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L’art del nord d’Àfrica.
Els exemples de l’arabesc i el kílim
La cultura del Magrib es manifesta en moltes coses i de moltes maneres, de
forma única i inconfusible. És una cultura mestissa, barrejada, àrab i amaziga, amb
moltes influències, i profundament impregnada per la religió islàmica.
Quan veiem un arabesc (tens un exemple tot seguit) contemplem una figura
ornamental típica del Marroc i, en general, de tot el món islàmic. Si admirem una
bona catifa o un kílim berber (millor dit encara, amazic), som al davant d’un exemple
de la cultura més popular, més genuïna i pròpia de les regions nordafricanes
habitades pels amazics. L’art i l’artesania d’aquesta part d’Àfrica tenen, per tant,
una vessant més popular i senzilla, amaziga, i una altra vessant més sofisticada
i moderna, àrab (ens pot recordar els models orientals de les històries de “Les mil
i una nits”), que també és força habitual a la resta del món islàmic. La primera
s’observa en el món rural i tradicional, la segona és més habitual a les ciutats, a les
zones habitades per la població d’origen àrab i present a molts països de cultura
musulmana.
No podem oblidar...
A la península Ibèrica, hi ha molts –i molt importants– monuments històrics que
ens mostren l’arquitectura i les arts decoratives, àrab i amaziga (de temps antics)
que tan importants van ser durant l’edat mitjana. L’exemple més important és
l’Alhambra de Granada, antic palau dels reis musulmans de la dinastia nassarita.
Aquest monument està considerat com a patrimoni de la humanitat i visitat a
diari per milers de turistes d’arreu del món.
Avui no anem a estudiar l’art i l’artesania del nord d’Àfrica en tota la seva amplitud,
tampoc els monuments de la península Ibèrica musulmana. Anem, això sí, a fixarnos en dos exemples ben senzills i característics: l’arabesc i el kílim.

Els arabescos, típics del món àrab
i de l’orient islàmic,
es troben a tot arreu. A les cases més
modestes i als palaus més luxosos.
A la vaixella, a la roba, als llibres, a les
rajols, a les joies, etc. Estan inspirats
sobretot en el món vegetal i en els
dibuixos geomètrics.
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