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Resumo. 

 O presente traballo trata sobre a destrución patrimonial  da cidade de Palmira 

por parte do Estado Islámico no ano 2015. A través da análise e o estudo desta 

destrución preténdese, por unha banda, analizar cales foron os bens patrimoniais 

destruídos e as razóns  ideolóxicas e relixiosas para facelo e, pola outra banda, 

reflexionar sobre o que supón a propia destrución do patrimonio cultural centrada sobre 

todo nos conflitos bélicos, non só a nivel material e económico senón tamén como 

representación da memoria e a identidade dun pobo ou comunidade. 

Palabras clave. 

Palmira, ben patrimonial, memoria, identidade, destrución.  

Resumen.  

 El presente trabajo trata sobre la destrucción patrimonial de la ciudad de Palmira 

por parte del Estado Islámico en el año 2015. A través del análisis y el estudio de esta 

destrucción se pretende, por un lado, analizar cuales fueron los bienes patrimoniales 

destruídos y las razones ideológicas y religiosas para hacerlo y, por el otro lado, 

reflexionar sobre lo que supone la propia destrucción del patrimonio cultural centrada 

sobre todo en los conflictos bélicos, no solo a nivel material y económico sinó también 

como representación de la memoria y la identidad de un pueblo o comunidad.  

Palabras clave.  

Patrimonio y memoria. La destrucción de la herencia cultural en conflictos bélicos: el 

caso de Palmira.  
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Abstract. 

 This work deals with the heritage destruction of the city of Palmyra by the Islamic State 

in 2015. Through the analysis and study of this destruction, it is intended, on the one 

hand, to analyse which were the destroyed heritage assets and the ideological and 

religious reasons to do so. On the other hand, it is also intended to reflect on what the 

destruction of cultural heritage itself supposes, focused above all on war conflicts, not 

only at a material and economic level but also as a representation of the memory and 

identity of the people or community. 

Keywords.  

Palmyra, heritage asset, memory, identity, destruction.  
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1. Introdución.  

 O patrimonio cultural supón un dos pilares máis importartes para a construción e 

o mantemento dunha sociedade xa que é sobre el que se constrúe a memoria histórica e 

a identidade que a define. Sen o patrimonio cultural resulta moi difícil seguir estudando 

a historia a través da cal poder  ter un coñecemento íntegro sobre as diferentes culturas.  

 O presente Traballo de Fin de Grao pretende facer unha aproximación ao estudo 

da destrución patrimonial durante os conflitos bélicos tomando como exemplo o sitio de 

Palmira, en Siria. A metodoloxía de traballo básase fundamentalmente na revisión e 

búsqueda bibliográfica e na investigación documental. As principais fontes de 

investigación relacionadas coa parte máis teórica dos bens patrimoniais e a súa 

importancia na sociedade, van dende revistas e libros publicados e especializados na 

concepción, uso e protección do patrimonio ata diversas publicacións e documentos 

extraídos das páxinas web oficias de diversos organismos internacionais cun grande 

peso na valorización do patrimonio como son ICOMOS, ICCROM ou a UNESCO. Para 

a investigación de corte máis histórica e contextual recurriuse a unha recopilación de 

artigos e libros especializados no contexto actual sirio que explican e reflexionan sobre 

a actual situación política e social do país.  

 O obxectivo deste traballo é axudar á toma de conciencia da importancia do 

patrimonio como herdanza e pegada cultural dun pobo e, especialmente, darlle valor ao 

patrimonio destruído a través dun recorrido polos principais bens que foron danados ou 

destruídos no sitio de Palmira.  
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2. Patrimonio, iconoclasia e identidade.  

2.1. A concepción de patrimonio e o seu valor na sociedade.  

 Para comezar a falar de que significa o patrimonio cultural para unha sociedade, 

tanto o material como o inmaterial, cabería falar antes sobre a que nos referimos cando 

falamos de patrimonio. Remontándonos á orixe da palabra tal e como a entendemos 

hoxe en día, habería que botar a vista atrás ata a Revolución Francesa. 

 Este acontecemento foi un momento decisivo na historia, concretamente na 

historia da arte, tanto pola destrución como pola conservación de obras de arte que se 

levou a cabo nela. Según André Chastel, historiador da arte francés, a mesma noción de 

patrimoine tivo lugar e naceu da man dos grandes desastres e perdas artísticas que se 

produciron durante a Revolución Francesa.  Neste caso a destrución deste patrimoine 1

debeuse a motivos políticos e simbólicos xa que os bens destruídos eran considerados 

como visións ou obras ao servizo do Antigo Réxime. Aquí xa pode verse como os bens 

patrimoniais son algo máis que simples obxectos, teñen unha simboloxía, un valor, un 

significado detrás que o resto de obxectos non teñen, e iso é o que os fai tan valiosos. 

Aínda que o concepto de patrimonio como tal xurdiu nesta época, non será ata o século 

XIX cando se comece a valorizar como tal. O século XIX cadra tamén co momento no 

que se forman moitos estados e se consolida a idea de estado-nación, o cal vai da man 

da toma da conciencia da necesidade de protección e preservación dos vestixios do 

patrimonio propio.  2

 Tomando como referencia a Josep Ballart, o patrimonio pode considerarse o 

conxunto de bens (tanto materiais como inmateriais) que dan unha noción de 

continuidade e cambio entre pasado e presente. Son aqueles obxectos, construcións, 

 Gamboni, Dario. La destrucción del arte. Iconoclastia y vandalismo desde la Revolución Francesa. 1

Madrid: Cátedra, 2014, p. 45.

 Cachafeiro Bernal, Olivia. La destruccióm del patrimonio cultural como arma de guerra. En López 2

Morales, Francisco J. E Vigarfas Francisco (coord.). Patrimonio, terrorismo y desastres naturales. ¿Cómo 
prevenir y abordar los enormes daños al patrimonio cultural mundial?. Sevilla: Revista PH 93, nº 93, 
2018, p. 169.
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tradicións, costumes que son apropiadas de forma natural polo ser humano como parte 

do seu entorno cultural e axudan a construílo. Grazas a estes obxectos o pasado é quen 

de viaxar ao presente e facer que a cultura flúa.  O patrimonio dunha comunidade é, por 3

esencia, a súa identidade cultural e debe ser conservado e ter un valor e un significado 

para as xeracións futuras.  Ao establecer vínculos co pasado, o patrimonio permite que 4

este se materialice e se recorde no presente e, polo tanto, é unha peza clave para manter 

viva a memoria dunha cultura, unha memoria que serve de base para construír a 

identidade. En resumo, e en palabras de David Lowenthal, un pasado remoto lexitima o 

presente e crea as bases para lexitimar o futuro.  5

 Tamén hai que ter en conta que o valor do patrimonio non provén dos propios 

bens patrimoniais senón que comeza e remata nas persoas. Son as persoas as que lle 

outorgan a un obxecto o valor necesario para consideralo unha parte importante ou 

incluso fundamental da súa cultura. A historia, sen embargo, non é estática; as 

sociedades e as culturas vanse desenvolvendo ao longo dos séculos e, con elas, tamén as 

persoas. Isto implica que o valor do patrimonio tampouco e estático ou está conxelado 

nun punto concreto da historia, senón que cambia e evoluciona a medida que o fan as 

persoas e as sociedades.  

2.2. A iconoclasia e as súas consecuencias.   

 Centrándonos un pouco máis no tema que atinxe ao presente traballo, cabe falar 

da destrución do patrimonio e, para iso, é importante diferenciar entre a noción de 

iconoclasia e a de vandalismo, xa que ambas son frecuentemente utilizadas para facer 

referencia a destrozos e ataques a bens patrimoniais e obxectos artísticos. 

 Ballart, Josep. El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2010, 3

p. 17.

 Rúa Junquera, María. La destrucción del patrimonio material y el Estado Islámico. Santiago de 4

Compostela: Cadernos de Dereito Actual, nº 10, pp. 281-291, 2018, p. 282.

 Lowenthal, David. El pasado es un país extraño. Madrid: Akal, 1998, p. 77.5
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Historicamente ambas concepcións, incluso a idea mesma de destrución da arte, estivo 

ligada á ignorancia ou ao descoñecemento do valor real do que se está destruíndo. 

Concretamente o termo vandalismo ten unha carga moito maior destas cognotacións de 

cegueira, estupidez ou incluso falta de gusto. O termo iconoclasia, sen embargo, está 

máis vinculado a unha intención detrás da acción, a veces incluso a unha doutrina.  A 6

iconoclasia, polo tanto, está relacionada cunha motivación política ou relixiosa detrás 

da acción destrutora. Debido a esta diferenciación que se estable entre ambas formas de 

destrución, ao longo do presente traballo e tendo en conta o caso a tratar, farase uso 

sempre do termo iconoclasia.  

 Lonxe da realidade, a ignorancia non é o motor da iconoclasia. Hai que rachar 

coa estigmatización que envolve a este termo para decatarse de que, dende fai séculos, a 

destrución da arte e do patrimonio non se leva a cabo por descoñecemento, senón que se 

ataca a importancia e o simbolismo que rodean aos bens patrimoniais. Atácase a 

identidade ou a simboloxía que hai detrás destes bens; canto máis importante sexa, máis 

dano causará a súa destrución á poboación á que pertence e máis probable será que se 

destrúa dito ben. 

 É importante ter en conta a intención e a ideoloxía que hai detrás dunha acción 

iconoclasta para entender o caso a tratar neste traballo. As motivacións políticas ou 

relixiosas detrás dunha acción como esta non son algo actual ou novo. Poden 

remontarse incluso á coñecida damnatio memoriae que se levaba a cabo na antiga Roma 

para borrar a historia e a memoria dunha persoa. A forma máis eficiente de borrar dita 

memoria era destruíndo todas as súas representacións, e incluso obxectos que lle fixeran 

referencia, xa que sen algo material que manteña viva unha idea ou unha persoa, a 

memoria é moito máis fácil de borrar. No caso dos conflitos bélicos, se cando estes 

rematan se nega a posibilidade de que se reconstrúa a historia, a memoria ou o 

sentimento de pertenza da parte vencida, isto provoca que se eleminen os referentes 

 Ballart, Josep. El patrimonio histórico y arqueológico…, pp. 28-29.6
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pasados sobre os que construír un futuro, polo que se nega a propia existencia e 

memoria dunha colectividade.  7

 Partindo de casos tan lonxanos como a damnatio memoriae, poden verse máis 

exemplos ao longo da historia. Un deles foi coa chegada da Reforma protestante do 

século XVI, na cal os movementos protestantes van levar a cabo unha importante acción 

iconoclasta contra todos os ídolos e imaxes cristiás que para eles simbolizaban unha 

herexía. Neste proceso iconoclasta hai que ter en conta, sen embargo, as palabras de 

Lutero cando afirma que as imaxes non son nen boas nen malas en si mesmas senón que 

dependen da palabra e a interpretación das persoas.  Neste caso pode verse como a idea 8

antes mencionada de que o importante nas imaxes, nas arquitecturas ou nos obxectos é o 

valor que as persoas lle dan xa era algo vixente no século XVI e non unha nova 

concepción que nacerá na Revolución Francesa.  

 É importante ter en conta a importancia que ten o patrimonio nunha cultura 

como base para forxar e dar lexitimidade a súa memoria e á súa identidade. Sen o 

patrimonio, a historia dun pobo sería moito máis facil de manipular xa que non 

quederían vestixios nen probas físicas dela. Da mesma forma tamén é igual de 

importante a descuberta de novo patrimonio para lexitimar o xurdimento dun estado. 

Este foi o caso do estado de Israel cando nos anos sesenta do século XX, e en pleno 

conflito con Palestina, realizou unha excavación arqueolóxica para atopar vestixios 

arqueolóxicos que se relacionaran coa presenza histórica xudía no territorio e así 

xustificar a imposición do seu estado en terra palestina.  Na outra banda tamén se pode 9

tomar o exemplo da Camboia de Pol Pot  na cal, a partir de 1975, se levou a cabo unha 10

 Rúa Junquera, María. La destrucción del patrimonio material y el Estado Islámico, p. 282.7

 Gamboni, Dario. La destrucción del arte…,  p. 411.8

 Ballart, Josep El patromonio histórico y arqueológico…, p. 209.9

 Saloth Sar, máis coñecido como Pol Pot, foi un dirixente comunista camboxano que liderou a guerrilla 10

dos Khmer vermellos dende a década dos sesenta ata a súa morte en 1998. Foi a principal figura que deu 
lugar á creación dun estado de corte maoísta en Camboia e que a día de hoxe se lle considera culpable do 
denominado xenocidio caboxano. 
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importante destrución de elementos patrimoniais defendendo que o que se buscaba era 

“abolir, desterrar y dispersar los vestigios culturales, literarios y artísticos de los 

imperialistas, los colonialistas y todas las demás clases opresoras”.   11

 Este tipo de accións, sexa a búsqueda de novo patrimonio ou a destrución do 

antigo, poden considerarse as dúas caras dunha mesma moeda que busca forxar ou 

destruír as bases dunha identidade sobre as probas mateirais e tanxibles do patrimonio. 

Os bens culturais pertencentes a unha cultura son, polo tanto, bens herdados que 

procuran satisfacións intelectuais, espirituais e incluso físicas. Son un testimonio do 

coñecemento acumulado, non só dunha cultura concreta, senón en moitos casos tamén 

de toda a humanidade. Son o testimonio do inxenio e a sensibilidade dunha persoa ou 

colectivo e polo tanto son unha parte imprescindible da memoria colectiva, razón pola 

cal é fundamental mantelos e evitar a súa destrución.   12

2.3. Difusión e protección do patrimonio na actualidade.  

“Sea cual fuere el motivo de desolar a un país, deberán respetarse las obras que hacen honor  
a la humanidad, y que no contribuyen a aumentar las fuerzas del enemigo, los templos, los 
sepulcros, los edificios públicos, todas las obras respetables por su belleza.”  13

 Como pode verse nesta cita de Emmerich de Vattel, escrita xa no 1758, dende fai 

séculos existe unha preocupación real pola preservación do patrimonio. Sen embargo, as 

voces que defendían esta preservación facíano dende unha perspectiva individual e, 

tendo en conta os estragos que se deron máis adiante durante a Revolución Francesa, 

non eran unhas posturas que a maior parte da poboación compartira.  

 Non será ata a chegada do século XX, sobre todo a partir dos terribles destrozos 

provocados pola Primeira e a Segunda Guerra Mundial, cando se comeza a desenvolver 

 Bevan, Robert. La destrucción de la memoria. Arquitectura en guerra. Valencia: La caja books, 2019, 11

p. 211.

 Bevan, Robert. La destrucción de la memoria…,  p. 23.12

 Vattel, Emmerich de. Derecho de gentes. Tomo III. Burdeos: Lawalle, 1822, p. 216.13
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unha preocupación real pola protección do patrimonio, tanto por parte da poboación 

como das institucións. Será a partir destes conflitos bélicos cando se leve a cabo a 

Convención da Haia de 1954 para a Protección dos Bens Culturais en Caso de Conflito 

Armado, coa intención de crear unha rede internacional entre países de todo o mundo 

para evitar a destrución de bens patrimoniais durante os conflitos como a que se 

producira durante a Segunda Guerra Mundial.  

 A través desta maior consideración e preocupación polo patrimonio conseguiuse 

que este tivera máis difusión e que fora máis apreciado tanto como rasgo cultural propio 

dunha cultura como da humanidade en xeral.  Este boom que provocou a millora na 14

consideración do patrimonio na segunda metade do século XX, tamén en parte grazas a 

creación de novas institucións como a UNESCO, tivo tamén as súas consecuencias 

negativas. O feito de que se lle outorgara máis valor a uns bens patrimoniais concretos 

tamén fixo que tiveran, e teñan, máis posibilidades de ser destruídos. Canto máis 

valioso sexa un ben cultural para unha sociedade, máis impacto causará a súa destrución 

e máis interés terán as diferentes forzas dentro dun conflito bélico por destruír dito ben. 

 Tamén hai que ter en conta que a día de hoxe vivimos nunha sociedade moi 

globalizada, de masas, na que os medios de comunicación e as imaxes teñen un alcance 

global. Isto tamén ten as súas consecuencias na destrución do patrimonio. Cando se leva 

a cabo a destrución dun ben patrimonial, ten moita máis expansión e máis efecto na 

poboación se existen documentos gráficos do proceso de destrución que se non os hai. É 

unha forma moito máis potente de visibilizar as protestas e os ideais dos individuos ou 

colectivos que hai detrás destas accións. Unha boa imaxe é a que crea unha boa noticia 

e, polo tanto, unha recepción global das accións e motivos que hai detrás destas imaxes.  

 Para falar da destrución e a protección do patrimonio na actualidade é necesario 

expoñer o caso de Ahmad al Faqi al-Mahdi e a súa condena pola destrución de xoias 

relixiosas e arquitectónicas na cidade de Tombuctú en 2016. Esta caso é o primeiro no 

 Ballart, Josep. El patrimonio histórico y arqueológico…, p. 7.14
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que a Corte Penal Internacional xulga especificamente a unha persoa por cometer 

crimes contra o patrimonio. Ahmad al Faqi foi condeado a nove anos de cárcere ao 

considerare que as perdas culturais que provocou podían considerarse un crime de 

guerra e parte dunha limpeza cultural.  15

 É importante que existan institucións que teñan como obxectivo difundir e 

valorizar o patrimonio a un nivel mundial, pero tendo en conta as consecuencias 

nefastas que esta valorización pode traer consigo, tamén é importante que nos países nos 

que están a acontecer conflitos bélicos ou hai perigo de que se produzan, se leven a cabo 

accións reais de protección e, no caso de que se chegue a producir unha destrución real, 

se penalicen ditos crimes contra a cultura, como foi o caso de Ahmad al Faqi. 

2.4. O patrimonio como rasgo de identidade. 

 O patrimonio é un elemento clave na identidade dun pobo. A identidade, ao igual 

que o patrimonio, hai que concibila como algo cambiante, que se constrúe pouco a 

pouco, que non é estática, que evoluciona. A identidade é un constante proceso, un 

traballo intra e intercomunitario de convivencia, descuberta e enriquecemento humano. 

En definitiva, para un pobo, a identidade (neste caso a identidade cultural) é o coidado 

polo seu propio destino e porvir, e a millor forma de representar e preservar esta 

identidade é a través do patrimonio cultural, xa que nos proporciona a capacidade de 

recordar o pasado e identificarnos con el ofrecendo significado, finalidade e valor á 

existencia.  16

 Na actualidade, a destrución do patrimonio asociada a conflitos bélicos lévase a 

cabo porque é unha forma de danar, no só ás persoas de forma individual, senón á 

identidade desas persoas, á súa memoria. A elección dunha persoa como obxectivo de 

 Vergara-Muñoz, Jaime. ¿Es la destrucción del patromonio un crimen de guerra? En López Morales, 15

Francisco J. E Vigarfas Francisco (coord.). Patrimonio, terrorismo y desastres naturales…, pp. 152-153.  

 Lowenthal, David. El pasado es un país extraño. Madrid: Akal, 1998, p.80.16
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ataque durante un conflito bélico ten un significado limitado, sen embargo se o que se 

elixe son bens culturais ou obras de arte este significado multiplícase porque afecta 

dunha forma máis directa a un cantidade de xente moito maior.  Isto débese a que unha 17

persoa pode ser representativa dunha comunidade pero os bens culturais son a propia 

comunidade, o seu pasado, o seu presente e a base sobre a que se levantará o seu futuro. 

Cando se fai referencia á destrución do patrimonio pode utilizarse tamén o concepto de 

memoricidio, xa que fai unha referencia clara e directa a como a destrución patrimonial 

ten como obxectivo principal eliminar a memoria da comunidade á que se ataca.  18

 Esta concepción do patrimonio como base fundamental para configurar a 

identidade e a memoria dun pobo tamén pode relacionarse coa concepción dos lugares 

de memoria que tiña Pierre Nora. A función destes lugares de memoria (foran espazos, 

símbolos, textos, etc.) é a que axuda a transmitir os recordos reais e vivos que no pasado 

se mantiñan pero que pouco a pouco e sobre todo na nosa actual sociedade globalizada e 

de masas se foron perdendo.  19

 É importante facer moito énfase no concepto da identidade porque a día de hoxe 

as accións iconoclastas (sobre todo as motivadas por fins ideolóxicos ou relixiosos) o 

que buscan non é atacar o patrimonio dun estado co que están en guerra senón atacar a 

ou as identidades que o conforman. Isto tamén se debe á crise na que actualmente se 

atopa o estado-nación, razón pola cal moitas veces os conflitos bélicos poden darse 

entre un estado e unha colectividade ou un grupo non constituído como tal. No tocante á 

defensa do patrimonio isto pode supoñer unha complicación á hora de protexelo. Como 

xa se explicou antes, unhas das primeiras e máis importantes medidas que se tomaran 

respecto á protección do patrimonio en conflitos bélicos foi a Convención da Haia de 

1954 e os seus respectivos protocolos, sen embargo a esta convención só reponden os 

 Bevan, Robert. La destrucción de la memoria…, p.114.17

 Cachafeiro Bernal, Olivia. La destrucción del patrimonio cultural… en López Morales, Francisco J. E 18

Vigarfas Francisco (coord.). Patrimonio, terrorismo y desastres naturales, p. 169.

 Nora, Pierre: Les lieux de mémoire. Uruguay: Trilce, 2008, p. 33-39.19
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seus estados ratificantes polo que cando unha das partes do conflito non é estatal (como 

é o caso do Daesh), esta non ten a obrigación de respetar as medidas de protección que 

se estipulan.  

  Moitas veces a limpeza cultural contra o patrimonio vai da man dunha limpeza 

étnica contra a poboación á que ese patrimonio representa. A limpeza cultural e os 

destrozos que deixa, sen embargo, tamén son unha forma de ter probas físicas e 

tanxibles destes crimes, non só contra os elementos materiais senón tamén contras as 

persoas. Por exemplo, no xuízos levados a cabo no Tribunal Penal Internacional para a 

antiga Iugoslavia da Haia, os restos dos edificios e monumentos destruídos foron dunha 

gran importancia como proba e reflexo dos crimes contra a humanidade que se levaran a 

cabo ao mesmo tempo, incluíndo a limpeza étnica e o xenocidio.  20

 En resumo, a destrución dos lugares de memoria lévase a cabo a día de hoxe 

porque estes lugares son unha mostra e un recordo permanente da cultura e a identidade 

mesma dun pobo ou da sociedade que se quere destruír. Como explica o historiador 

rumano Dinu Giurescu:  

“Toda nación legitima su existencia mediante su creatividad […]. Cuando las pruebas de 
esta creatividad son eliminadas, la identidad misma de la nación se desvanece poco a 
poco.”  21

 Bevan, Robert. La destrucción de la memoria…, p.27.20

 Giurescu, Dinu. The Razing of  Romania’s Past. Washington D.C.: 1989. En Bevan, Robert. 21

La destrucción de la memoria…,  p. 227.
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3. Contexto histórico. 

3.1. Orixes e desenvolvemento de Palmira.  

 Palmira, fundada orixinalmente baixo o nome de Tadmor, ten unha orixes que 

poden remontarse a fai aproximadamente 4000 anos. Debido á súa posición estratéxica 

nun gran oasis no medio do deserto, foi dende os seus inicios un lugar clave dentro das 

rutas comerciais. Este lugar principal que foi adquirindo Palmira grazas á súa posición 

xeográfica permitiu que pouco a pouco fora habendo unha maior mestura e unha maior 

diversidade de culturas que conviviron e se enriqueceren mutuamente, tanto entre elas 

como á propia cidade. Entre esta diversidade de culturas destacou por exemplo a 

aramea, a fenicia e un pouco máis tarde a grega e a romana.  

 Pouco a pouco, e debido a importancia comercial que foi adquirindo a cidade, 

Palmira acabou convertíndose nun dos puntos comerciais máis importantes da zona. Era 

un emprazamento clave e un centro de conexión entre os países de oriente, como por 

exemplo China, cos países mediterráneos. O desenvolvemento comercial provocou, 

como é lóxico, un progresivo desenvolvemento económico da cidade, o que permitiu a 

promoción e construción de edificios de gran tamaño e importancia, tanto de carácter 

civil como de carácter relixioso. Como exemplo dunha unión entre o civil e o relixioso 

destaca a construción da gran columnata que atravesaba a práctica totalidade da cidade. 

Comezando no Templo de Bel, os primeiros tramos respondían a unha función relixiosa 

de vía sagrada que servía como lugar de procesión. Sen embargo, os seguintes tramos 

tiñan xa unha función completamente civil e orientada fundamentalmente ao comercio, 

xa que era o lugar onde se instalaban os diferentes puntos de compra e venda de toda 

unha gran variedade de produtos.   22

 Dende os seus inicios, Palmira foi unha cidade que estivo vinculada co resto de 

tribus locais da zona. Sen embargo, a medida que se foi desenvolvendo comercial e 

economicamente, sobre todo a partir da chegada da cultura grega e da súa influencia na 

 Veyne, Paul. Palmira. El tesoro irremplazable. Barcelona: Ariel, 2016, pp. 18-19.22
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cidade de Palmira, esta separouse desta unión tribal e comezou a crear as súas 

institucións propias e independentes. A influencia grega non só afectou a un nivel de 

carácter máis político, senón que tamén tivo unha gran influencia no ámbito artístico. A 

nivel urbanístico, a cidade está sometida a un trazado xeométrico que, aínda que non ten 

un rigor e unha orde claras, bebe das influencias urbanísticas gregas e romanas. A nivel 

arquitectónico tamén pode verse  unha clara influencia da cultura grega (como é o caso 

da columnata antes mencionada) que se mestura con elementos mesopotámicos e persas. 

A maior parte dos edificios construídos que se conservan pertencen a este período e 

crese que en gran medida puideron levarse a cabo grazas ao esplendor económico que 

Palmira viviu nestes anos.   23

 Xa no século I antes da nosa era, e debido a acumulación de riqueza que se 

estaba producindo en Palmira, esta comezou a ser un importante obxectivo para o 

Imperio Romano, que podería ter un control moito maior da importante Ruta da Seda e 

á vez lle permitía un emprazamento militar clave fronte ás forzas persas. Aínda que 

comezaron tendo relacións de carácter unicamente financieiro, pouco a pouco foise 

afianzando unha unión política que culminaría co establecemento de Palmira, por parte 

de Septimo Severo, como colonia romana. Isto provocou unha paulatina romanización, 

non só das institucións, senón a nivel cultural a través dun maior desenvolvemento de 

arquitecturas herdeiras da Roma e a Grecia clásicas e incluso a través do cambio de 

nomes maioritariamente de orixe aramea a nomes romanos coa intención de obter 

maiores privilexios, como a cidadanía romana .  24

 Sen embargo, coa chegada do século III da nosa era, o Imperio Romano entrou 

nunha crise que se viu reflexada na inestablidade política, e os primeiros lugares onde se 

viu manifestada esta inestabilidade foron as fronteiras, máis alonxadas do núcleo de 

Roma e máis difíciles de controlar. Debido a este inicial crise, van ir collendo cada vez 

máis forza os diferentes exércitos, como por exemplo a lexión de Siria, que nomearán 

 Veyne, Paul. Palmira. El tesoro irremplazable, pp.17-18.23

 Veyne, Paul. Palmira. El tesoro irremplazable, pp.51-52.24
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como emperador aos seus respetivos xenerais. A cidade de Palmira, baixo o mando do 

rexente Septimio Severo, foi adquirindo máis autonomía e Septimio convertiuse nunha 

figura clave da cidade coa recuperación de territorios aos persas, convertindo nun 

pequeno reino todas as súas posesións orientais. Sen embargo, a prematura morte do 

rexente colocou no poder á súa muller, Zenobia. Baixo o goberno de Zenobia, Palmira 

experimentará o que podería considerarse como a súa época de maior esplendor. Vai 

levar a cabo unha serie de accións militares tanto contra as forzas persas como contra as 

romanas, aspirando a ser considerada (tanto ela como o seu fillo) como emperatriz. 

Aínda que nun primeiro momento a súa intención era crear un reino bicéfalo, tendo 

como centro Roma e Palmira, as súas aspiracións irán aumentando ata querer tomar o 

control de todo o Imperio.  A pesar das iniciais victorias en territorios como Exipto, as 25

forzas imperiais romanas superon ás de Zenobia, e esta e o seu exército foron derrotados 

no ano 272. Unha vez expulsada do poder, as forzas romanas (baixo o mandato de 

Aureliano) sitiarion e saquearon a cidade de Palmira para convertela nun posto militar 

que defendera as fronteiras do imperio conta a ameaza persa. 

 O sitio e saqueo da cidade e o establecemento dun posto militar provocaron un 

descenso brusco da actividade comercial, o que levou a unha decandencia comercial e 

económica da cidade, que co aumento da crise do Imperio Romano fixo que se fora 

abandonando pouco a pouco e deixara de ser o emprazamento clave que fora en séculos 

anteriores. Esta situación de abandono verase acentuada definitivamente coa conquista 

musulmana da cidade que levará a que Palmira se vexa definitivamente abandonada e 

nunca volva recuperar o seu esplendor económico.  

3.2. As viaxes románticas e a recuperación de Palmira.  

 Despois do abandono da cidade tras a separación do Imperio Romano e a 

definitiva decadencia tras a conquista musulmana, Palmira pasou moitos séculos 

 Veyne, Paul. Palmira. El tesoro irremplazable, p.70.25
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olvidada, pasando desapercibida e escondida no medio do deserto. Non será ata os 

séculos XVII-XVIII cando os viaxeiros occidentais se comecen a interesar pola cultura 

e os costumes orientais, en gran medida grazas ao comercio e á importación de certas 

pezas orientais. Ao igual que se comezaron a facer viaxes con finalidades culturais por 

Europa como foi o Grand Tour, estas viaxes terán tamén como obxectivo lugares máis 

alonxados e considerados máis exóticos para os viaxeiros europeos. O descubrimento de 

novos lugares, sobre todo ligados a unha cultura máis descoñecida como é a oriental, 

impulsará cada vez a máis xente a realizar este tipo de viaxes e, o máis importe, deixar 

constancia delas a través dos coñecidos como libros de viaxes. O importante dos libros 

de viaxe, polo menos para o caso de Palmira, é que non só se realizaba unha descripción 

do lugar ao que se viaxaba ou dos obxectos que se atopaban senón que en moitas 

ocasións tamén se realizaban debuxos de gran calidade que permitían difundir con moita 

máis efectividade estes lugares, como se verá un pouco máis adiante.  

 No caso de Palmira, nesta época aínda coñecida tamén como Tadmor, crese que 

a primeira destas grandes viaxes, ou tours, foi a levada a cabo pola británica Compañía 

de Levante en 1691. Esta viaxe inicial impulsará a moitas outras e atraerá a moitos 

viaxeiros curiosos ás grandes ruinas da antiga cidade de Tadmor. Unha das grandes 

viaxes que tamén cabe destacar para a difusión da cidade de Palmira foi o libro escrito 

por Robert Woods en 1753 que describe as diferentes partes da ruinas acompañadas por 

imaxes do debuxante italiano Giavanni Battista Borra (Ilustracións 1 e 2 do Anexo 

Fotográfico).  26

 Outro dos documentos máis importantes será o de Conde de Volney, co seu 

escrito As ruinas de Palmira. Nel describe moi pormenorizadamente todas as ruinas 

atopadas en Palmira a partir dos debuxos antes mencionados de Battista Borra para 

facer unha especie de reflexión romántica sobre a cidade e reflexionar sobre que foi o 

que se fixo mal no pasado para que un lugar con tanto esplendor como Palmira acabara 

 Woods, Robert. Ruins of Palmyra. Otherwise, Tedmor in the Desart, Londres: 1753, pp. 26

53-56.
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abandonado e en ruinas. O máis curioso deste libro de Volney é que el nunca estivo in 

situ na cidade de Palmira senón que unicamente se guiou polas imaxes que viu dela, o 

que mostra a gran expansión e importante que tiveron estas ruinas.  

 A partir sobre todo dos séculos XVII e XVIII Palmira irá acadando cada vez 

máis importancia. Durante a ocupación colonial francesa a cidade antiga de Palmira tiña 

unha funcionalidade como cidade real pero serán os franceses quen, en 1930, expulsen a 

toda a poboación do lugar arqueolóxico para trasladala á moderna cidade de Tadmor e 

así establecer o antigo sitio de Palmira como un espazo unicamente arqueolóxico.  27

Desta forma comezará a valorizarse máis como un elemento puramente patrimonial ata 

chegar aos nosos días, sendo declarada como Patrimonio da Humanidade pola 

UNESCO en 1980 e sendo a día de hoxe un dos vestixios máis importantes e 

abundantes que non só permiten o estudo da antiguidade como tal, senón o estudo dun 

punto de encontro e desenvolvemento de numerosas culturas como foron a aramea, a 

fenicia, a grega ou a romana ao longo dos séculos.  

 Grazas polo tanto a estas viaxes románticas e aos libros, documentos e imaxes 

que xurdiron delas a antiga cidade de Tadmor recuperou parte da súa gloria e do seu 

esplendor, só que en vez de a través dunha vida activa e comercial, fíxoo a través das 

súas ruínas.  

 Brusius Mirjam. Introduction- What is Preservation?. Review of Middle East Studies, vol. 51 n.2, 27

2017, p. 179.
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4. Contexto político e social de Siria.  

 Siria é un país que a día de hoxe leva inmerso dez anos nunha guerra civil da 

que non se espera unha solución nun futuro próximo. Sen embargo, e aínda que a guerra 

civil trouxo unha enorme inestabilidade tanto social como política ao país, hai que ter en 

conta que Siria, dende a súa independencia  nunca tivo unha plena e duradeira 28

estabilidade, nin política nin social. Durante o século XX chegaron a darse, dende 1949, 

seis golpes de estado existosos (sen contar os que fracasaron)  ata o último e definitivo 29

levado a cabo por Hafez al-Assad en 1970, que se mantivo no poder ata a súa morte e 

que foi sucedido polo seu fillo e actual presidente de Siria, Bashar al-Assad. 

 Para falar do estalido da guerra civil hai que ter en conta tanto o contexto local 

como o internacional. A nivel local Siria é un país que, ao xurdir dunhas falsas 

fronteiras impostas polas antigas potencias coloniais , reúne unha gran variedade 30

multiétnica e multicultural na que poden verse numerosas confesións relixiosas e 

diferentes comunidades que defenden unha nacionalidade propia como e o caso da 

comunidade kurda.  

 Con este complexo e heteroxéneo contexto social chega o 2010 e o estalido de 

diferentes protestas e revolucións en varios países de Oriente Próximo que tiñan como 

obxectivo derrocar as grandes autarquías de países como Túnez ou Exipto. Esta serie de 

protestas foise expandindo polos diferentes países de Oriente Próximo ata chegar a Siria 

en marzo de 2011, momento no cal estalaron no país unha serie de protestas masivas e 

pacíficas que reclamaban unha democratización do país tras darse conta de que as 

promesas de modernización prometidas por Bashar al-Assad non chegaban dez anos 

 Siria foi unha colonia francesa durante moitos anos ata que acadou a súa independencia plena en 1945.28

 Álvarez-Ossorio, Ignacio. Siria contemporánea. Madrid: Síntesis, 2010, pp. 63-103.29

 Estas fronteiras foron as establecidas polos acordos Sykes-Picot que fragmentaron parte de Oriente 30

Próximo para repartir as zonas de influencias francesas e inglesas. Debido a esta división hai unha parte 
da poboación siria actual que  defende que se establezan as fronteiras do que se denominaba Bilad al 
Sham (بــالد الــشام) ou a Gran Siria e que estaría conformada polo territorio da actual Siria, Líbano, Palestina 
e Xordania. 
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despois da súa chegada ao poder. Ante estas protestas pacíficas, sen embargo, o réxime 

asadiano respondeu cunha forte e violenta represión que en dous meses se cobrou case 

oitocentas vidas, polo que pode considerarse  violencia de Assad como estrutural, 

primordial, voluntaria e ofensiva.  31

 As primeiras protestas tiñan un marcado carácter laico e civil, pero pouco a 

pouco e debido á forte violencia coa que respondeu o réxime, as forzas opositoras foron 

perdende a confianza na política, na cultura e nas leis e fóronse dividindo e perdendo 

cohesión. Isto levou a que un número cada vez máis grande de xente, ante esta falta de 

confianza, se fora achegando a unha ideoloxía vinculada ao islamismo para establecer 

un unión directa con Deus e así atopar nel a confianza que perdeu ante a falta de 

unidade da oposición laica.  Ao mesmo tempo que aumentaba o apoio á ideoloxía 32

islamista (sobre todo á confesión sunní), tamén foi medrando, aínda que non ligada a 

esta, unha maior defensa da loita armada contra o réxime. Aínda que a toma de armas 

non era defendida por unha parte da oposición, para outra gran parte considerouse 

fundamental; non como un ataque directo ao réxime senón como unha defensa contra el 

e a súa represión.  

 Será no propio 2011 cando se cree o Exército Libre Sirio da man da oposición e 

de comeza a guerra civil como tal. Debido a estes enfrontamentos entre ambas partes, 

certas partes do leste e nordeste do país quedaron moi debilitadas e foi este contexto o 

que permitiu e axudou á rápida entrada do Daesh en Siria. Aínda que ao longo da 

década houbo un gran retroceso do Daesh en territorio Sirio (a día de hoxe aínda que ten 

influencia en moitas zonas xa non as posúe e controla como parte do seu califato), a 

guerra civil segue activa e a loita armada entre o réxime e a oposición segue presente.  

 Calcúlase que nos dez anos nos que leva vixente a guerra, morreron ao redor de 

500 000 persoas e máis de once millóns tiveron que ser forzosamente desprezadas, 

 Al-Haj Saleh, Yassin. Siria. La revolución imposible. Guadarrama: Ediciones del oriente y el 31

mediterráneo, 2018, p. 139.

 Al-Haj Saleh, Yassin. Siria. La revolución imposible, pp. 205-210.32
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quizais o maior movemento de persoas por causas bélicas dende a Segunda Guerra 

Mundial, habendo preto duns cinco millóns de refuxiados sirios en países como Turquía 

ou o Líbano.  

 No presente ano, no mes de maio de 2021, leváronse a cabo unhas novas 

eleccións en Siria nas que Bashar al-Assad saiu victorioso por unha amplia maioría.  33

Con estas novas eleccións perpetúase a presenza da familia Assad no poder durante 51 

anos. Isto fai medio século dun goberno caracterizado polas súas inestabilidades tanto 

internas como externas e que a día de hoxe segue utilizando a represión e a guerra como 

forma de defensa do réxime contra unha poboación mermada e destrozada tras dez anos 

de duro conflito.  

4.1. A presenza do Daesh en Siria e a súa relación co patrimonio cultural. 

 O Estado Islámico, tamén coñecido como Daesh polas súas iniciais en árabe 

 tivo as súas orixes no actual estado de Iraq durante (ad-dawla al-islāmīya ,الـدولـة اإلسـالمـیة)

a invasión estadounidense en 2003. Próximo a Al-Qaeda nos seus inicios, o Daesh é 

unha organización que se encadra dentro da confesión sunnita do islam. Concretamente 

pertencen á rama salafista do sunnismo, seguindo unha orde moral ultrafundamentalista 

que defende que se debe volver ao rigorismo e ás orixes do islam para eliminar a 

corrupción e as corrientes heréticas existentes no mundo.  

 Tomando como referente a Al-Qaeda, consideran que o loita (a yihad) non é un 

medio para conseguir un obxectivo maior, senón que é o propio fin, isto fai que os seus 

obxectivos non sexan de carácter político e non respondan ante causas políticas e sociais 

concretas, senón que son uns obxectivos ahistóricos que continuarán estando en vigor 

 O 26 de maio de 2021 Bashar al-Assad saiu elixido por un 95,1% dos votos. Estas eleccións, sen 33

embargo, son unha fachada democrática antes a comunidade internacional, xa que os propios partidos da 
oposición están conformados por xente que na súa maioría estivo vinculado co goberno do Assad e 
incluso formou parte do propio goberno do réxime. 
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ata o “Día do Xuízo”.  Isto vai moi ligado aos principios fundamentais que tamén tiña 34

Al-Qaeda, defendendo un concepción moi extremista da súa existencia que toma como 

único obxectivo o todo ou o nada, a exclusiva existencia desta ideoloxía ou a existencia 

de ningunha. A defensa deste rigorismo faise moitas veces a través das propias vidas xa 

que consideran que dar a vida pola yihad converte a unha persoa nun shahid.  O 35

salvaxismo dos yihadistas e das súas accións xustifícase porque para eles todos os 

medios finitos valen para lograr o seu obxectivo: o goberno de Deus sobre a terra.  

 A pesar das moitas similitudes e das relacións que nun principio tiña o Daesh 

con Al-Qaeda, esta última renegará del no ano 2013, cando o Daesh leve a cabo accións 

contra a organización sunnita e afín a Al-Qaeda, Al-Nusra. Será un ano despois cando o 

Daesh autoproclame un novo califato personalizado na figura de Abu Bakr al-Baghdadi 

e reclame a unión de Siria e Iraq baixo este califato con capital na cidade siria de 

Raqqa.  Unha das súas grandes reivindicación é a eliminación das fronteiras Sykes-36

Picot  para volver a recuperar os territorios anteriores á creación de estados fallidos 37

poscoloniais por parte das potencias europeas.  38

 A presenza do Daesh en Siria deuse por primeria vez no 2013, nun contexto no 

que as forzas contrarias ao réxime asadiano estaban moi divididas e no que o rigorismo 

islámico estaba gañando cada vez máis forza como unha vía de escapatoria e fe para 

poder rematar canto antes coa guerra civil. Desta forma, e ante o crecente aumento das 

forzas armadas, o Daesh comezou a conquistar espazos estratéxicos como Raqqa ou  

como o caso do presente estudo, Palmira.  

 Al-Haj Saleh, Yassin. Siria. La revolución imposible, p. 139.34

 Un shahid pode considerarse como un mártir que acada dita condición cando sacrifica a súa vida polas 35

súas crenzas, neste caso cando a sacrifica por Deus. 

 Al-Haj Saleh, Yassin. Siria. La revolución imposible, pp. 262-263.36

 Sykes-Picot foron uns acordos secretos entre o inglés Mark Sykes e o francés François-George Picot 37

feitos en 1916 para repartirse mutuamente as áreas de influencia en Oriente Próximo, que posteriormente 
deron lugar a creación das actuais fronteiras de Siria e Iraq.

 Mirales Gonçalves, Rubén. La protección del patrimonio cultural en caso de conflito armado. Brasilia: 38

Revista Jurídica da Presidência, v.19, nº118, 2017, p. 253.
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 Para entender a relación do Daesh co patrimonio cultural hai que volver outra 

vez ao rigorismo salafista que define as súas bases ideolóxicas. Ao interpretar o islam 

dende esta vertente sunnista e defender este retorno ás orixes da relixión, consideran que 

é necesario eliminar calquera cultura, crenza ou civilización anterior á interpretación 

salafista do islam e, polo tanto, tamén todas aquelas anteriores ao propio islam, xa que 

son consideras heréticas. Polo tanto, a través da eliminación de todo coñecemento 

alternativo á súa interpretación salafista aspiran a que esta sexa a única realidade e a 

única verdade existente.  39

 Para levar a cabo e xustificar as súas accións iconoclastas recurren ás propias 

palabras de Deus recollidas no Corán:  

52Cuando le dijo a su padre y a su gente: ¿Qué son estas estatuas a las que dedicáis vuestra 
adoración?  
53Dijeron: Encontramos a nuestros padres adorándolas.   
54Dijo: Realmente vosotros y vuestros padres estáis en un evidente extravío.  
55Dijeron: ¿Nos traes la verdad o eres de los que juegan?  
56Dijo: Muy al contrario. Vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra, Quien los 
creó. Y yo soy uno de los que dan testimonio de ello.  
57Y por Allah que he de tramar algo contra vuestros ídolos una vez que hayáis dado la 
espalda. 
58Entonces los hizo pedazos con la excepción de uno grande que tenían, para que así 
pudieran volver su atención hacia él.  40

 Como pode verse nestes versos do Corán, tómase a referencia de cando o propio 

Muhammad destrúe os falsos ídolos das relixións pre-islámicas para mostrar como a 

única relixión válida era o islam. Polo tanto o Daesh, ao reivindicar a volta ás orixes 

tamén reivindica a volta a este tipo de accións realizadas polo propio profeta de Deus. A 

maiores disto, tamén teñen en conta o efecto propagandístico que a destrución do 

patrimonio ten en Occidente.  Ao ter este efecto propagandístico é moi importante, non 41

 Jones, Christopher. What ISIS Destroys, Why, and Why We Must Document It. Hyperallergic, 2015: 39

https://hyperallergic.com/188455/what-isis-destroys-why-and-why-we-must-document-it/ 

 Corán. Sura de los profetas: 52-58: https://noblecoran.com/index.php/coran-traducido/traduccion-de-40

abdel-ghani-melara/171-21-sura-de-los-profetas 

 Rúa Junquera, María. La destrucción del patrimonio material y el Estado Islámico, p. 287.41
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só levar a cabo estas accións iconoclastas, senón tamén que existan probas gráficas de 

como se levou a cabo esta destrución para, desta forma, ter unha expansión moito maior 

tanto das súas accións como da súa ideoloxía. Teñen outro compoñente importante que 

axuda a unha maior expansión da súa ideoloxía, e é que a idioloxía salafista yihadista é 

internacionalista e conforma unha estrutura humana e un proxecto político que non 

entende de fronteiras como tal e que pode aplicarse e expandirse por todo o mundo.  
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5. A destrución patrimonial do sitio de Palmira.  

 Dende que estalou a guerra civil en 2011, os seis sitios incluídos na lista de 

Patrimonio da Humanidade da UNESCO que existen en Siria (Cidade vella de 

Damasco, de Bosra e de Alepo,  Sitio de Palmira, Crac dos Cabaleiros e Qal’at Salah Al 

Din e as aldeas antigas do norte de Siria)  atópanse en perigo e algúns deles xa foron 

destruídos, como a cidade vella de Alepo ou a propia Palmira.  A día de hoxe crese que 42

sufriron danos preto de 209 monumentos, dos cales 24 foron completamente destruídos 

e 104 reportan danos moi severos.  

 Palmira foi un dos lugares que se sospeitaba que podían ser máis gravemente 

danados da xeografía siria. Estas sospeitas víronse cumpridas cando no 2012 o Exército 

Sirio entrou na cidade para establecer numerosas barricadas, estruturas temporais 

defensivas nas proximidades do conxunto, e toda unha serie de novos camiños para 

facilitar o acceso dos militares ao lugar. Estas novas intervencións provocaron xa certos 

danos nalgunhas das áreas de Palmira. Un exemplo disto foi o colapso dalgunhas das 

columnas do Templo de Bel,  de partes do muro das murallas externas ou a remoción de 

numerosas tumbas e torres funerarias situadas no Val das Tumbas e na área 

Diocleciana.  A partir deste momento estas dúas áreas do conxunto arqueolóxico, o Val 43

da Tumbas e a área Diocleciana, foron obxecto de excavacións ilegais e roubos de 

pequenos obxectos patrimoniais. O máis probable é que estes obxectos tiveran como 

destino a súa venta ilícita no mercado negro. Xa no 2014 puideron verse danos en 

algunhas das construcións como o Templo de Baal-Shamin, o Templo de Bel, a Gran 

Columnata ou o Arco Monumental.  Estes danos debéronse tanto á presenza do 44

 Mirales Gonçalves, Rubén. La protección del patrimonio cultural en caso de conflito armado. Brasilia: 42

Revista Jurídica da Presidência, v.19, nº118, 2017, pp. 251-252.

 Morales Fajardo, María E.; Mejía López, Marcos e Galeana Estrada, Araceli. Terrorismo y Patrimonio 43

Cultural: destrucción y recuperación de los Budas de Bamiyán y del sitio de Palmira. México: Revista de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, vol. XI, nº 15, pp. 37-52, 2017, 
p. 47.

 Morales Fajardo, María E.; Mejía López, Marcos e Galeana Estrada, Araceli. Terrorismo y Patrimonio 44

Cultural…, p. 38.
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Exército Sirio no sitio como polos continuos ataques próximos ao lugar entre dito 

exército e as forzas do Daesh.  

 Este aumento dos expolios e destrozos víronse acentuados da man do aumento 

das confrontacións entre o Exército Sirio e o Daesh en 2015. Será neste mesmo ano, no 

mes de maio, cando o Daesh se faga co control de todo o territorio de Palmira. Durante 

a ocupación do sito de Palmira polo Daesh foi cando se produciron as maiores perdas 

patrimoniais dende o comezo do conflito bélico. Aínda que tamén se produciron roubos 

e destrucións de pequenos obxectos no Museo da Palmira, os danos máis catastróficos 

producíronse no propio sitio de Palmira.  

5.1. Bens patrimoniais destruídos. 

 Entre os moitos bens patrimonias que poden atoparse no sitio de Palmira, houbo 

seis deles que se viron particularme afectados dende que comezou a guerra civil en Siria 

e que viron a súa parcial e case total destrución tras a chegada do Daesh á cidade.  

Gran Columnata.  

 Xunto co Templo de Bel, do que se falará máis adiante, a gran columnata é unha 

das construcións máis importantes e de maior tamaño da sitio de Palmira. Feita a 

mediados do século II da nosa era, era a principal vía e o principal eixe da cidade. 

Cunha lonxitude dun quilómetro, conectaba a Templo de Bel coa área Diocleciana 

(Ilustración 3). Ao longo deste quilómetro estendiánse un total de 750 columnas, 

estriadas e de estilo corintio, de nove metros de altura. En certas zonas desta gran 

columnata abriánse, entre as columnas, uns pórticos que creaban pequenos espazos 

separados entre si nos que se instalaban diversos postos cunha finalidade 

maioritariamente comercial. 
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Templo de Bel. 

 Construído no ano 32 da nosa era, é o edificio de maior tamaño que se 

conservaba en todo o conxunto arqueolóxico de Palmira e estaba dedicado a Bel , a 45

divindade máis importante da cidade. Ata o momento os restos máis antigos da cidade 

atopábanse no interior deste templo . O templo en si era unha representación da 46

victoria de Bel sobre Tiatmat, a deusa do Caos.  O espazo do templo estaba rodeado 47

por un recinto no cal se integraban catro pequenos edificios relacionados con el (o altar, 

o sitio de purificacións, o salón de banquetes e un pequeno espazo para sepulcros).  

 É un templo de tipoloxía grega con influencias romanas, constituído por unha 

naos e, nun dos extremos, por un espazo separado que seguramente tería unha función 

similar a dun epistodomos. A diferenza dos templos gregos, sen embargo, este tiña unha 

entrada lateral. É un templo períptero, rodeado por columnas con capiteis en forma de 

tronco que presumiblemente estarían envoltas nun ornamento corintio de bronce 

remachado. Estas columnas vense substituídas por columnas xónicas adosadas no muro 

da propia naos (Ilustración 4). Estaba elevada nun podio ao que se accedía polos seus 

extremos a través de escaleiras e de rampas (pensadas para unha maior comodidade á 

hora de subir aos animais que se sacrificaban no templo).  

  

Templo de Baal-Shamin. 

 O templo e Baal-Shamin estaba dedicado ao “señor dos ceos”, grazas ao cal a 

chuvia triunfara no deserto e permitira a aparición do oasis no cal naceu Palmira. Neste 

templo a figura principal desta divindade estaba acompañada por outras dúas 

 Bel, máis que un nome propio, fai referencia ao título de señor ou amo, en época mesopotámica era un 45

título aplicado a varias divindades, entre as cales cabe destacar a Marduque. Máis tardiamente pasou a ser 
denomindo como Belos (Βελος) en grego e como Belus en latín. 

 Agudo, Mario. Palmira: el sueño de la reina del desierto: https://www.academia.edu/15974130/46

Palmira_el_sue%C3%B1o_de_la_reina_del_desierto , p. 8

 Morales Fajardo, María E.; Mejía López, Marcos e Galeana Estrada, Araceli. Terrorismo y Patrimonio 47

Cultural… p. 44
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divindades: Agliblol (o deus lunar) e Lalakbel (deus da vexetación e da fertilidade).  48

Realizouse no século II da nosa era e, ao igual que o Templo de Bel, tamén respondía a 

un tipoloxía grega con influencias romanas. Realizado cunha estrutura in antis estaba 

rodeado por pilastras adosadas de orde corintia que na parte frontal do templo daban 

lugar a columnas exentas, tamén corintias (Ilustración 5). No interior presenta tres 

pequenas capelas encabezadas, ao igual que no exterior, por columnas corintias. 

  

Arco monumental. 

 Ten unha planta de base rectangular mediante a cal se orienta a Gran Columnata  

cara o Templo de Bel. Cunha tipoloxía de arco de triunfo coa que pode verse outra vez a 

gran influencia da arquitectura romana, ten o arco central máis elevado que os dous 

laterais e unha estrutura adintelada rematando o conxunto. Este arco monumental era 

unha das principais entradas para acceder á Gran Columnata. Estaba decorado con 

relevos vexetais, que beben das influencias gregas tan presentes na maior parte das 

construcións do lugar. Unha das peculiaridades desta construción é o feito de que o arco 

central ten as dovelas dun lateral do intradós desprazadas (Ilustración 6) o que, a pesar 

do seu tamaño, non impediu que o arco se mantivera en pé, polo menos ata 2015 

(Ilustración 7).  

Tetrápilo. 

 Tamén de orixe e influencias helenísticas, o tetrápilo é unha construción que se 

utiliza como punto de unión entre as dúas principais vías dunha cidade. Situado case no 

centro da Gran Columnata, este tretápilo estaba composto por catro partes, cada unha 

constaba dun pequeno podio sobre o que se levantaban catro columnas corintias 

(Ilustración 8). Desta maneira permitía o acceso por calquera dos seus catro lados 

 Agudo, Mario. Palmira: el sueño de la reina del desierto, p. 1048
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correspondentes con estas dúas grandes vías. Este tipo de construcións relacionábanse 

co deus Xano  o que mostra a influencia que tiña a cultura romana en Palmira, non so a 49

nivel arquitectónico senón tamén cultural e relixioso. En palabras da directora da 

UNESCO, Irina Bokova:  

“El tetrápilo era un símbolo arquitectónico del espíritu de encuentro y apertura de Palmira, 
y ese es también uno de los motivos de su destrucción. Su ubicación y su forma eran únicos 
en la arquitectura antigua y específicos de la identidad de Palmira, fuente de orgullo y 
dignidad para todos los sirios de hoy.”  50

Teatro romano. 

 Ten un estado de conservación excepcional, sendo unha das pezas millor 

conservadas de todo o conxunto. Levouse a cabo a súa construción ao longo do século 

II da nosa era, e ten unha tipoloxía que responde a un teatro romano clásico. Consta 

dunha fronte escénica, diante da cal (na orchestra) se levaban a cabo as representacións 

dramáticas. Tras a fronte escénica levántabase un muro dividido por columnas corintias 

entre as cales se abrían diversos nichos que facilitaban o acceso a este lateral do recinto. 

Da outra banda atopábase o lugar do público (cavea), disposto en forma de grada 

semicircular, forma coa cal se conseguía unha millor acústica do que acontecía na 

orchestra (Ilustración 9).  

 As razóns para que o Daesh levara a cabo a destrución destes valiosos bens 

patrimoniais son fundamentalmente dúas, e diferéncianse a grandes rasgos tendo en 

conta o tipo de ben patrimonial. Como xa se explicou ao inicio deste apartado foi moi 

común que os bens de pequeno tamaño como estatuas, manuscritos, mosaicos ou 

 Xano é un deus de orixe romana que se relaciona coas portas e os cruces, por iso adoita asociarse con 49

este tipo de construcións, que non só unían diferentes camiños senón que moitas veces eran construcións 
pechadas que constaban de portas en cada un dos seus extremos, o que o relaciona aínda máis con esta 
divindade.

 UNESCO, La Directora General de la UNESCO condena la destrucción del tetrápilo y los graves 50

daños causados al teatro del sitio del patrimonio mundial de Palmira, 2017: https://es.unesco.org/news/
directora-general-unesco-condena-destruccion-del-tetrapilo-y-graves-danos-causados-al-teatro
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pequenas moedas se roubaran para vendelas ilegalemente no mercado negro , de feito, 51

crese que a venta ilícita de bens patrimoniais supón o 9% do financiamento total do 

Daesh. Pola outra banda cando se trata de bens dun maior tamaño que non poden ser 

vendidos no mercado negro, aplican as súas bases ideolóxicas (explicadas no anterior 

apartado) para xustificar a destrucións de todos estes bens.  

 No caso do sitio de Palmira aplicaron estas dúas formas, a de roubar e a de 

destruír o patrimonio, pero destacando sobre todo a segunda. Na maior parte dos casos 

os danos producíronse por causa de artilleira, así foi o caso do Templo de Baal-Shamin 

(Ilustración 10), destruído o 23 de agosto de 2015, do Tetrápilo (Ilustración 11) ou do 

Templo e Bel. No caso da Gran Columnata e o Arco monumental, os seus principais 

danos debéronse á presenza de maquinaria armamentística, sobre todo de buldózers. 

Debido a que o Templo de Bel foi o máis danado de todos, tamén merecen especial 

atención as zonas que foron destruídas del.  

 A maior parte dos danos do Templo de Bel leváronse a cabo o 30 de agosto de 

2015 e debéronse a bombardeos e artillería durante os enfrontamentos entre o Exército 

Sirio e o Daesh e durante a propia ocupación do Daesh do sitio de Palmira (Ilustración 

12). No que é a explanada exterior do templo, no lado oeste, foron danados con artillería 

tanto o pórtico como o muro exterior xunto co colapso de varios soportes do propio 

pórtico. No lateral sur o muro tamén sufriu moitos desperfectos debido aos combates 

entres ambos bandos, chegando a deteriorar e destruír varias columnas. No lado leste, o 

dano viuse reflexado en dous grandes buratos causados pola artillería (sendo un de 

1’5x1’5 metros e outro de 2x1 metros). Finalemente no lado norte presentaba unha das 

columnas do muro destruída. Pasando ao que é o propio templo, a naos viuse moi 

perxudicada e desapareceu case completamente tras a acción da artillería, restando só en 

pé a día de hoxe dúas das columnas do que foi o gran templo.  

 Meijía-López, Marcos. Estrategias de guerra y la destrucción de sitios patrimoniales en Medio Oriente 51

y Asia en el siglo XXI. En López Morales, Francisco J. E Vigarfas Francisco (coord.). Patrimonio, 
terrorismo y desastres naturales. ¿Cómo prevenir y abordar los enormes daños al patrimonio cultural 
mundial?. Sevilla: Revista PH 93, nº 93, 2018, p. 182.
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 Hai que ter en conta que aínda que o factor principal que causou a destrución de 

Palmira foron as accións e os bombardeos levados a cabo polo Daesh, non só foi 

consecuencia da súa presenza que se produciran tantos e tan graves destrozos. A propia 

presenza do Exército Sirio e a instalanción dun posto armaméntistico no sitio de Palmira 

xa provocou, como se explicou ut supra, que dende un primer momento dende que 

estalou o conflito, este se desenvolvera moi próximo aos bens patrimoniais e os puxera 

en perigo. De feito, bens patrimoniais como o Teatro Romano ou o Tetrápilo sufriron a 

maior parte dos seus danos no 2017, da man dos bombardeos aéreos do Exército Sirio 

cando o Daesh volvera a conquistar durante un breve período de tempo o territorio.  

 Isto é algo moi recurrente nos conflitos bélicos, xa que os exércitos, incluso os 

estatais, moitas veces non levan a cabo unha acción real de protección patrimonial se 

non teñen unhas ordes específicas e claras de que bens concretos protexer. A maiores 

tamén é moi importante ter en conta que unha vez que estala o conflito é moi difícil 

levar á práctica todas as medidas teóricas de protección patrimonial, algo que se verá 

con máis detalle no seguinte apartado.  

5.2. Reaccións ante a destrución. 

 A violencia contra o patrimonio ten unhas consecuencias tanto a curto como a 

longo prazo e toda unha serie de debates detrás dela sobre que facer respecto ao 

patrimonio destruído. Nos seguintes apartados tentarase analizar cales foron as 

reaccións, sobre todo a nivel institucional, tanto dos poderes locais sirios como da 

comunidade internacional ante os ataques contra o patrimonio levados a cabo en 

Palmira. Tamén se tentará facer unha reflexión sobre cales foron as accións reais que se 

realizaron por ambas partes e como estas puideron ser unha axuda ou unha desvantaxe 

para Palmira e o seu legado. 
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5.2.1. Reacción do pobo e o goberno sirio. 

 A perda dun ben patrimonial símbolo dunha comunidade ou un estado sempre é 

un duro golpe para a memoria colectiva desa comunidade. Hai que ter en conta que a 

destrución de Palmira foi unha perda mundial, debido a antiguidade e ao valor histórico 

e artístico dos seus restos. Aínda que sexa un ben considerado como mundial, como un 

ben da humanidade, sempre hai que ter en conta que ten unha devastación moito maior 

na poboación local xa que é quen convive con el, quen está representada por el e quen 

máis se involucra na súa protección e preservación. 

 Aínda que para o pobo sirio a perda do sitio de Palmira foi un duro golpe, non se 

pode dicir o mesmo sobre o réxime asadiano. O caso de Palmira é moi paradigmático 

para analizar como moitas veces a destrución do patrimonio pode usarse como 

propaganda política en conflitos bélicos. Este uso da propaganda xa se puido pero no 

caso do Daesh e no uso das gravacións das súas accións iconoclastas como unha forma 

de expandir a súa mensaxe. Sen embargo, o propio goberno sirio tamén formou parte da 

destrución do patrimonio palmirano e utilizou os danos causados polas propias forzas 

do goberno como propaganda contra o Daesh.  

 Para comezar, e como xa se explicou en apartados anteriores, os danos no sitio 

de Palmira son anteriores á propia presenza do Daesh no territorio. Xa entre o 2012 e o 

2015 o Exército Sirio, baixo as ordes do goberno de Bashar al-Assad, ocupou Palmira 

establecendo trincheiras, construíndo carreteras e incluso extraendo materias 

arqueolóxicos do sitio.  Ata o momento, o goberno non deu ningunha información nen 52

anunciou nengún destrozo ou desperfecto no sitio, non foi ata a chegada do Daesh 

cando se comezaron a denunciar todos os danos causados ao patrimonio, utilizando de 

forma moi mediática ao Daesh para culpalo de todas as accións contra este patrimonio. 

Sen embargo xa no ano 2017, durante uns meses nos que o Daesh volveu conquistar o 

 Morales Fajardo, María E.; Mejía López, Marcos e Galeana Estrada, Araceli. Terrorismo y Patrimonio 52

Cultural: destrucción y recuperación de los Budas de Bamiyán y del sitio de Palmira. México: Revista de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, vol. XI, nº 15, pp. 37-52, 2017, 
p. 47.
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territorio, o réxime asadiano despregou as súas forzas aéreas contra Palmira causando 

danos tanto no Teatro Romano como no Tetrápilo. Antes incluso deste bombardeo, no 

ano 2016, permitiuse o establecemento dunha base militar rusa nas proximidades do 

conxunto (da cal nen sequera se informou á Direción Xeral de Antiguidades e Museos 

de Siria) o que tamén puxo en grave risco ao patrimonio que aínda que se conservaba no 

momento.  53

 Palmira non é o único exemplo de danos patrimoniais causados polo réxime 

asadino. Xa no 2011, cos inicios da revolución leváronse a cabo por parte do réxime 

unha serie de bombardeos contra os alminares e as propias mezquitas de certos lugares 

onde a revolución tiña máis forza, como Homs ou Latakia.  54

 Ante toda esta serie de accións, e aínda que para a propia poboación siria si que 

foi unha enorme e irraparable perda, denunciada e rexeitada, para as principais forzas de 

poder local non foi unha prioridade, nen a súa protección nen a súa salvagarda, xa que 

se antepuxo por enriba de todo o triunfo bélico e o triunfo do réxime ao propio 

patrimonio cultural.  

5.2.2. Reacción da comunidade internacional.  

 Tras os desastres patrimoniais que causaron as dúas guerras mundiais no século 

XX, a comunidade internacional impulsou a creación de novas medidas que se 

aseguraran de protexer e salvagardar o patromonio. A Convención para a Protección dos 

Bens Culturais en Caso de Conflito Armado realizada na Haia en 1954 é o principal 

escrito polo que se rixe aínda a día de hoxe a protección dos bens patrimoniais durante 

os conflitos bélicos. Seguindo esta convención, todos os países ratificantes (entre os 

 Infobae. Rusia construyó sin autorización una base militar en la arqueológica ciudad de Palmira, 53

17/05/2016. Dispoñoble en: https://www.infobae.com/2016/05/17/1812252-rusia-construyo-autorizacion-
una-base-militar-la-arqueologica-ciudad-palmira/ 

 Al-Haj Saleh, Yassin. Siria. La revolución imposible, p. 96.54
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cales se atopa Siria dende 1958) deben protexer o patrimonio en conflitos armados, 

entendendo este patrimonio como:  

“Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio 
cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, 
religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su 
conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros 
y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones 
científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los 

bienes antes definidos.”  55

 Dentro desta concepción de bens culturais, Palmira estaría considerada como un  

ben cultural sendo, ademais, Patrimonio da Humanidade declarado pola UNESCO 

dende 1980. Aínda que esta convención se aplica polo xeral a conflitos internacionais, 

tamén se especifica, no artigo 19, que aínda que o conflito sexa local e unha das partes 

belixerantes non sexa un estado constituído como tal, a parte ratificante da convención 

terá o deber de salvagardar tanto o patrimonio propio como o alleo. 

 Entre algunhas das medidas internacionais para salvagardar o patrimonio 

creouse no 2015 o Fondo de Emerxencia para o Patrimonio, que pretende ser “un 

mecanismo de financiación flexible y sin destino específico concebido para permitir que 

la Organización (a UNESCO) responda rápida y eficazmente a las situaciones de crisis” 

nas que o patrimonio se vexa ameazado.  Entre outras das medidas levadas a cabo a 56

nivel internacional tamén destaca a creación do que poderían denominarse unhas 

“boinas azuis culturais”. A presenza destas boinas azuis puido verse xa en Kosovo e, a 

diferenza do que se esperaba, os danos ao patrimonio baixo a protección destas forzas 

da ONU foron moi xeneralizados.  57

 No caso de Palmira, as medidas realizadas ata o momento non foron moi 

numerosas debido, en gran parte, a que o conflito aínda está vixente a día de hoxe. En 

 Convención para a Protección de Bens Culturais en caso de Conflito Armado, UNESCO (La Haya, 55

1954), p. 1.

 UNESCO. La cultura en situaciónes de emergencia, 2021: https://es.unesco.org/themes/cultura-56

situaciones-emergencia 

 Bevan, Robert. La destrucción de la memoria…, p. 362.57
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abril de 2016 un grupo de expertos da UNESCO acudiu ao sitio de Palmira para 

confirmar e avaliar os destrozos que se produciran no lugar e facer unha análise das 

perdas culturais. Tras realizar esta análise chegaron á conclusión de que se producira 

unha gran perda a nivel patrimonial pero que o sitio conservaba en gran parte a súa 

integridade e autenticidade, ante o cal Irina Bokova, directora da UNESCO, declarou: 

“Palmira es un pilar de la identidad de Siria y contribuye a la dignidad de todos los sirios. 
La UNESCO está decidida a garantizar la salvaguardia de este y otros lugares junto con 
todos sus socios, como parte de las operaciones humanitarias y de consolidación de la 

paz.”  58

 Hai que ter en conta que os crimes contra o patrimonio poden ser considerados 

como crimes de guerra a nivel individual (como se puido ver no exemplo de Ahmad al 

Faqi al-Mahdi) pero se son os países ratificantes da Convención da Haia quen realizan 

estes crimes, o estado tamén debe responder ante a Corte Penal Internacional. No caso 

do Daesh é máis dificil de xulgar debido a que son unha organización independiente que 

non responde a ningún estado. Sen embargo, no caso do réxime asadiano si que é máis 

facil levar a cabo as sanción necesarias ante o incumprimento tanto dos acordos da Haia 

como dos de Xenebra nos que se estipula, entre outras cousas, que queda prohibido o 

ataque ou os bombardeos, por calquera medio, de cidades, pobos, vivendas ou edificios 

non defendidos  así como o establecemento de bases militares próximas aos bens 59

patrimoniais.  60

 Tal é como se especifica no artigo 28 da Convención da Haia, este tipo de actos 

contra o patrimonio deben ser xulgados dentro do sistema penal para castigar con 

sancións penais ou disciplinarias ás persoas que cometeron ou ordenaron a infracción 

 UNESCO. Expertos de la UNESCO hacen un balance preliminar de la destrucción en sitio del 58

Patrimonio Mundial de Palmira, 2017: https://es.unesco.org/news/expertos-unesco-hacen-balance-
preliminar-destruccion-sitio-del-patrimonio-mundial-palmira 

 Bevan, Robert. La destrucción de la memoria…, p. 366.59

 Ambos os dous acordos foron incumpridos polo réxime de Bashar al-Assad co bombardeo da cidade de 60

Alepo por unha banda e co establecemento dunha base militar en Palmira pola outra. 
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dos acordos desta convención.  O principal problema é que a día de hoxe, debido a que 61

o conflito armado segue vixente en Siria, é difícil facer calquer tipo de acción de 

salvagarda do patrimonio ou de sancións pola destrución deste. Unha vez rematado o 

conflito, a comunidade internacional terá a labor de analizar os danos finais sufridos 

polo patrimonio sirio e penalizar a través da Corte Penal Internacional a aquelas persoas 

ou institucións responsables desta destrución.  

5.3. Iniciativas para a recuperación de Palmira.  

 Cando un ben patrimonial é destruído crea toda unha serie de debates e puntos 

de vista de que facer cos seus restos. Unha das principais posturas respecto a isto é a 

reconstrución do ben patrimonial. Sen embargo, a reconstrución pode ter máis 

connotacións negativas que positivas para o patrimonio. No caso dos conflitos bélicos, a 

reconstrución lévase a cabo pola parte que sae victoriosa do conflito e isto pode levar a 

que a forma na que se reconstrúa un monumento sirva para enmascarar o pasado e 

disimular as ruínas que dan testimonio da historia.  Esta mesma postura tamén é 62

defendida por autores como Josep Ballart que explica que, por moitas copias exactas 

que se fagan dun monumento ou obxecto, a totalidade da información deste só pode 

atoparse no orixinal.  Esta idea, polo tanto, defende que o verdadeiro coñecemento dun 63

ben patrimonial non se obtén a través dunha reconstrución exacta do seu estado orixinal 

senón a través da antiguidade que esta obra teña, estea en millores ou peores condicións.  

 Existen tamén outras posturas sobre como conservar e manter o patrimonio 

como o “visionarismo compulsivo”, que aposta por mirar cara o futuro e conservar o 

patrimonio pero modificándoo co paso do tempo para que este reflexe os diferentes 

 Convención para a Protección de Bens Culturais en caso de Conflito Armado, UNESCO (La Haya, 61

1954), p. 9.

 Bevan, Robert. La destrucción de la memoria…, p. 313.62

 Ballart, Josep. El patrimonio histórico y arqueológico…, pp. 87-88.63
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momentos históricos no que viviu.  O problema de posturas como esta é que moitas 64

veces ao sobrepoñer continuamente novas contrucións sobre o patrimonio orixinal, este 

perde unha parte importante da súa historia e o seu legado. 

 No caso de Palmira aínda non se levou a cabo ningún tipo de recuperación, nen 

física nen simbólica debido, como xa se explicou en apartadados anteriores, a que aínda 

está vixente o conflito bélico, o cal dificulta moito este tipo de iniciativas. Tras a 

recuperación do sitio de Palmira polo exército do réxime asadiano, o propio Bashar al-

Assad fixo unha declaración pública explicando que xa se estaba iniciando a 

restauración e a reconstrución do sitio. Sen embargo, ata o momento aínda non hai 

constancia de ningunha destas dúas accións, das cales tampouco está informada a 

comunidade internacional.  

 Neste aspecto, a comunidade internacional tamén ten un papel moi importante 

na labor de recuperación do patrimonio, sobre todo se o ben patrimonial que se quere 

recuperar é Patrimonio da Humanidade. Para realizar a restauración dun ben patrimonial 

é fundamental ter presente a Carta de Venecia sobre a Conservación e a Restauración de 

Monumentos e Sitios. Nela especifícase como a restauración ten que levarse a cabo en 

casos moi excepcionais, primando a autenticidade do ben por riba dunha reconstrución 

ficticia, por iso os límites para dita reconstrución son sempre as hipóteses.  Da mesma 65

maneira é obrigatorio realizar un estudo arqueolóxico e histórico do sitio antes de 

emprender calquera acción restauradora nel, algo que ata o momento non se realizou en 

Palmira.  

 Se chegado o caso se decide levar a cabo a reconstrución dun monumento, 

tamén é fundamental que as novas aportacións se diferencien dos restos orixinais para 

 Bonifácio Ramos, José L. e Martins Claro, João: Direito do Património Cultural, p.37.64

 Carta Internacional sobre a Conservación e a Restauración de Monumentos e Sitios, ICOMOS 65

(Venecia, 1964), p.2.
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así non facer unha falsificación do monumento e que se poida seguir recoñecendo a 

natureza dos valores patrimoniais orixinais.  66

 No caso de Palmira, unha reconstrución total sería moi polémica. A destrución 

do sitio é unha perda patrimonial moi importante pero tamén forma parte da propia 

historia dos bens e axuda a entender e observar porque estes bens se conservan a través 

das súas ruinas e cales foron os motivos que provocaron o seu estado actual. Este é 

tamén o caso do Budas de Bamiyán, en Iraq, destruídos polos talibáns en 2003. Dentro 

da lista de Patrimonio da Humanidade, case non se conservaban xa restos destes budas, 

sen embargo a UNESCO ameaza con quitalos da lista de Patrimonio da Humanidade se 

chega a realizarse calquer tipo de reconstrución física deles.  Este podería ser tamén o 67

futuro de Palmira, por iso é importante non simplemente pensar en recuperar os 

monumentos na súa forma orixinal senón en preservar a memoria histórica dun pobo a 

través do patrimonio; algo que, por desgracia, moitas veces vai asociado e está 

representado pola propia destrución deste.  

 Carta de Nara sobre autenticidade, ICCROM (Nara, 1994), p.3.66

 Bevan, Robert. La destrucción de la memoria…, p. 335. 67
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6.  Conclusións.  

 Como puido verse ao longo do presente traballo, a conservación e preservación 

do patrimonio cultural é algo fundamental e imprescindible para a memoria histórica 

dun pobo. No caso do sitio de Palmira, os seus restos son un vestixio de enorme valor e 

incríbel singularidade debido ás unión dos numerosos pobos e culturas que influíron 

tanto cultural como artisticamente nela ao longo dos séculos. 

 É importante ter en conta que o patrimonio como tal non é algo independiente 

senón que bebe e se nutre das persoas e as sociedades que o envolven, non simplemente 

na súa propia formación e consideración, senón que tamén inflúe á hora de destruílo. A 

importancia de destruír os bens patrimoniais en conflitos bélicos como unha forma de 

limpeza cultural unida a unha limpeza étnica pode verse tamén no caso de Palmira a 

través de dous exemplos. Por un lado cabe destacar o caso de Khaled Asaad, director do 

Sitio Arqueolóxico e do Museo de Palmira durante trinta anos. Unha vez as forzas do 

Daesh entraron en Palmira en 2015, un dos seus obxectivos foi o propio Khaled a quen 

detiveron e torturaron ata a morte  para saber onde se escondían as restos patrimoniais 68

que se conseguiran extraer do museo. Pola outra banda, está a acción tamén emprendida 

polo Daesh no mesmo ano, no Teatro Romano, no cal se mostraba a membros da 

organización salafista yihadista asasinando dun disparo a 25 soldados do exército sirio. 

A difusión que estes asasinatos tiveron por parte do Daesh teñen a mesma intención que 

as imaxes divulgadas nas que se mostra como destrúen os bens patrimoniais tanto do 

sitio como do museo de Palmira. A importancia da imaxe neste caso vai da man da 

propaganda ideolóxica. Canta máis probas documentais se teñen dun crimen (sexa 

contra o patrimonio ou contra as vidas humanas) máis alcance, máis repercusión e máis 

divulgación terán, non só as imaxes, senón os motivos e as razóns polas que se realizan 

ditos actos. Neste caso a destrución das crenzas e as civilizacións que non responden a 

unha interpretación sunnita salafista das historia son o obxectivo a destruír, sen importar 

 Non foi ata o mes de febreiro deste ano, e despois de seis anos desaparecidos, cando por fin se 68

conseguiron atopar os restos do corpo deste director e protector do patrimonio de Palmira. 
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se esta destrución se ve plasmada en vidas humanas ou en bens patrimoniais, xa que 

ambos pertencen e forman parte da cultura á que se quere eliminar.  

 Tamén hai que destacar a necesidade dunha maior toma de conciencia sobre a 

importancia que ten o patrimonio cultural, algo no que as institucións internacionais e 

os gobernos locais deberían facer máis fincapé para poder achegala á maior parte 

posíbel da poboación e poder tomar millores medidas de preservación. Un punto moi 

importante neste aspecto é a necesidade de que estas ideas sexan inculcadas nos 

exércitos. En moitos conflitos bélicos non se especifica ás forzas armadas que van a 

participar neste conflito cales son os bens que deben preservarse ou cales están 

protexidos internacionalmente polo seu valor cultural. E en moitas ocasións, se non 

existe unha orde directa de protección de certos bens patrimoniais, estes non se respetan 

e sufren grandes perdas físicas e simbólicas. Neste aspecto aínda queda moito por 

millorar xa que incluso as forzas especiais xa mencionadas no presente traballo, como 

foron as boinas azuis culturais da ONU, creadas especificamente para a salvagarda e 

protección do patrimonio remataron causando aínda máis perdas patrimoniais coas súas 

accións.  

 Polo tanto, cabe destacar e exixir unha millor e máis eficiente acción da 

comunidade internacional á hora de protexer ao patrimonio en perigo durante os 

conflitos bélicos. No caso de que non se consiga levar a cabo esta protección, é 

necesario reclamar que se tomen medidas e sancións para as persoas e institucións que 

levan a cabo crimes contra o patrimonio. Uns crimes que poden considerarse, con moita 

razón, crimes contra a humanidade xa que cando se destrúen os bens patrimoniais non 

soamente se está a destruír un monumento físico e tanxible senón que se está destruíndo 

a historia, a memoria e a identidade dunha cultura. 
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Ilustración 3.  

Ilustración 4.  
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Fragmento da columnata antes da guerra civil.  

Ok Diario. Así era Palmira antes de la llegada de los bárbaros del IS (01/09/2015): 
https://okdiario.com/internacional/asi-palmira-de-llegada-del-is-1064/fotos/a-

general-view-shows-the-ancient-temple-of-bel-in-the-historical-city-of-palmyra-
syria 

Templo de Bel antes da súa destrución.  

Veyne, Paul. Palmira. El tesoro irremplazable. Barcelona: Ariel,  
2016. 
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Ilustración 5. 

Ilustración 6. 
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Arco monumental antes de ser destruído polo Daesh. 

Agudo, Mario. Palmira: el sueño de la reina del desierto: https://
www.academia.edu/15974130/

Palmira_el_sue%C3%B1o_de_la_reina_del_desierto, p.11.  

Templo de Baal-Shamin antes da súa destrución. 

Veyne, Paul. Palmira. El tesoro irremplazable. Barcelona: Ariel,  2016.

https://www.academia.edu/15974130/Palmira_el_sue%C3%B1o_de_la_reina_del_desierto
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Ilustración 7. 

Ilustración 8.  
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Comparación de imaxes do Arco Monumental antes e despois do paso do 
Daesh en 2015. 

El País. Cinco grandes monumentos históricos destruidos por los yihadistas 
(26/08/2016). Dispoñible en: https://elpais.com/internacional/2016/08/22/

actualidad/1471857242_456948.html 

Tetrápilo antes da súa destrución en 2017.  

UNESCO. Site of Palmyra (Syrian Arab Republic): http://whc.unesco.org/
en/documents/107726

https://elpais.com/internacional/2016/08/22/actualidad/1471857242_456948.html
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Teatro romano antes da chegada do Daesh. 

Veyne, Paul. Palmira. El tesoro irremplazable. Barcelona: Ariel,  
2016. 



Ilustración 10.  

Ilustración 11. 
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Tetrápilo despois e antes do conflito entre Daesh e o Exército Sirio en 2017. 

Unitar

Momento da destrución do Templo de Baal-Shamin en 2015. 

The Guardian. Islamic State releases images said to show destruction of Palmyra 
temple, 2015: https://www.theguardian.com/world/2015/aug/25/islamic-state-images-

destruction-palmyra-temple-baal-shamin-isis 
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Ilustración 13.  
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Templo de Bel antes e despois da destrución por parte do Daesh en 2015.  

BBC. Las imágenes que confirman la destrucción del templo de Bel, el más emblemático de Palmira, a 
manos de EI (31/08/2015). Dispoñoble en: https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/

2015/08/150831_fotos_siria_palmira_estado_islamico_destruye_templo_bel_lv 

Imaxes dos momentos posteriores e anteriores á destrución do Teatro Romano en 2017.  

El país. El ISIS causa “serios daños” al teatro de Palmira, 2017: https://elpais.com/internacional/
2017/01/20/actualidad/1484904166_672322.html 
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