloguin.


Activitat (ciències socials)

Google maps (santuaris i
oracles de Grècia)

A partir del text <<Els oracles del mar Egeu>> investiga els
principals oracles de les sibil·les de l’antiguitat. Cerca en el
diccionari la paraula oracle i obté informació de la seva ubicació.
Cerca imatges, descriu les particularitats del lloc i esbrina els
aspectes de la seva funció.


https://www.google.com/
maps/

Localitza els oracles de Delfos, Dodoma i Epidaure en aquest
mapa del mar Egeu:

https://youtu.be/
cpinSWFIM_Q

Herbari virtual del
Mediterrani Occidental
herbarivirtual.uib.es/ca/
general/

Llorer (laurus nobilis).
Antigament era símbol de
saviesa, protecció i victòria. És
habitual trobar representacions
d’Apol·lo i César amb corona
de llorer.

