
1.1 - HA MORT UNA REINA

A última hora de la tarda, a l’oest de la ciutat, damunt de la muntanya Tebana, quan encara 

es distingeix el color terrós de les terres àrides que envolten i protegeixen la Vall dels Reis, els tons 

rogencs comencen a omplir l’horitzó per guanyar la batalla al blau i anticipar l’arribada de la foscor. 

És l’hora del silenci, del recolliment i de la contemplació del magne espectacle que cada vespre que 

té lloc a Egipte, quan el dia deixa pas a la nit i el món de la llum cedeix el seu reialme a l’univers de 

les estrelles. 

Dins de l’habitació de generoses proporcions, que donava al Nil, les ombres també 

començaven a apartar el mantell de la claror i s’allargaven mandroses per cobrir-lo tot, de la 

mateixa manera que la boira s’estén i atrapa fins l’últim racó. 

Una serventa armada d’un pal, a la punta del qual s’alçava i ballava una petita flama, 

encengué les llànties que penjaven de les columnes i van aparèixer noves llums que dibuixaven 

noves ombres que dansaven seguint el ritme que marcaven les llengües entre rogenques i grogues, 

primer tímides i tremoloses, però que de mica en mica van adquirir força i acabaren per aixecar-se 

orgulloses i majestuoses per il·luminar el llit que ocupava el centre de l’estança. 

Un llençol blanc, de fil, immaculat, cobria el cos femení, prim i esquifit, que hi reposava 

panxa enlaire amb el cap recolzat damunt el petit cavallet de fusta que a Egipte s’utilitza com a 

coixí. Al seu voltant, guardant silenci, cinc homes i sis dones vetllaven un son que era tot quietud. 

«Pobra àvia!», meditava Pinediem, l’home més poderós de Tebes, que governava l’Alt 

Egipte, des d’Assuan fins a Hardai. «Curiosament, al final del dia, al desert, just quan el sol cerca 

l’horitzó, tenim l’estranya sensació que cada cop va més de pressa, potser xuclat per una força 

procedent de darrere dels turons, fins i tot de més enllà de les dunes». I assentí lentament, perquè el 

mateix havia passat amb la seva àvia, que després d’uns dies durant els quals semblava que el temps 

s’hagués aturat, de sobte els últims instants havien anat ben ràpids. La respiració s’havia alentit i, 

finalment, dues inspiracions ben pausades, una de més llarga que l’altra, l’expiració final i el 

silenci. S’havia desinflat, el poc que la xiquesa del seu cos li havia permès, i havia acabat quieta. 

Pinediem havia tingut l’estranya sensació que amb la darrere expiració havia entrat pel finestral una 

bufada de vent que havia arrabassat el ka d’aquella dona per endur-se’l cap als dominis dels més 

enllà. 

Pinediem, situat als peus del llit, contemplava aquell cos petit, disminuït i ara fins i tot 

encongit pel pas dels anys, poc més que una ombra del que havia representat la figura alta i esvelta 

de la gran Nodime, l’esposa de Herihor, el Primer Profeta d’Amon, la magnífica i orgullosa dona 

que havia parit dinou descendents, entre filles i fills, i que havia mort aquell mateix matí. Durant tot 



el dia, havien anat desfilant totes les filles i tots els fills que encara romanien amb vida i tots els néts 

i tots els parents i tots els nobles, per acomiadar-se’n. El poble estava trist. Acabava de morir la que 

durant més de set anys va ser la Gran Concubina d’Amon, la veritable primera reina de Tebes. La 

mare de l’Alt Egipte, tal com l’anomenaven.

Aquella dona havia exhalat el seu últim sospir recordant una de les llànties que pengen de 

les columnes, quan s'esgota l’oli i s’apaga lentament, sense cap mena de violència, en la merescuda 

pau de qui ha viscut una llarga vida plena d’avatars i que fins i tot ha traspassat la frontera del deure 

per anar molt més lluny, on només els grans esperits gosen arribar-hi. Pinediem ho sabia molt bé i li 

retia un càlid homenatge sense paraules, en el silenci de la cambra. Darrere seu, el Segon Profeta 

Sharek, el Tercer Profeta Uaraktir i el Quart Profeta Mendiebet, membres de l’alt clergat, romanien 

en una respectuosa actitud de recolliment. Ells constituïen el govern de Tebes. 

A la dreta del llit, Henut-Taui, l’esposa de Pinediem, la que des feia un any ocupava el càrrec 

de Gran Concubina d’Amon, semblava una estàtua amb la mirada dirigida cap al rostre de Nodime; 

a l’altre costat del llit, Makare, germana de Pinediem, Divina Adoratriu, Esposa de Déu i cap de les 

sacerdotesses d’Amon, romania amb els ulls tancats, murmurant una oració; i les quatre 

sacerdotesses encarregades dels quatre phylaes, els quatre grups que constitueixen el clergat femení, 

esperaven ordres, just un parell de passes darrere. Elles, escollides entre les dones de les capes més 

altes de la societat, serien les encarregades de triar les pertinences que acompanyarien Nodime 

durant el llarg viatge a través de les Grans Aigües. Només elles podien encarregar-se d’aquesta 

tasca, perquè només elles gaudien de la confiança de Makare i de la reina Henut-Taui. Des feia 

anys, a Tebes, triaven les sacerdotesses d’alt rang entre la gent més rica de la població, entre els que 

no patien cap mancança. D’aquesta manera s’evitava la temptació que pot provocar la visió constant 

de les joies d’una reina. I si alguna d’elles perdia la seva riquesa, era immediatament expulsada de 

l’ordre.

Finalment, agenollat en un racó, lluny de tots, amb la cara tombada cap a la columna, Hedai 

plorava en silenci i el seu cor s’esmicolava. Ell havia estat el servent més fidel de Nodime durant 

tota una vida, gairebé un esclau o, més encara, un gos agraït, des que l’esposa de Herihor es va 

compadir d’aquell pobre noi que caminava tot sol, dormia en qualsevol racó i rebia el menyspreu, 

els cops i les burles de tots els habitants de la capital del nord d’Egipte, i el va arreplegar dels 

carrers de Tanis. Els seus pares tenien una casa a les afores de la ciutat i cultivaven els camps. Ell va 

néixer mut, gairebé sord i amb el peu dret esguerrat, i això, a l’Egipte dels faraons, on el culte a la 

bellesa i a la perfecció está per damunt de tot, representa una desgràcia de tan grans proporcions que 

els seus pares, avergonyits, però sense el coratge suficient per matar-lo, l’havien criat amagat a casa 

seva. De fet,  s’hauria de precisar que la seva mare el va salvar de morir i es va fer càrrec d’ell, tot 

jurant al seu marit que no tindria cap problema amb ell, que lluny de ciutat i enmig del camp ningú 



no s’adonaria de la seva existència i que ell ni se l’havia de mirar, si no volia. Com si no existís. El 

pare li va prendre la paraula i ni tan sols li dirigia la paraula. Només tenia deu anys quan va morir la 

mare i el tracte rebut fins aleshores va canviar notablement: de la indiferència va passar a rebre 

empentes i garrotades, havia de menjar el que podia, fugia de nit, dormia sota les estrelles i tornava 

quan el seu pare marxava de casa per conrear els camps. Dos anys més tard, el seu pare també va 

morir i ell va haver de buscar-se tot sol l’aliment. Va ser llavors que va decidir atansar-se fins a 

ciutat. 

Només posar-hi un peu, tothom s’imaginà que era idiota. Li parlaven i no responia, el 

cridaven i no es tombava. Caminava escorat per causa del peu esguerrat i els infants se’n burlaven i 

li llençaven pedres. Tanmateix, va resultar que sota aquell mur de silenci hi vivia una ment desperta 

i un cor agraït i ple de sentiments i de fam d’amor. Aquell noi va créixer sota la tutela de Nodime i 

esdevingué un home alt i fort com un lleó que va dedicar tota la seva vida a servir la seva senyora. 

Ara, un cop morta Nodime, Pinediem havia deixat prou clar que Hedai viuria sota la seva protecció 

i que ningú no gosés burlar-se’n o fer-li res.

Ai! La que havia estat reina de Tebes abandonava el món dels mortals cinc anys després que 

el seu marit Herihor, un any després que Pianj, el pare de Pinediem i successor de Herihor, i onze 

mesos després que Ramsès XI, el faraó que havia regnat durant gairebé tres dècades. Per tant, els 

escrits dirien que va morir el primer any del regnat de Smendes, que també era el primer del regnat 

de Pinediem, després que Ramsès XI hagués regnat vint-i-set anys, dels quals dinou eren de la 

primera etapa i la resta corresponia al Renaixement. 

Sharek força sovint s’havia demanat si no seria més senzill començar a comptar els anys i no 

aturar-se, enlloc d’encetar una nova numeració cada cop que moria un faraó. Però la tradició és la 

tradició. I, en aquell cas, encara era força més embolicat, perquè en arribar al dinovè any de regnat 

de Ramsès XI s’havia iniciat un nou compte des de zero. Si, de vegades, els mateixos historiadors ja 

tenien veritables problemes per establir la cronologia de fets que ja pertanyien a un passat no gaire 

llunyà, feia por pensar amb el que passaria d’aquí uns anys, quan algú parlés del que havia succeït 

el setè any del regnat de Ramsès XI i un altre li demanés si parlava del primer regnat o del regnat 

del renaixement. En fi!

El que ningú no podia negar era que aquells darrers anys havien resultat molt llargs i tan 

farcits d’esdeveniments que gairebé haurien pogut significar l’inici d’una guerra de conseqüències 

imprevisibles, meditava Pinediem. Tanmateix, no podia oblidar que tants enrenous no eren altra 

cosa que la culminació dels anys anteriors i que no havien de donar la culpa als darrers temps, sinó 

que l’inici potser l’haurien de buscar força més lluny, quan tota la seva família vivia al nord, al delta 

del Nil, a Pi-Ramsès, la residència que el faraó Ramsès XI havia ordenat construir al sud de Tanis, 

que duia el seu nom i que només servia per perpetuar una imatge buida i dèbil, impròpia de qui 



ocupa el lloc més alt de tots. Tan buida que aquell faraó ni tan sols havia estat enterrat a la Vall dels 

Reis, a la tomba que restava inacabada, just a la vall oriental, i que ara mai més no acolliria cap cos. 

Per primer cop en tota la història d’Egipte un faraó triava el delta per ser enterrat. Com havia pogut 

Ramsès XI tenir una pensada tan absurda?, es demanava Pinediem. Aquell faraó havia estat tan curt 

de gambals que no va tenir en compte que el desert, amb el seu clima sec, conserva, mentre que el 

delta, evidentment més humit, podreix. Però, qui podia estranyar-se’n? Aquella era una altra de les 

moltes absurdes decisions que havia pres al llarg de la seva vida, per desgràcia massa extensa, que 

havia esdevingut un desastre per a Egipte. 

Tant de bo es podreixi, perquè tot el seu regnat va estar podrit!, exclamà Pinediem al seu 

interior, amb ràbia. També recordava que, un cop assolí el poder de Tebes, va reclamar la tomba 

inacabada de Ramsès per al seu enterrament personal, pretenent amb aquest gest demostrar la seva 

superioritat. Tanmateix, Nodime li va fer entendre que aquell caprici constituïa una estupidesa i que 

mai no representaria cap triomf, sinó que tothom s’ho prendria per l’acceptació que Ramsès XI, el 

darrer dels ramèsides, havia estat el faraó de tot l’Egipte, de l’Alt i del Baix. I aquesta no era pas la 

idea que tenia Pinediem, sinó que sempre pregonà als quatre vents que aquell faraó mai no va ser ni 

amo ni senyor de res. Absolutament de res! Fins i tot l’hi havia dit a la cara. No podia ser d’altra 

manera, perquè al nord, malgrat que hi vivia el faraó, qui reganava era Smendes, que prenia totes 

les decisions i qui l’havia succeït. I tothom sabia que al sud va manar Herihor durant set anys, i ara 

el poder l’ostentava Pinediem, després d’haver passat per les mans de Pianj. I, per si fos poc, més 

enllà de les cascades, a Núbia, no hi havia altra veu que la de Penehasi, que malgrat que va ser 

expulsat de Tebes seguia dominant l’Elefantina i tots els territoris de més amunt de les terres negres. 

On era, doncs, el poder del faraó? 

Finalment Pinediem va decidir convertir aquella tomba en taller dels artesans que 

treballaven a la Vall dels Reis. Temps més que sobrer tindria per excavar, bastir, pintar, decorar i 

vestir la seva pròpia tomba i, mentre, aquell gest donava una idea clara del menyspreu que sentia 

per un faraó que no va ser ningú.

Bé!, va fer Pinediem i va assentir amb un cop de cap. Feia una estona que havia ordenat 

tancar les portes de l’habitació per tal que no hi entres ningú més. Se sentia cansat i ja n’hi havia 

prou, de desfilades.

—És l’hora de retirar-se. Crideu Beder, que es faci càrrec del cos de Nodime i que la prepari 

per ser acollida a la casa d’Amon —ordenà el rei.

Respirà fondo, exhalà tot l’aire dels pulmons i abandonà la cambra. Makare obrí els ulls, es 

tombà cap a les quatre sacerdotesses, assentí amb un suau moviment de cap i també abandonà la 

cambra. Quan les quatre dones haguessin enllestit la feina, la cridarien per tal que hi donés el seu 

vist i plau.



Henut-Taui, l’esposa de Pinediem, s’hi va quedar una estona contemplant les despulles de 

Nodime. Una gran dona, no parava d’exclamar al seu interior. Havia presenciat en els cinc darrers 

anys, just després de la mort de Herihor, que Nodime prenia un lloc de privilegi, com si hagués 

heretat el ka, l’ànima i l’energia del seu marit, i oferia, primer a Pianj i després a Pinediem, uns 

assenyats consells, fins que Ramsès va morir. Llavors, la seva bellesa va començar a empal·lidir, el 

seu cos s’encongí i el pendent de la seva caiguda augmentà notablement a mesura que avançaven 

els dies, fins que tothom va presenciar que feia quart per hora. Els que la coneixien bé comentaven 

que ja havia acabat la tasca que li havia encomanat el seu marit en morir i que havia decidit caminar 

ben de pressa per trobar-se de nou amb ell. 

El temps passa de forma inexorable per a tothom, pensà Henut-Taui, i sospirà. Llàstima!, va 

fer gairebé sense bellugar els llavis, en veu baixa, i es va dur les mans a la part baixa del ventre. 

Nodime no coneixeria el fill que feia tres mesos que ella cobejava dintre seu. 

«Com serà la nostra aparença a l’altre costat de les Grans Aigües? Recuperarem la bellesa 

perduda?», es demanà tot d’un plegat. «Què han decidit fer els déus, en tocant aquest tema?»

Pel moment, l’únic que podia fer alguna cosa era Beder, que s’enduria aquell cos i 

l’embalsamaria per atorgar-li l’eternitat física. L’altra eternitat, l’espiritual, ja només depenia del 

resultat del gran judici i del que els déus decidissin. 

Es quedà amb els ulls fixos en el rostre de Nodime. El seu cervell acabava de recuperar una 

pregunta que ja havia formulat un parell de dies abans. On l’enterrarien? Aquella dona, trencant 

totes les normes i tots els costums d’Egipte, no s’havia bastit cap tomba. Fins i tot, quan algú 

esmentava el tema, no en volia sentir parlar.

—Quan arribi el moment, els déus decidiran —contestava. 

Entesos, però els déus havien emmudit i ara Pinediem havia de decidir. 

Potser l’havien d’enterrar a la Vall de les Reines...? I és clar que abans de respondre aquesta 

pregunta calia formular-se’n una altra: ¿Podia ser considerada reina, si Ramsès encara vivia quan el 

seu marit governava Tebes? Potser si el seu marit hagués estat enterrat a la Vall dels Reis... llavors, 

segur que sí. Però, Herihor no tenia tomba, ni a la Vall dels Reis ni a la Vall dels Nobles ni enlloc. 

De fet ningú no sabia on era el seu cos i tothom feia bona l’explicació que circulava sobre que 

Amon havia vingut a buscar-lo i se l’havia endut amb cos i ànima, després de ressuscitar-lo. 

Tanmateix, ella en dubtava. En silenci, naturalment. Com tothom. 

—No ho sé —havia respost Pinediem quan ella li va preguntar: «Poden els déus ressuscitar 

un cos que ja és mort? i on és el cos de Herihor?»

A Pinediem li havien molestat aquelles preguntes. Ningú no les formulava, ningú no dubtava 

de les històries dels déus, ningú no en parlava, de la desaparició de Herihor. Per què Henut-Taui 

havia de rescatar aquells enigmes del passat i dur-los al present? Com deia el seu avi: el passat 



adorm, el futur atura i el present és l’únic que empeny.

Ai! Feia un parell de dies que Henut-Taui havia parlat d’aquest tema amb el seu marit i li 

havia plantejat tots aquells dubtes i, en veure que les respostes eren curtes i taxatives, havia acabat 

per fer la pregunta final: 

—On enterrarem Nodime?

—Ja ho decidiré quan arribi el moment —havia respost Pinediem, tot afegint-hi un gest amb 

la mà que semblava voler espantar els pensaments.

«Encara esdevindrà un nou costum, això de trencar totes les normes i de no bastir cap tomba 

ni deixar cap instrucció!», pensà Henut-Taui. Herihor havia fet el mateix...

Nodime era germana de Ramsès XI, filla de Ramsès X, néta de Ramsès IX i descendent del 

gran Ramsès III. Tenia sang reial per tots quatre costats i pertanyia al mateix llinatge que Henut-

Taui, que era filla de Ramsès XI, encara que no de la Gran Esposa, sinó d’una tercera esposa que va 

morir. Per tant, Nodime era àvia del seu espòs Pinediem i tieta seva. Tanmateix, el misteri que 

envoltava la mort de Herihor pesava massa i el fet que qui havia estat Primer Profeta d’Amon mai 

no emprés cap dels títols reials fora del temple de Jonsu plantejava interrogants difícils de resoldre. 

Henut-Taui sabia que fins a Pinediem havien arribat les veus que explicaven que la gent del poble 

planer havia començat a demanar insistentment un mausoleu per a Nodime, per a ella, tota sola, 

lluny de la Vall de les Reines, com si fos més que una reina: l’esposa d’un déu real, en cos i ànima. 

—Què vol el poble? Tal vegada un nou Ramesseum o potser un temple similar al de la reina 

Hatshepsut? —havia cridat Pinediem.

—Senyora, Beder és aquí i demana permís per endur-se el cos —escoltà Henut-Taui que feia 

una veu masculina al seu costat.

La Gran Concubina d’Amon es tombà i veié el rostre de Sharek, el Segon Profeta d’Amon, 

la mà dreta de Pinediem, l’home, ja gran, que havia servit fidelment tres reis. No seria una decisió 

fàcil, coronà els seus pensaments en silenci, referint-se a l’enterrament de Nodime, just abans 

d’assentir per donar a entendre que atorgava el seu permís.

Abandonà l’habitació i amb un cop de cap saludà Beder, que esperava pacientment a la porta 

de les habitacions privades de Nodime. A partir d’aquell moment, la primera reina de Tebes era tota 

seva. O millor dir: el poc que quedava d’ella. 
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