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“Writing was first developed in the late fourth millenium BC in the communities of
Southern Mesopotamia to document economic affairs, essentially to track and record
the ownership and transfer of property” Steven Garfinkle1

GARFINKLE: 2010. “L’escriptura es va desenvolupar primer al final del quart mil·lenni a.n.e. a les
comunitats del sud de Mesopotàmia per documentar els assumptes econòmics especialment per seguir i
documentar la propietat i transferència de propietat.”
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1.- Introducció
L’origen de l’escriptura, tal com diu Garfinkle en la cita, es deu a la comptabilitat. La
majoria de les tauletes del període Ur III són administratives i servien per gestionar
l’economia de les institucions. L’estudi de les tauletes l’han fet lingüistes que coneixíem
com llegir sumeri, però que en general no tenien coneixements de comptabilitat ni
d’economia. Per a un lingüista les tauletes administratives tenen poc interès, doncs són
més interessants les literàries i per això se’ls hi ha dedicat menys atenció. Per a un
economista les tauletes d’Ur III són un recurs preciós per tal de conèixer el
funcionament econòmic, però abans cal desxifrar la metodologia i el propòsit de la
comptabilitat emprada pels escribes-comptables.
En aquest treball es fa una aproximació als treballs publicats sobre les tauletes d’Ur III
des del punt de vista d’un economista que no sap llegir cuneïforme i per tant depèn de
les traduccions que han fet els experts.
En el punt 2 es fa un breu recordatori històric de la III Dinastia d’Ur i en el 3 es revisen
algunes de les tauletes administratives trobades. Abans d’entrar en termes comptables es
fan unes breus pinzellades sobre l’estructura econòmica al punt 4. A continuació
s’analitzen les tipologies de tauletes comptables en el punt 5 i es dedica un apartat
especial al tema de les equivalències en el punt 6. En el punt 7 es reflexiona sobre el
propòsit de la comptabilitat en les institucions d’Ur III en el punt 8 s’apunten algunes
conclusions.
2.- La III Dinastia d’Ur
A finals del IV mil·lenni abans de la nostra era (a.n.e.) a la baixa Mesopotàmia, entre els
rius Tigris i Eufrates i a prop del Golf Pèrsic es va produir una revolució agrícola que va
millorar entre 5 i 10 vegades el rendiment de la terra i va permetre el naixement de
ciutats de diferents tipus i mides i que van passar a organitzar-se com a ciutats-estat en
les que habitualment existia una més important que actuava com a capital d’un territori
format per altres ciutats menors, pobles, aldees i camps... Durant la primera meitat del
III mil·lenni a.n.e., en el que es coneix com el Període Pre-Dinàstic, el nombre
d’aquestes ciutats-estat va augmentar considerablement, fins a comptabilitzar
aproximadament unes 18. A la segona meitat del III mil·lenni Sargon I d’Accad (23342284 a.n.e.) un monarca d’origen semita, va dominar militarment tota Mesopotàmia i va
arribar fins al mar Mediterrani tot seguint el curs del riu Eufrates. Aquesta expansió i
unificació territorial va portar a l’aparició del primer imperi de la història, l’imperi
Accadi (2334-2154 a.n.e.), la capital del qual estava situada a la ciutat d’Accad, al nord
de la Baixa Mesoptàmia. La invasió de les tribus dels Guti, originaris de les muntanyes
dels Zagres, va acabar amb l’imperi. Al final del III mil·lenni a.n.e. es va imposar per
darrera vegada una dinastia sumèria amb capital a la ciutat d’Ur i per això aquest
període es denomina Neo-sumeri o de la III Dinastia d’Ur. La seva durada va ser
aproximadament d’un segle entre els anys 2110 i 2004 a.n.e.
La dinastia va començar amb el rei Ur-Nammu (fig.1) que va conquerir tota
Mesopotàmia i va regnar uns 19 anys (2112-2095 a.n.e.). Entre les moltes fites
atribuïbles a Ur-Nammu es troben el fet de ser l’autor del primer codi legal conegut
redactat varis segles abans que el Codi de Hammurabi, també el de ser el constructor del
primer Zigurat de Mesopotàmia a la ciutat d’Ur (fig.2). A Ur-Nammu el va succeir el
seu fill Shulgi (fig.3) que va regnar 49 anys (2094-2047) i entre els dos varen regnar un
60% del temps que va durar la dinastia. A Shulgi el van succeir els seus fills i nets, fins
4

que el darrer rei, Ibbi-Suen (2028-2004), va perdre totes les possessions i ell mateix va
ser empresonat i el van assassinar.
Entre Ur-Nammu i el seu fill Shulgi van dur a terme una sèrie de reformes per
estandarditzar el funcionament de l’estat. Aquestes reformes estan recollides per Selz2:
1. Reorganització de les hisendes dels temples
2. Administració unificada pel nord i sud de Mesopotàmia
3. Creació del impost “bala”
4. Creació d’un aparell burocràtic
5. Reforma del sistema d’escriptura
6. Nou sistema de comptabilitat, registre i arxiu
7. Estandardització del sistema de pesos i mesures
8. Calendari unificat
9. Deïficació del rei
10. Creació d’un exercit professional.
Selz3 afirma que la majoria d’aquestes reformes tenen antecedents en la mateixa
Mesopotàmia durant el III mil·lenni a.n.e., però això no treu el mèrit als reis de III la
Dinastia d’Ur d’haver sistematitzat i organitzat tot l’estat. segons aquestes reformes al
mateix temps. Les vuit primeres reformes tenen relació amb l’organització
administrativa de l’estat i mostren un voluntat organitzativa encomiable. Totes elles
estan relacionades, així per exemple l’estandardització del sistema de pesos (Figura 4) i
mesures és mot important per poder establir un sistema comptable, o també un calendari
unificat per tota Mesopotàmia permetia establir una periodificació comptable igual per
totes les ciutats de l’estat.. En aquest treball analitzarem la reforma número 6, un nou
sistema de comptabilitat, registre i arxiu.

3.- Les tauletes administratives d’Ur III
Manuel Molina4 ha elaborat una base de dades amb les tauletes d’Ur III5 on ha recollit
informació sobre 97.000 tauletes però estima que s’han trobat 120.000 tauletes
administratives cuneïformes de l’època d’Ur III. La majoria de les tauletes procedeixen
d’excavacions il·legal; això fa que es trobin en 758 col·leccions públiques i particulars
de diversos països i, per tant, no estan totes publicades.
Una de les reformes de Shulgi va ser la datació dels anys de la mateixa manera en tota
Mesopotàmia. Els anys s’anomenaven d’acord amb algun esdeveniment important, per
exemple vèncer en una guerra o construir un temple. L’any 21 del regnat de Shulgi
(2073 a.n.e.), el segon rei de la III Dinastia d’Ur, es coneix com l’any que el rei “Va
posar en ordre els comptes..”.
Molina6 presenta una taula elaborada a partir de la base de dades del CSIC (fig. 5) on es
pot veure que el nombre de tauletes es disparen a partir de l’any 21 del regnat de Shulgi.
En efecte, dels primers 20 anys del seu regnat s’han trobat un total de 116 tauletes, en
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SELZ: 2010.
Op.cit.
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canvi entre els anys 21 i 30 el nombre puja a 716, i per la dècada següent ja són 3.790.
Els darrers 8 anys de regnat el nombre de tauletes trobades ja és de 11.901.
Les tauletes administratives d’Ur III són, doncs, més nombroses que en qualsevol altra
època de Mesopotàmia, i no és per casualitat sinó que responen a una voluntat reial de
millorar l’administració de l’estat. Aquesta gestió administrativa va ser continuada pels
successors Amar-Suen i Su-Suen. El nombre de tauletes decau amb Ibbi-Suen quan la
III Dinastia d’Ur es col·lapsa.
S’han identificat 27 llocs on s’han trobat tauletes de l’època d’Ur III; a la Taula 1 es
destaquen els llocs on s’han trobat un major nombre de tauletes de les que s’ha pogut
identificar l’origen. A vegades és molt difícil ubicar les tauletes procedents de robatoris.
Destaca l’arxiu de Puzris-Dagan un complex ramader creat per Shulgi l’any 39 del seu
regnat (2055 a.n.e.) del que s’ha conservat una bona part de la seva comptabilitat.
Tradicionalment s’han anomenat escribes els autors de les tauletes mesopotàmiques,
però almenys per l’època d’Ur III, una denominació més precisa seria la de comptables,
doncs el propòsit de la majoria de les tauletes trobades és descriure numèricament el
funcionament econòmic de les institucions.

4.- Estructura econòmica d’Ur III
L’objectiu de les tauletes administratives d’Ur III era descriure el funcionament
econòmic del país; per tant cal començar per analitzar l’estructura econòmica del
període que les tauletes volen quantificar.
La base econòmica de Mesopotàmia al III mil·lenni a.n.e. era l’agricultura. El cultiu
bàsic era la civada7, juntament amb altres cereals, fruites, hortalisses i palmeres
datileres. Es tractava d’una agricultura de regadiu en base a canalitzacions de l’aigua
del Tigris i Eufrates. A diferència d’Egipte, la crescuda de Tigris i l’Eufrates no era tan
beneficiosa com la del Nil, sinó que més aviat podia ser perjudicial per a l’agricultura ja
que no era tant ordenada i puntual, i era necessari fer obres de canalització per aprofitar
l’aigua dels rius que arribava molt sovint de forma caòtica i perillosa. Aquestes obres
requerien una mobilització important de recursos humans que només podien fer les
institucions importants que en l’època Uruk foren els temples i en l’època d’Ur III, els
temples i el palau.
Una altra àrea econòmica important era la ramaderia, especialment els ramats d’ovelles
i cabres8. Es practicava la transhumància, tot portant a l’estiu els ramats a les muntanyes
dels Zagres i a l’hivern a la plana al·luvial. El propòsit econòmic dels ramats d’ovelles i
cabres era produir la llana que era la base de la indústria tèxtil. Secundàriament
s’aprofitava la llet i també la carn, encara que aquesta era sobretot dedicada a sacrificis
cultuals que es feien als temples. La resta d’animals s’utilitzaven en menor quantitat:
bous per llaurar, porcs pel greix, etc. També es caçaven aus i es pescaven peixos per
menjar. Pels animals estabulats s’han trobat documents comptables sobre la quantitat de
farratge emprat.
L’artesania era un sector d’importància creixent; durant el neolític s’havia fet de forma
domèstica, però amb l’aparició de les ciutats es va facilitar la creació de tallers
7
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especialitzats en els temples primer i als palaus després. Les dones eren molt
importants en dues activitats artesanals que originalment es feien a les llars, però que
després es van industrialitzar: la molta del cereal i el teixit. En l’agricultura de la civada
la fase de moldre el gra la feien dones. En la ramaderia, un cop esquilades les ovelles, es
teixia la llana. A l’època d’Ur III s’ha documentat tallers tèxtils importants on hi
treballaven dones i nens.
La ceràmica era una activitat artesanal molt important per elaborar recipients necessaris
per guardar i transportar aliments. La ceràmica en un principi era d’elaboració particular
però la innovació tecnològica del torn va permetre crear tallers i industrialitzar-la.
Els tallers institucionals mesopotàmics van permetre elaborar la metal·lúrgia de forma
industrial i això va permetre el desenvolupament de l’Edat del Bronze. També
s’elaboraven joies d’or i plata, i pedres precioses, generalment per una petita clientela
reial.
Una àrea econòmica important era el comerç. No es coneix el comerç al detall que es
feia dins la ciutat o a l’àrea perifèrica, en canvi hi ha abundant informació comptable
sobre el comerç de llarga distància. Aquest era fonamental per a l’economia
mesopotàmica per la manca de primeres matèries bàsiques dins la plana al·luvial ja que
aquí no hi havia la pedra que necessitaven per fer edificis o estatuària, ni tampoc fusta.
Tampoc disposaven ni del coure ni de l’estany necessaris per elaborar el bronze, ni or ni
plata ni pedres precioses que usaven en la joieria. Totes aquestes matèries primeres
s’havien d’importar i per això calia intercanviar productes elaborats a Mesopotàmia per
altres productes d’altres països. Es coneixen tres tipus de comerç: marítim, fluvial i
terrestre. El marítim es feia en el Golf Pèrsic i obtenia coure d’Oman, i algunes closques
exòtiques de la Índia. La via fluvial permetia remuntar el Tigris i l’Èufrates i arribar fins
a Síria i el mar Mediterrani. La darrera via, la terrestre, era la més lenta, i es feia
mitjançant caravanes d’onagres. El comerç s’encarregava a mercaders a qui les
institucions subministraven els béns per intercanviar i els hi encarregaven que
compressin totes les matèries primeres descrites. La base de l’exportació mesopotàmica
eren els productes tèxtils, molt apreciats arreu del món conegut.
El finançament de l’economia es feia en diversos llocs, perquè no hi havia institucions
bancàries. Les institucions econòmiques eren els temples i el palau que feien préstecs i
també en feien els mercaders9. Estan documentats préstecs amb interès.
El darrer element de l’economia d’Ur III eren les obligacions del poble respecte a
l’estat, el que en diem impostos. El treball obligatori es pot considerar una mena
d’impost i en la terminologia de la història antiga rep el nom de corvees. Els habitants
de Mesopotàmia tenien l’obligació de treballar per a l’estat (rei o temple) un determinat
nombre de dies durant l’any (alguns autors parlen de 180 dies10). Aquesta obligació
servia per a fornir d’efectius els exèrcits, i ha perdurat fins fa poc en el que es coneixia a
casa nostra com a “servei militar obligatori”. Les institucions econòmiques feien servir
el treball obligatori per a fer obres públiques: canals d’irrigació i construcció de
temples. També es feia servir en l’agricultura en l’època que es necessitaven més mans:
la sega de la civada i l’esquilada de les ovelles. Les institucions econòmiques mantenien
un personal fix tot l’any que generalment era retribuït amb terres, mentre que en les
èpoques que necessitaven molta mà d’obra, feien ús del personal de les corvees.
9
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Els impostos que apareixen a Ur III, són la taxa provincial que es coneix com “bala”.
Les províncies de Mesopotàmia tenien l’obligació d’entregar al palau uns béns,
generalment en forma d’entregues d’animals. Per a gestionar aquests animals Shulgi va
construir l’any 39 del seu regnat un complex ramader denominat Puzris-Dagan, del que
s’ha conservat una bona part de la seva comptabilitat.

5.- La documentació comptable
La documentació comptable d’Ur III la van elaborar les institucions que feien funcionar
l’economia descrita en l’apartat anterior per documentar les seves obligacions amb
tercers i poder analitzar el seu funcionament intern.
Marc Van de Mieroop11 ha estudiat la documentació comptable a Mesopotàmia i l’ha
classificada en els tipus següents:
1. Rebuts, albarans que indiquen l’operació d’entrega d’un bé
2. Resums mensuals, anuals
3. “Balanced Accounts” (comptes corrents) on s’anoten crèdits i dèbits
Nissen12 classifica els documents segons la seva utilitat per gestionar l’agricultura, els
recursos humans i la ramaderia. Cal afegir un altre tipus de document del que se n’han
trobat molts exemplars i que Lampasona13 estudia i es denomina en anglès “letter order”
(ordres de pagament).
5.1.- Rebuts, albarans
La majoria de tauletes són senzills rebuts o albarans, és a dir anoten que algú ha entregat
una quantitat d’alguna cosa a una altra persona, el dia i l’any. Aquests rebuts o albarans
es resumien al final del període en resums, generalment anuals i els rebuts “diaris” es
llençaven. Per això alguns d’aquests documents s’han trobat en arxius vius mentre que
d’altres s’han trobat en deixalleries.
Alguns autors troben a faltar dades sobre el perquè s’ha entregat aquell objecte, això és
normal en comptabilitat; és com si demanéssim que els tiquets de caixa d’una botiga
indiquessin el propòsit de la compra.
Van de Mieroop14 ens fa notar que els rebuts tenien una còpia, i que la institució que
feia la comptabilitat es quedava aquesta còpia, mentre que l’original es donava a la
persona que havia entregat l’objecte i que li servia de garantia que havia fet l’entrega.
5.2.- Resums anuals
La tasca de l’escriba-comptable no acabava amb els rebuts sinó que també havia de fer
els resums anuals. Segons Van de Mieroop15 es feien diferents tipus de resums: per
períodes i per cada subordinat.
Van de Mieroop16 ha estudiat la comptabilitat de les entregues de matèria primera al
taller reial d’Ur l’any 15 d’Ibbi-Suen (2013 a.n.e.). Es disposa de més de 400 tauletes11

VAN DE MIEROOP: 2004.
NISSEN, DAMEROW, ENGLUND: 1993.
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Op.cit.
15
Op. cit.
12
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albarans on es detalla el nom de qui l’entrega, la quantitat i qualitat del material i la
data. L’escriba-comptable va recopilar els albarans en un informe anual, que també s’ha
trobat (Figura 6). Van de Mieroop17 estudia com l’escriba va compilar l’informe anual a
partir de les dades dels albarans. El taller estava format per vuit seccions: Orfebreria,
Tallat de pedra, Fusteria, Ferreteria, Pelleteria, Treball de cordes i Cistelleria. Els
albarans no mencionen la secció a la que s’entrega la mercaderia, sinó que l’entrega és
al taller. En canvi l’informe anual ens informa sobre la quantitat de matèria primera que
ha entrat en cada secció. Com va poder l’escriba calcular les entregues per seccions si
aquesta informació no estava disponible a l’albarà? Van de Mieroop18 s’està referint a
l’elaboració de la comptabilitat analítica.
Podríem considerar aquest document com el primer cas conegut de comptabilitat
analítica. Mentre que la comptabilitat general considera el taller com una unitat
comptable, en canvi la comptabilitat analítica destria les responsabilitats de cada secció
del taller i per fer-ho així no en té prou amb les dades de la comptabilitat general sinó
que necessita informació interna complementària. Això és el que va fer l’escriba del
segle XXI a.n.e., tal com fa el comptable actual. Van de Mieroop19 diu que li falta la
meitat de la comptabilitat i es refereix als productes acabats de cada taller. És veritat i
també hi falta l’altre input dels tallers, la mà d’obra.
5.3.- “Balanced accounts” (comptes corrents)
Aquest document presenta el format d’un compte corrent on hi ha un titular del compte i
en el què, per una banda s’afegeixen crèdits i per una altra es descompten dèbits; a final
d’any es fa un balanç, el qual pot ser superàvit o dèficit que s’arrossega a l’any següent.
Els experts que han estudiat aquests comptes i han descobert dos tipus ben diferents de
comptabilitat: en una, el titular era un capatàs que manava un grup de treballadors,
mentre que a l’altre era un mercader que comerciava per encàrrec del temple o palau.
5.3.1.- Productivitat d’equips de treballadors
El “balanced account” laboral es referia a un encarregat o capatàs d’un equip de
treballadors. Els crèdits eren els dies/home assignats i els dèbits eren els diferents
treballs que feia calculats segons estàndards de productivitat. El resum anual indicava si
tenia un superàvit o dèficit entre els treballadors que tenia assignats i la feina feta.
5.3.2.- Comptes de mercaders
La institució (palau o temple) tenia un superàvit agrícola o artesanal que volia vendre
per aconseguir les matèries primeres que no existien a Mesopotàmia. Per fer aquest
intercanvi utilitzava mercaders a qui entregava els productes que volia vendre i que li
retornaven els productes d’importació que necessitava. Per controlar la feina dels
mercaders utilitzava un “balanced account”. S’afegien al compte les quantitats
entregades al mercader i aquest retornava els béns que la institució necessitava,
generalment matèries primeres. Per poder fer aquesta comptabilitat van haver d’inventar
uns preus o equivalències per a cada producte amb un material que els hi servia de patró
i que generalment era la plata. Així quan la institució entregava al mercader un nombre
de teixits per exportar, assignava una entrada en plata. Quan el mercader, al cap d’uns
16
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mesos retornava amb una quantitat de coure, la institució valorava en plata aquest coure
i així podia establir una entrada en sentit contrari. Cada any es feia una avaluació
periòdica i si hi havia un superàvit o un dèficit, aquest s’arrossegava a l’any següent.
La gestió dels mercaders va obligar a establir uns preus per mercaderies que
s’intercanviaven. Es tractava de preus teòrics, doncs si els mercaders aconseguien
millors preus tant en la venda dels productes com en la compra de primeres matèries,
era en el seu propi benefici. La plata es va convertir en un diner sobre el que es
calculaven els preus del que s’importava.
Tot i que la metodologia del “balanced account” era la mateixa en els dos cassos el
concepte econòmic que hi ha al darrera es molt diferent.
5.4.- “Letter-order (Ordres de pagament)
Hi ha un tipus de tauleta que ha rebut el nom de “letter-order”20 Aquest document té la
forma d’una carta on la persona que envia la carta ordena a qui la rep que entregui
determinats productes. El document està datat i segellat i normalment es guardava dins
un sobre d’argila.
5.5.- Agricultura
Nissen21 recull en l’apartat de documents dirigits a la gestió agrícola, la descripció de
camps amb les seves mesures i la seva productivitat en litres de civada. (Figura 7)
5.6.- Fulls salarials
Nissen22 descriu un tipus de tauletes administratives que són els fulls de salaris. Es
tracta d’un llistat de treballadors amb el salari que corresponia a cadascun. Els salaris es
pagaven generalment en civada, tot i que també s’han trobat fulls de salaris amb altres
productes com dàtils, llana, etc. El pagament en civada es feia en una unitat estàndard
de civada que corresponia a un 0,8 de litre. Aquesta civada s’entregava en bols de
ceràmica molt senzilla, fets en motlles, i dels que s’han trobat molts exemplars en els
jaciments arqueològics.
5.7.- Ramaderia
Nissen23 analitza en aquest apartat la gestió dels ramats. El ramat s’assignava a un
pastor a qui s’entregaven un nombre de bens i ovelles. El llistat detallava el gènere del
bestiar i també si eren cadells o adults. Amb els pastors es feia una planificació del
nombre de cadells nous que tenia que produir el ramat cada any.
5.8.- Qualitat del producte
Van de Mieroop24 es mostra sorprès per l’avaluació sistemàtica de la qualitat del
producte en la comptabilitat mesopotàmica. Explica, per exemple, que la producció
tèxtil indicava cinc nivells de qualitat. Els comptables empraven una terminologia
especifica per a distingir els productes per tipus i color i nivell de qualitat. Un altre
exemple que dóna és la cervesa de la que hi havia diferents tipus segons els cereals i els
additius emprats.
20
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6.- Equivalències
Un aspecte molt significatiu de la comptabilitat d’Ur III era que no solament es
dedicaven a descriure allò que passava en l’economia sinó que hi havia elements
analítics que podríem denominar estàndards. Robert Englund25 ha estudiat aquests
estàndards que empraven els comptables sumeris i els bateja com equivalències. Una
equivalència és un estàndard que relaciona dos unitats diverses. Per exemple utilitza el
mot equivalència quan un treballador ha d’excavar per obrir un canal i l’estàndard que
utilitza és de 3 m2 per dia de feina.
Sota el nom d’equivalències Englund26 estudia tres tipus d’estàndards:
1. Salaris
2. Productivitat
3. Preus.
6.1.- Salaris
Els salaris es mesuraven en litres de civada per mes de feina. El salari bàsic per
treballador era 60 litres de civada per mes si era home i 30 si era dona. Els dies lliures
eren diferents per sexe i superiors a les dones que tenien un dia de festa de cada sis,
mentre que els homes en tenien un dia de cada deu. A final d’any aquests treballadors
rebien un “bonus” en forma de roba, dàtils, etc. i probablement eren allotjats per la
institució.
Englund27 esmenta un document que descriu els salaris dels caps, i en concret el director
de l’explotació agrícola que cobrava vint-i-cinc vegades el salari bàsic. Un altre tipus de
treballador era el temporer o a temps parcial que podia cobrar fins a tres vegades el
salari bàsic.
6.2.- Productivitat
Englund28 va detectar molts estàndards de productivitat pels treballadors sumeris. En
l’article citat presenta un quadre amb més de 70 estàndards per diferents tipus de treball.
Un cas interessant és la molta de cereals que feien les dones. Hi ha vuit tipus
d’estàndard diferents per cada tipus de molta, segons la finesa i la qualitat de la farina
obtinguda. L’autor calcula que una dona feia deu litres al dia de farina bàsica i cobrava
un litre de civada, és a dir el seu cost representava un 10% del valor del cereal, en canvi
el preu de la farina era el doble del preu del cereal sense moldre. Un important
increment de valor!
6.3.- Preus
El tercer tipus d’equivalència que presenta Englund29 consisteix en preus, que es
valoren en plata al pes. La plata no es feia servir habitualment per pagar sinó com unitat
de compte. No hi havia plata a Mesopotàmia i s’havia d’importar, sobretot d’Anatòlia.
La plata la posseïen els dirigents i la feien servir per joies i atuells, en canvi la població
comptava amb plata, i la unitat era el shekel que equival a 8.33 gr de plata.
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L’equivalència bàsica entre unitats de compte era 1 shekel (8,3 gr) de plata per 1 gur de
civada (300 litres), però Cripps30 ha estudiat diferents tauletes que mostren variacions
d’aquest preu que poden oscil·lar fins a un 180%. Això fa pensar que tot i que es
tractava d’un preu públic, és a dir fixat per l’autoritat o la tradició, també hi podien
haver oscil·lacions que representessin el mercat, un preu baix en cas d’excés d’oferta i
un preu elevat en cas d’una collita escassa.

7.- Propòsit de la comptabilitat
Hudson31 recorda el debat entre els historiadors primitivistes i els modernistes respecte
a la funció de la comptabilitat a Mesopotàmia. Els primers opinen que la comptabilitat
era tant sols el control policial del funcionament dels subordinats, mentre que els
modernistes opinen que la comptabilitat servia per planificar l’economia. Steinkeller32
opina que el propòsit de la comptabilitat era: “In my view the main reason why written
records were compiled was to enable a given office to provide the top management with
the summary (or even statistical) information, presented in a form intelligible to an
outsider, which would permit global economic prognostication or Planning.33 Intentaré
aportar una mica de llum a aquest debat a partir de consideracions comptables.
En comptabilitat es distingeix entre comptabilitat general i analítica. La primera serveix
per descriure els drets i obligacions de la institució respecte al món exterior, mentre que
la comptabilitat analítica, també denominada de gestió, permet estudiar i per tant
gestionar internament la institució.
Una part de la comptabilitat d’Ur III es podria assimilar a la comptabilitat general, tota
aquella on el document es segellat per algú. El fet de segellar un document té per
objectiu demostrar la validesa del document davant tercers, per tant forma part de la
comptabilitat “legal”. Un terç de les tauletes d’Ur III estan segellades34. Hi ha altres
documents comptables que pertanyen clarament a l’òrbita de la comptabilitat analítica,
per exemple la distribució de les matèries primeres dins del taller real, descrit en
l’apartat anterior. L’objectiu d’aquesta comptabilitat era analitzar el funcionament i la
gestió interna del taller.
La comptabilitat de la producció i la productivitat dels recursos humans és un exercici
clar de gestió del recurs humà. La valoració del recurs en dies/home representa un grau
d’abstracció important, però a més a més està l’elaboració dels estàndards de
productivitat, és a dir el que s’esperava que un home o dona produís en un dia. Això
requereix un càlcul i una sofisticació important, i que no trobem fins a temps molt
moderns en la pràctica comptable.
Els estàndards permetien planificar les necessitats de personal segons la feina prevista.
També servien per valorar la quantitat de feina feta per comparació amb la que s’hauria
d’haver fet segons l’estàndard.
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La tècnica del “balanced account” podria ser la forma habitual de gestionar l’intercanvi
per troc a Mesopotàmia, es a dir l’intercanvi no es produïa al mateix moment sinó que
es portava un compte corrent que es saldava periòdicament. Aquest sistema funcionava
en els pobles fins fa poc, quan un nen anava al forn i li deia al dependent: “apunti un kg
de pa, que la mare ja passarà a pagar a final de mes”. Hudson35 ho posa en el context
mesopotàmic: “Quan els babilonis anaven a la cerveseria local no pagaven amb la
civada que portessin a la butxaca, sinó que s’apuntava en un compte que es saldava amb
la propera collita”.
Els estàndards de productivitat de recursos humans serveixen per valorar la feina del
capatàs que estava al davant d’un equip de treballadors. Aplicaven la metodologia del
compte corrent al personal. Englund36 estudia la tauleta Erlenmeyer 155 (Figura 8) que
descriu el compte corrent anual d’un capatàs que gestionava un equip de trenta-set
dones l’activitat principal de les quals era moldre civada. El compte corrent tenia com a
dèbit el nombre de dies/dona disponibles per una banda, i com a crèdits els dies emprats
en fer les tasques de moldre comptats a partir d’uns estàndards per tipus de farina molta.
La farina bàsica tenia un estàndard de 10 litres per dia, però hi havia altres estàndards
segons la qualitat i el tipus de farina. A final d’any el compte tenia un superàvit o un
dèficit si els dies estàndard d’acord amb les feines fetes eren superiors o inferiors al
nombre de dies assignats. Es descomptaven uns dies de descans segons l’estàndard
d’un dia per cada sis treballats. Certament es tracta d’un procediment sofisticat, i quin
era el seu objectiu? Avui en dia en diríem que estem fent una gestió per objectius, els
objectius són els estàndards de productivitat. Si s’assoleixen els objectius hi ha premi,
sinó càstig. Quin era el premi i quin era el càstig a l’antiga Mesopotàmia? Englund37
explica que malgrat els treballadors eren propietat de la institució, en canvi el capatàs
podia fer altres treballs pel seu compte i obtenir beneficis, per tant actuava com un
empresari.
Un altre modus operandi era la comptabilitat dels mercaders. S’entregaven als
mercaders uns productes que el temple o palau volien vendre i se’ls carregava un valor
en els comptes corrents en termes de plata. Com es calculava aquest valor? Era el preu
de mercat a Ur? M’estranyaria doncs els intercanvis interns es feien bé per troc o bé a
través de la civada com a mitjà d’intercanvi. Era el preu al lloc de destí, és a dir a
Anatòlia? M’estranyaria doncs el preu pot variar enormement i tant sols el mercader
sabria el preu real després de l’expedició. Segurament, era doncs un preu intern, com els
que es fan servir actualment per valorar l’intercanvi entre la central i la delegació. Però
com es van calcular? Avui dia faríem una comptabilitat de costos, és a dir analitzaríem
els costos en personal, matèries primeres i amortització. Excepte l’amortització, els
comptables sumeris disposaven d’informació dels recursos humans i materials.
Els càlculs del cost dels recursos humans es feien en termes de racions de civada, però
en canvi per els comptes dels mercaders es feia servir la plata. La civada no s’exportava
i per tant no hi havia intercanvi, mentre que la plata era un dels metalls que es comprava
a Anatòlia. La plata es va convertir en la moneda de càlcul.
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8.- Conclusions
Alguns autors, per exemple38 han vist la comptabilitat d’Ur III com un símbol d’un estat
gairebé soviètic que controlava de forma policial tota l’economia del país. Aquesta
interpretació està contradita per Garfinkle39 que creu que l’estat d’Ur III era una
cooperació entre la corona i les elits locals i no un estat policial. La majoria de reformes
que va introduir Shulgi tenen, segons Selz40, antecedents en etapes anteriors del món
sumeri. Les reformes d’Ur-nammu i Shulgi van permetre documentar l’economia d’una
manera que no s’havia fet mai fins aleshores i que tardaria molts anys a tornar-se a fer.
Però no hi ha cap indicador que canviessin el funcionament de l’economia respecte al
que ja existia a Mesopotàmia en el III mil·lenni a.n.e. La reforma comptable va portar a
l’estandardització d’una sèrie de mesures econòmiques, especialment els estàndards de
productivitat i els preus. Aquestes reformes estandaritzadores estan en línia amb altres
reformes que varen fer, com estandarditzar pesos i mesures per tota Mesopotàmia o bé
un calendari únic. Per tant es pot considerar que la III dinastia d’Ur va ser el primer
estat que va treballar per uniformar el funcionament del seu territori.
La comptabilitat i l’estandardització va permetre als dirigents d’Ur III prendre decisions
econòmiques a un nivell que mai havia estat possible fins aleshores i que tardaria molts
segles a tornar a ser possible. És una llàstima que hi hagin tant poques tauletes trobades
a la pròpia ciutat d’Ur, ja que al ser la capital és on es podien haver trobat informació
sobre les decisions econòmiques preses a la cúpula de l’estat i que ens podrien il·lustrar
de com els reis d’Ur III varen aprofitar la informació comptable disponible.
Alguns economistes han estudiat i publicat sobre les pràctiques comptables a
Mesopotàmia, a continuació citem algunes reflexions:




Carmona i Ezzamel41 destaquen el paper de la comptabilitat antiga per
fonamentar la “accountability” (responsabilitat) en les primeres organitzacions:
“Accounting from its genesis has been a poweful mediating institution among
individuals, organizations and society42.
Garbutt43 tot parlant de la història de la comptabilitat afirma que “Per a
l’historiador de la comptabilitat, l’antiga Mesopotàmia ofereix un ric camp de
recerca”

Els sumeris van construir un sistema de preus interns, un sistema de moneda de càlcul
amb dos elements bàsics: plata i civada i equivalències entre els mateixos. Fins a quin
punt la comptabilitat va reflectir el que es feia habitualment o bé va obligar a construir
estàndards? Creiem que és sensat dir, com fa Hudson44: “Accounting practices did more
than just reflect the economic dynamics of an epoch ...They actively shaped economic
life.45
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11.- Cronologia mitjana de la III Dinastia d’Ur (totes les dades a.n.e.)






Ur-Nammu, 2112-2095 a.n.e
Shulgi, 2094-2047 a.n.e
Amar-Suen, 2046-2038 a.n.e
Shu-Suen, 2037-2029 a.n.e
Ibbi-Suen, 2028-20004 a.n.e

12.- Taules
Lloc
Ur
Umma
Girsu
Puzris-Dagan
Nippur

Nombre tauletes
4.297
29.940
26.619
15.647
3.697

Principals llocs on s’han trobat tauletes d’Ur III, (Font: Molina: 2016).
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13.- Figures

Figura 1. Ur-Nammu, Metropolitan Museum of Art, New York.

Figura 2. Zigurat d’Ur.

Figura 3. Shulgi, Cleveland Museum of Art.
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Figura 4. Peses estandarditzades (Wikimedia).

Figura 5. Distribució cronològica dels textos d’Ur III, (Font: Molina: 2016).
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Figura 6. Tauleta UET 3,1498.

19

Figura 7. Plànol de camps de cultiu, font Nissen, 1993.
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Figura 8. Tauleta Erlenmeyer 155 (ENGLUND: 1991)
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