
1.- EL NOBLE I l'ESCLAU

La caravana es va aturar al peu de les muntanyes del Sinaí, a prop de la mina de turqueses. 

Mentre la llarga filera de viatgers esperava, l'oficial en cap estudià el terreny. La plana era ampla, 

flanquejada per dos petits turons, i al fons de tot s'aixecava un mur de pedra. Un bon lloc, decidí. 

No seria difícil establir els punts de vigilància i de defensa. De manera que es tombà i ordenà 

plantar el campament. Tothom arribava cansat i brut per la pols del desert i amb el desig de beure, 

de menjar i de dormir. 

Khuta, el mercader, un home baix i prim, amb el nas afilat i punxegut que apuntava cap al 

terra, marxava al capdavant, al costat de l'oficial, i, tan bon punt van triar l'emplaçament, va instruir 

Nianjkaf, l'eunuc gras, rodó, enorme, afemellat i amb una veu cridanera i prima, per tal que tingués 

cura de tot mentre ell s'atansava fins a la mina. 

Sis mesos enrere Khuta havia abandonat Egipte amb un carregament de teles, papirs i tinta i 

ara hi retornava amb perfums, olis, or i espècies. La meitat dels guanys serien per al gran faraó 

Huni, senyor de totes les terres del Nil, l'única persona del regne que, segons la llei, pot comerciar 

amb els estrangers, i ell, el mercader Khuta, igual que els altres, havia de pagar el tribut 

corresponent. Però ningú no l'impedia de treure'n el major profit i comerciar amb els responsables 

de l'explotació dels jaciments de turqueses per mirar de bescanviar perfums per pedres precioses, de 

la mateixa manera que les esclaves li havien proporcionat beneficis durant tota la travessa d'aquelles 

terres i encara omplirien un xic més la seva bossa abans d'arribar a la Mar Roja i prosseguir cap a 

l'oest, cap a Iunu, on agafaria  un vaixell i pujaria pel Nil fins a Men-Nefer, la capital de tot l'Egipte, 

de l'Alt i del Baix. 

Ja feia ben bé un parell de setmanes que havien abandonat els dominis d'Agga, i quan van 

entrar en el desert el viatge esdevingué llarg i penós sota un sol abrusador, amb unes nits fredes i un 

vent anguniós i ressec que aixecava un polsim que els obligava a cobrir-se la boca amb una tela i 

caminar amb el cap baix. Els soldats marxaven en tres grups. El primer al front, el segon a la cua, 

protegint la reraguarda, i el tercer controlant els flancs i movent-se al llarg de la caravana. 

Nianjkaf, l'eunuc, seguint el mateix ritual de cada dia, reuní les onze esclaves i les vigilà 

com si fossin el seu ramat i ell el gos d'atura. Khuta pagava bé l'oficial. Per això anava al capdavant 

i, només aturar-se la caravana, uns soldats l'ajudaven a plantar la tenda. Mentre, Nianjkaf feia seure 

les esclaves i esperava ansiós que la feina fos enllestida. Llavors, sense que cap d'elles s'hagués 

descobert la pell, per tal que es mantingués blanca i immaculada, les manava entrar i ell s'asseia a la 

porta, i d'allà no es movia fins que el seu senyor no prenia el comandament i cobrava dels soldats 

els serveis de les dones. Després, en arribar a Egipte, Khuta les vendria al mercat i la meitat dels 

beneficis seria per al gran Huni. Però d'aquests guanys del viatge, el faraó no en veuria res, perquè 



res no hi havia anotat als papirs dels comptes.

Quan tot va ser a punt, Nianjkaf va ordenar entrar les dones i va apartar Nàtia, una noia de 

tretze anys, també amb una pell blanca i immaculada com el lli que empraven per fer les teles, però 

amb el rostre esgarrat. Tenia el nas trencat, no hi veia gaire d'un ull, li mancava bona part de les 

dents i una ampla cicatriu creuava la seva galta dreta. Ella cuinava i tenia cura de rentar la roba de 

les seves companyes, obeïa totes les ordres i ningú no se la mirava.

—Si me les compres totes, te la regalo —li havia dit, a Khuta, el tractant que li va vendre les 

esclaves.

—Què vols que faci amb ella? —havia rigut el mercader, menyspreant el que ell considerava 

una deixalla.

—És molt llesta i sap moltes coses. Cuina com ningú, coneix els animals i és obedient.

Se la va endur, perquè era un regal. Va ser enmig del desert que va descobrir que no parlava 

la seva llengua, però que era capaç d'entendre'l amb signes i, després d'uns dies, repetia algunes 

paraules. A més, tenia l'avantatge que podia bellugar-se per tot el campament i cap dels soldats la 

desitjava. Nianjkaf, un cop plantada la tenda, li ordenava portar aigua per a què les altres poguessin 

rentar-se, i la feia dormir apartada, en un racó de la tenda, amagada per una cortina. 

Aquella nit, va tenir lloc un fet inusual. Quan les tendes ja eren plantades i la gent sopava, 

dos esclaus de les mines, aprofitant l'enrenou creat per l'arribada de la caravana, van esperar que 

l'atenció dels guàrdies es dirigís cap a la novetat i fugiren. Els focs cremaven enmig del campament 

i el sol s'havia amagat darrere l'horitzó per deixar els seus dominis a una lluna creixent que rebia la 

companyia de les estrelles. Es va iniciar la recerca i, fins i tot, el responsable de la mina va demanar 

a l'oficial de la caravana d'escorcollar totes les tendes. Però per més que van remenar, res no van 

trobar. Els esclaus no hi eren. 

—Deuen d'haver fugit cap al desert —va dir l'oficial.

—Doncs, allà moriran —respongué el responsable de la mina i ordenà posar guàrdies a les 

portes del desert.

Poc després, el campament restava de nou en silenci. Nàtia s'estava en un racó de la tenda, 

protegida de les mirades i impedida de veure-hi res. A través de la cortina podia escoltar els gemecs 

de plaer i els beixos dels soldats que s'atansaven per apaivagar la cremor dels testicles. Algun cop 

l'havia aixecada, la cortina, i havia aguaitat tímidament, durant uns instants, com els cossos 

despullats s'abraçaven i es fregaven, com les mans corrien i com els llavis se cercaven. Llavors, 

havia desitjat ser una d'aquelles dones i rebre les carícies dels soldats, però, per a ella, tot eren crits i 

cops. 

Com cada nit, Nàtia va tancar els ulls i va somiar de nou que el seu rostre era normal i que 

reia amb les altres. Només en aquest univers, al seu interior, tot apareixia amb els colors del seu 



desig. De mica en mica, sense adonar-se'n, s'adormí. 

No seria capaç de dir quanta estona portava quan, de sobte, un soroll la despertà. La tela de 

la tenda es movia i la llum de la lluna, durant un instant, es filtrà per sota, ensems que, abans que 

pogués reaccionar, un cos s'arrossegà fins a ella, li tapà la boca, la tombà d'esquena, l'embolcallà i 

l'obligà a restar quieta: la cobejava completament. Una olor a suor i uns braços grans l'envoltaven i 

l'impedien tot moviment. Espantada, no va gosar moure's ni un pèl. Les altres esclaves reien, 

parlaven i feien les delícies dels soldats que havien pagat el preu d'una estona de plaer. 

Nàtia va escoltar un xiuxiueig, a cau d'orella. No va entendre cap de les paraules 

pronunciades en una llengua que li era ben estranya, però va copsar el to de súplica, deduint-hi que 

no li faria cap mal, que només volia que l'amagués, i es va relaxar. 

Ella havia pertangut a una família lliure de Babilònia. Era esclava per circumstàncies de la 

vida, per una guerra, perquè el vencedor tria i agafa allò que més li convé. Havia nascut de bona 

casa, però els soldats del rei de Mesopotàmia, després de conquerir el seu poble, van prendre totes 

les nenes i se les van endur com a botí del vencedor. Ella va intentar fugir i va caure. Llavors, un 

soldat la colpejà fins deixar-la estesa i coberta de sang. Com se'n va sortir? Per pur miracle, perquè 

un tractant d'esclaus va pensar que li serviria, perquè la seva esposa necessitava d'una noia que 

l'ajudés amb el bestiar, i com no li costaria res perquè ja la donaven per morta, se la va endur. 

D'això ja feia tres llargs anys. Durant aquell temps Nàtia va viure amb els gossos, les ovelles, les 

vaques i els porcs. Menjava i dormia amb ells i va aprendre a estimar-los i a guarir-los. Ells, els 

animals, eren els seus únics companys. Era intel·ligent i desperta. Fins i tot, els veïns arribaven amb 

el seu gos o un cabrit o una ovella per demanar-li que arreglés una pota trencada o els receptés 

alguna herba per avivar-los la mirada o per llustrar-los el pèl. Però, l'esposa del tractant deia que no 

li agradava tenir-la a casa, malgrat que era obedient. Tothom que la visitava feia comentaris sobre la 

seva cara. Finalment va arribar Khuta, l'estranger de les terres llunyanes, i a ella la van rentar i la 

van incloure dins d'un lot d'esclaves.

Ara, aquell home l'abraçava. No en sabia ni el nom. Només sabia que era un esclau amb 

desig de llibertat. Tal vegada, com ella, en altre temps també fou lliure. Aquest pensament, i la veu 

càlida de l'esclau, van aconseguir que ella s'abandonés i, fins i tot, cerqués la calor d'aquell cos 

masculí. Feia tant de temps que ningú no l'abraçava, que no rebia ni tan sols una paraula amable... 

Havia viscut gairebé engabiada, bruta i entre animals, escoltant únicament la veu de la dona del 

tractant, i se sentia estranya i un xic excitada amb la flaire que es desprenia d'aquells braços forts i 

poderosos. L'esclau afluixà la pressió de les seves mans i, en veure que Nàtia no oferia cap 

resistència, també es va relaxar. 



No hi van haver paraules, perquè els podien sentir. No es podien veure el rostre, perquè tot 

era fosc. Eren dos esclaus, dos desheretats de la fortuna perduts enmig del desert. 

La mà que l'havia pres per la cintura va pujar lentament fins atrapar-li els pits, petits i durs, 

gairebé el primer esclat de dona, i els acaronà per damunt de la tela, fregant-los i prement-los cada 

cop amb més desig, pessigant-li amb tendresa els mugrons com si els dits prenguessin la forma 

d'uns llavis i els xuclessin amb deler, mirant d'allargar-los. Ella s’espantà, però el va deixar fer, 

perquè no hi havia violència, sinó desig, perquè no hi havia rebuig, sinó plaer. Estava d'esquena a 

ell i va sentir el contacte dels llavis damunt del seu clatell, l'alè càlid i humit que li baixava per 

l'esquena. Sensacions mai no desvetllades li van arribar de ben endins del seu cos i la van trasbalsar. 

Va remugar un xic i la mà de l'esclau abandonà els pits, es posà damunt el seu maluc i li va recórrer 

la cuixa, lentament, fins gairebé el genoll. Allà es va aturar i els dits, amb agilitat, van rebregar la 

tela del vestit per, després, a pell nua, prosseguir cap a l'interior i tornar a pujar per, finalment, 

atrapar-li l'entrecuix, separar-li els llavis i fregar-li les carns més íntimes. Una escalfor li va 

encendre els sentits, i es va adonar que se sentia humida. Ara notava una duresa ferma que semblava 

créixer i la colpejava per darrere, rítmicament, mentre la respiració d'aquell home cada cop era més 

agitada. 

De nou va sentir por. La mà de l'esclau abandonà per un moment la presa i tornà enrere per 

aixecar plenament el vestit. Nàtia va sentir el contacte directe d'aquella cosa dura que la temptava a 

través de la tela. Poc després, l'esclau l'obligà a aixecar una cama i la duresa que la colpejava es va 

esmunyir entre les seves cuixes, li obrí les carns i li esgarrà les entranyes. Van ser instants de terror, 

durant els quals va voler cridar, però la mà a la seva boca li ho impedia. Li feia mal. El cap se li 

enterbolí. Notava que el seu interior es movia al mateix ritme que les embranzides que rebia 

d'aquell home. Desitjava que allò no passés i, ensems, que no s'aturés. L'esclau la va abraçar amb 

força, li va abaixar el cap, plegant-la, la prengué per les espatlles, l'obligà a posar-se de quatre 

grapes i la cavalcà com Nàtia havia vist que feien els animals, cada cop més ràpid. Tot d'un plegat, 

el cos de l'esclau es va arquejar i així romangué una estona, per, finalment, acabar relaxat damunt 

d'ella. De mica en mica, l'opressió que sentia al baix ventre s'afluixà, i ambdós van restar quiets i en 

silenci, a la foscor. Tot havia conclòs. L'esclau es retirà, sense descobrir-li la boca, i l'abraçà de nou. 

Nàtia va tancar les cames i es cobrí el pubis amb les dues mans. Li havia fet mal, molt de mal, però 

no es queixà. Tenia por, molta por. Una humitat enganxosa li regalimava i l'embrutava. Va allargar 

la mà, prengué un petit tros de tela i se'l va posar entre les cames. 

Força estona després, just abans de l'albada, mig entre somnis va escoltar que l'home 

aixecava de nou la falda de la tenda. Es va tombar i va copsar que esguardava l'exterior. Ell va 

somriure, li va dir alguna cosa en aquella llengua estranya i va desaparèixer. Llavors, amb la mica 

de llum que es filtrava per sota el tendal, va descobrir que el tros de tela estava tacat de sang. Es va 



espantar, però, l'endemà, mig morta de por, es va estimar més no fer cap esment d'allò que li havia 

arribat durant la nit.

De bon matí la caravana, va prosseguir el viatge cap al Nil i Nàtia mai més no va saber res 

d'aquell esclau, company d'infortuni, d'aquell home que li havia fet descobrir sensacions ignorades i 

que li havia esgarrat la part més íntima del seu ésser. Potser va morir?, tal vegada va aconseguir la 

seva llibertat? Vés a saber. 

Iunu era una gran ciutat, rica i neta. Sobretot neta. Això va ser el que més va sobtar Nàtia, 

que els egipcis sentien vertadera obsessió per la pulcritud. Durant el viatge ja s'havia fixat que 

Khuta, tot i ser un home, cada matí, abans de la sortida del sol, iniciava un ritual que començava 

amb les dents i acabava amb les ungles dels peus, malgrat que després d'una caminada pel desert el 

seu treball no havia servit per a res.

Aquella nit les esclaves van descansar. Khuta no parava de repetir que havien d'estar ben 

maques. L'endemà Nàtia i l'eunuc van esmerçar una bona estona en arreglar-les i deixar-les ben 

polides per acabar triant els millors vestits, i no es van aturar fins no rebre l'aprovació del mercader, 

que tot cofoi va replegar el seu ramat i es dirigí cap a la plaça on va exposar la seva mercaderia i, 

abans del migdia, ja n'havia tret uns bons guanys.

Dos dies després Khuta va llogar un vaixell i van navegar pel Nil, amb la vela desplegada i 

altiva que semblava dominar els enormes camps de conreu. Nàtia no va deixar de sorprendre's en tot 

el trajecte, fins atrapar el port de Men-Nefer, la ciutat fundada per Menes, el primer faraó de la 

primera dinastia. 

Les terres del Nil eren riques, immensament riques, amb una verdor que atrapava fins on la 

vista es perdia. I al fons de tot, el desert. L'única cosa que Nàtia va poder veure va ser el port, 

perquè van desembarcar d'immediat i ella va ser conduïda per Nianjkaf a casa del mercader, 

caminant de pressa pels carrers, a empentes. 

Nait, l'esposa de Khuta, era una dona grassa i enèrgica, dominadora i cridanera, que es va 

mirar l'esclava amb una barreja de fàstic i menyspreu i la va olorar com si fos un peix per, 

finalment, fer-la seure en un racó del pati que hi havia darrera la casa d'una sola planta i no dirigir-li 

més la paraula. Nàtia s'hi va estar quieta i espantada, sense gairebé gosar aixecar la mirada per 

contemplar l'immens blau del cel, fins que va arribar l'amo. 

—Per què l'has portada? —va fer Nait, plantada davant del seu marit, amb les mans posades 

als malucs i desafiant—. Què vols que faci amb això? 

—No n'has de fer res —va riure Khuta—. Cuina bé i me l'enduré amb mi, cap al sud. Pujaré 

fins a Aswan, per vendre els perfums. Llavors, compraré fusta, la baixaré pel Nil i serem rics. 



Procura que mengi i estigui ben forta. El viatge és llarg.

Unes setmanes més tard, amb part de la mercaderia i després d'haver pagat el tribut al faraó, 

Khuta llogà un vaixell i se n'anà cap al sud, enduent-se l'esclava i l'eunuc.

Durant els més de vint dies que va durar la travessa, Nàtia va restar amagada, per tal que 

ningú no la veiés. Per primer cop sentia veritable vergonya del seu aspecte. El poc que havia vist li 

havia mostrat que els egipcis eren un poble culte i net que gaudia de la bellesa, però rebutjava amb 

vehemència tot allò que li ofenia la vista. Per això Nait la menyspreava i la va tenir amagada tot el 

temps en un petit cobert del pati i ara només podia contemplar les terres riques del Nil a través de la 

petita finestra del vaixell i no va desembarcar fins arribar a Aswan. 

*** ***

El noble Jeti era nomarca de la regió de l'Elefantina, a l'Alt Egipte, just abans de la primera 

cascada, a la frontera amb Núbia. El seu palau ocupava un petit turó enmig de la ciutat i des de la 

finestra de la sala principal, la quina servia d'audiències, podia contemplar la plana i el port i 

controlar totes les entrades i les sortides. Des de feia cinc anys estava casat amb Fertare, una dona 

formosa i delicada per la qual sentia adoració.

Aswan era una ciutat petita, envoltada per muralles construïdes amb tova d'argila. Els carrers 

eren estrets i disposava de dos mercats. L'un, tot just al costat dels vaixells, servia per comerciar 

amb el nubis, que no podien entrar al recinte protegit, i per a què el mercaders procedents de les 

terres baixes del Nil poguessin descarregar i vendre els seus productes. Allà també hi acudien els 

artesans de la ciutat i exposaven les catifes, els gerros i les peces de fusta tallada. Dintre de la ciutat 

hi havia un altre de més petit, aquell que servia per comprar els aliments. 

Sota els designis del nomarca d'aquelles terres, Aswan havia guanyat terreny als immensos 

boscos i havia crescut, passant de ser un simple assentament a ciutat que floria i ja apuntava trets 

que auguraven que esdevindria un centre de bescanvi de mercaderies tan gran i tan important com la 

pròpia Buto que, a la riba mediterrània, rebia la visita dels vaixells fenicis i acollia les caravanes de 

l'est. Només calia mirar i descobrir pertot arreu que el blau, el banús i l'ivori eren els colors 

dominants, símbol de la riquesa i del luxe.

Aquell matí Jeti estava content. Havia rebut la bona nova. La seva esposa tornava a estar 

embarassada. Ja era el quart cop que ella intentava ser mare, els altres tres frustrats, i ell començava 

a ser gran, però, en aquesta ocasió, els metges deien que tot anava diferent. No obstant, havien 

aconsellat repòs absolut en tots els aspectes, i oracions. 

—Ha arribat un vaixell. Diuen que porta perfums i joies. M'atansaré al port per fer una 

ullada a les seves mercaderies —va dir Fertare. 



—Envia una serventa. Ja has sentit els consells de Khufu. Tu no t'has de bellugar.

—Ordenaré que els esclaus em duguin amb la llitera i no em mouré per a res.

Jeti remugà, però, davant la insistència de Fertare, accedí i dos esclaus la van baixar fins al 

Nil i la van passejar per les parades del mercat. 

L'arribada d'un vaixell procedent de Men-Nefer sempre representava tot un esdeveniment 

per als habitants de la ciutat més allunyada de l'imperi que més al sud només comptava com a veïna 

Núbia, la terra dels homes negres, d'aquells salvatges que no gaudien del refinament i de la cultura. 

Per això, al mercat augmentava la cridòria amb el pregó de les novetats. 

Fertare ordenà els esclaus que avancessin i les dones i els homes que omplien la plaça, en 

veure la llitera i reconèixer la personalitat de qui hi viatjava, es van apartar amb una barreja de 

respecte i d'enveja.

L'esposa del nomarca va menysprear totes les ofertes que els comerciants li cantaven i, en 

arribar a les estores que Khuta havia desplegat per mostrar els flascons de perfums i olis, les joies, 

les pedres precioses i les espècies, va fer un senyal per a què els esclaus s'aturessin. El comerciant 

de Men-Nefer abandonà d'immediat una clienta, s'atansà a la llitera i atorgà a Fertare la més gran de 

les reverències mentre amb un gest prou eloqüent la convidava a visitar la seva parada. La noble 

senyora deixà la llitera i es va apropar atreta pels petits recipients que contenien els perfums. En va 

destapar un i va sentir com s'enlairava l'essència més delicada dels pètals de les roses amb 

esgarrapades de gessamí i pessics de lliri. Mai no n'havia olorat cap com aquell.

—Què en demanes? —preguntà.

—Dos shats de plata, per a tu, senyora.

—És molt car —va fer l'esma de deixar-lo.

—Té el poder de tornar folls els homes —contestà Khuta amb un somriure picardiós—. 

Unes gotes i el teu marit viurà uns instants d'eterna felicitat, com si caminés damunt la mar blanca 

dels núvols del cel i els déus li atorguessin la benedicció del plaer etern.

—Dos shats, però de coure.

Khuta era intel·ligent. No podia discutir amb l'esposa del nomarca i, si 

ella comprava, les altres dones que romanien pendents de la conversa també 

ho farien. De manera que va inclinar respectuosament el cap i va acceptar.

A una ordre d'ella, l'esclau que caminava al seu costat va pagar el preu i va prendre el flascó. 

Després Fertare va examinar algunes joies. 

—Les he dut de Mesopotàmia i són d'or finíssim… Aquest anell ha pertangut a una de les 

filles del poderós Agga… aquesta altra diuen que gaudeix de poders misteriosos… i el collar que 

tens a les mans envoltava el coll d'una dansaire que tornava folls els homes amb una sola mirada… 

Oh! Un braçalet digne del canell d'una reina… —no parava d'exaltar la qualitat de cadascun dels 



objectes que tocava la mà de Fertare. 

Malgrat tot, la dona del nomarca no va trobar res que fos del seu grat. De manera que es 

tombà i es dirigí cap a una altra parada. 

Caminava distreta, embruixada per les mercaderies que se li oferien a la vista. De sobte, va 

ensopegar amb una taula i va caure. Els dos esclaus apartaren els curiosos i es precipitaren sobre 

ella. S'havia torçat el turmell i es queixava de dolor. La van alçar i la van posar de nou a la llitera. 

Jeti els castigaria per haver deixat que la seva ama s'aixequés. Fertare va sentir una punxada al 

ventre i s'arraulí. Unes dones es van oferir per tal d'ajudar-la i els esclaus les van rebutjar. 

Llavors, va aparèixer Nàtia, que havia presenciat l'escena asseguda al costat de les estores, 

mig amagada i amb el rostre cobert amb una tela que va deixar caure en aixecar-se. Abans que 

ningú no pogués aturar-la, va descobrir la cama de Fertare i va cercar un punt, just per sota del 

genoll, i amb el dit índex féu una lleugera pressió. Fertare, en veure-li la cara, es va espantar, però 

com la noia actuava amb tanta seguretat la va deixar fer. Els dos esclaus no sabien com reaccionar i 

es van quedar clavats, mentre algunes dones feien comentaris i s'esparveraven davant la 

monstruositat d'aquelles faccions.

—Fuig d'aquí, estúpida! —la va voler apartar Khuta, que havia vist l'acció de l'esclava i es 

precipità damunt d'ella.

—No —es va sentir la veu de Fertare, que ja havia notat un cert alleujament, i Khuta s'aturà.

L'esclava va seguir treballant aquell punt de la cama i l'esposa del nomarca va descobrir que 

el dolor es calmava. Després, Nàtia va prendre una ceba, la tallà i l'aplicà damunt del turmell, per 

acabar cobrint-ho amb fang.

—Com et dius? —va demanar Fertare.

—No parla gaire la nostra llengua —s'avançà Khuta, amb una reverència i un somriure 

comercial—. És llesta, però. És una pobra desgraciada, noble senyora, i la porto perquè sap cuinar i 

guareix els animals.

—Quin és el teu nom? —repetí la pregunta Fertare.

—Nàtia, senyora —respongué l'esclava.

—Així, doncs, parles la nostra llengua?

—Poc, senyora.

—Saps que ja no me'n sento, de la torta?

—Dos dies, senyora. Dos dies… fora —va senyalar el pegot de fang i féu un gest donant a 

entendre que l'havia de mantenir durant dues jornades.

Després Nàtia va senyalar el ventre de Fertare. L'esposa del nomarca també s'havia queixat.

—Estic embarassada —va dir Fertare.

L'esclava va posar la mà damunt l'estómac de l'esposa de Jeti, va tancar els ulls i escoltà amb 



molta atenció, tal com feia amb les ovelles. Finalment, va dir:

—Bé, bé —i va tornar a assenyalar el ventre de la dona.

Khuta, veient el somriure de Fertare, aprofità l'ocasió. Se li acabava d'ocórrer una idea per 

obtenir més guanys. Va alçar la veu i va dir:

—Ja t'he dit, noble senyora, que és molt llesta. No hi ha ningú en tot l'Egipte que conegui els 

seus remeis i guareix qualsevol animal. És una saviesa que ha après a Mesopotàmia. La seva fama 

s'estén per totes les ribes del Nil… —i va seguir venent la nova mercaderia a tot aquell que el volia 

escoltar.

Fertare somrigué, acaronà la galta de l'esclava, va prendre un shat de coure i li ho va donar. 

A una ordre seva, els esclaus van aixecar la llitera per marxar, però només caminar unes passes es 

va tombar i va veure que Khuta ja li havia pres el shat a l'esclava i l'apartava amb una empenta. 

Llavors, els va ordenar que s'aturessin.

—Quan vols, per ella? —va preguntar.

—Oh, noble senyora! És una esclava molt valuosa —es va inclinar Khuta en una llarga 

reverència, mentre prenia Nàtia per les espatlles i gairebé l'abraçava—. No em podria desprendre 

fàcilment d'ella.

—Sí, ja ho he vist, que te l'estimes molt. Tres shats.

—És molt llesta i és obedient.

—Tres shats d'or.

—D'or? —se li tallà la respiració a Khuta.

—Aquesta tarda la vull a palau.

—Oh, noble senyora! Els teus desigs són ordres, malgrat que em sabrà molt de greu perdre-

la, perquè ja fa molt de temps que em serveix —es va inclinar de nou el mercader, i va seguir 

parlotejant i parlotejant fins que la llitera no desaparegué.

Tres shats d'or! Els déus, tots els déus, l'havien beneit. Qui s'ho podia pensar que vendria 

aquella deixalla? I per aquell preu!

Quan el sol començava a caure el mercader es dirigí a palau, va lliurar l'esclava i va rebre 

l'or a canvi d'una mercaderia (com deia ell) esgarrada.
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