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LA GEOGRAFIA DE LA MORT AL POEMA 
DE GILGAMEŠ I AL PRÒXIM ORIENT 
ANTIC*

Adelina Millet

1. Introducció

La idea que es feien els antics habitants del Pròxim Orient Antic, ja siguin sumeris, 
accadis o els pobles semites occidentals, estava basada en l’observació de la realitat 
que els envoltava. Una terra més aviat plana, sense a penes accidents geogràfi cs; 
uns pocs rius, un pocs wadis que s’omplien d’aigua a l’estació de les pluges. Les 
muntanyes, per a penes inexistents, representen un espai desconegut i normalment 
lligat a forces sobrehumanes. A partir de la pura observació van adonar-se que els 
vius es trobaven a sobre de la superfície de la terra, els morts sota la superfície de la 
terra,1 i els éssers divins, en principi, no s’haurien trobat a cap d’aquets dos llocs, 
sinó en algun lloc al cel.2 Les divinitats habitarien en els diversos nivells, o cels, 
que es troben sobre la superfície de la terra.3 Només algunes divinitats es trobarien 
al món dels morts, l’inframón, com ara alguns Anunnaku4 i la reina i el rei de 
l’inframón, Ereškigal i Nergal.5

Així doncs, el lloc on van a parar els humans després de morir es troba sota la terra 
on s’hi estan mentre estan vius, això és, l’inframón o món dels morts, que en accadi 
es diu igual que el lloc on es troben els vius, erṣetu.

Hi ha diverses maneres d’accedir a l’inframón, és a dir, que hi ha diverses portes 
o accessos per entrar-hi. Un , el més evident, és a través de la tomba excavada a 
terra; un altre seria a través de la muntanya Mašu, que estava guardada per dos 
éssers sobrenaturals i monstruosos, els homes-escorpí. La imatge de les muntanyes, 
d’una certa alçada a més a més, com a llocs misteriosos i sobrenaturals es podria 
explicar per la particular geografi a de la zona, on el territori és majoritàriament pla, 
almenys a la zona anomenada Mesopotàmia; les muntanyes representarien, llavors, 
llocs estranys i fi ns i tot perillosos.6 No és estrany, doncs, que una de les maneres 
d’accedir a l’inframón sigui a través d’una muntanya molt alta.

Un altre accés a l’inframón es trobaria més enllà del que al Poema de Gilgameš 
s’anomena “les aigües de la mort”.7 Aquesta referència a les aigües de la mort, als 
confi ns de l’oceà, i que d’alguna manera serien l’accés al més enllà, només la trobem 
al Poema de Gilgameš.8

2. L’Inframón segons els textos

2.1. Els noms de l’inframón

Es coneixen diversos noms per designar les regions de la terra, una de les quals és 
l’inframón, tant en sumeri com en accadi. El més comú és l’accadi erṣetu, que serveix 
per designar també l’inframón, i totes les parts de la terra, segons el text KAR 307 

*

Aquest article ha estat re-
alitzant gràcies a l’ajut del 
projecte FFI 201-25290 
Edición y análisis del archivo 

ofi cial mesoasirio Asur M8, 
concedit pel Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

1. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 18, 127-128.

2. 

Vid. W. Horowitz, Op. Cit., 
1998, p. 125-127.

3. 

Vid. W. Horowitz, Op. 

Cit., 1998, p. 8, 208 ss. i 
223 ss.

4. 

A l’Enuma eliš vi 39-44, 
però, es diu que són 
només la meitat dels 
Anunakku, 300, els que es 
troben a l’inframón.

5. 

A la “terra mitja”, 
suposadament en algún 
lloc entre la terra de dalt 
i l’inframón, hi habita el 
déu Ea, a l’Apsu, que seria 
una massa d’aigua, al mig 
de la qual, en un rai, s’hi 
trobaria el lloc on hi viu 
Ea, Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 17-18.

6. 

Vid. W. Horowitz, Op. Cit., 
1998, p. 98.

7. 

Vid. Poema de Gilgameš, 
tauleta X 84, 86, 102.

8. 

Vid. W. Horowitz, Op. 

Cit., 1998, p. 103-104. 
Encara que, després de 
creuar l’oceà i les aigües de 
la mort, Gilgameš el que 
pretén és arribar fi ns al 
lloc on habiten Utnapišti i 
la seva dona. És a dir, que 
no vol anar al lloc on hi 
viuen els morts, sinó més 
aviat al lloc on hi viuen 
els humans als quals les 
divinitats van concedir de 
no morir mai, una mena 
de paradís.

01.  plantes d’enterraments del periode de yemdet nasr (finals del IV mileni), trobades per sir charles 
leonard woolley a ur. Missió arqueològica britànic-nord americana, principis dels anys 30: últimes 
temporades de la missió després de la gran depressió. Penn Museum, filadèlfia, EP-2012-2-1 (198703).
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30-38, que són: la “terra de dalt”, això és, la superfície de la terra on hi habiten 
els vius: erṣetu elītu; la “terra mitja”, on hi ha l’Apsu, la llar del déu Ea: erṣetu qablītu; i 
la “terra de baix” o “inframón”, on hi habiten els morts i algunes divinitats: erṣetu 
šaplītu.9

Els diversos noms que designen la terra, tant el lloc dels vius com l’inframón, tant 
els més comuns com els més estranys, apareixen a les llistes lèxiques, que llisten 
paraules en sumeri, i les seves corresponents en accadi. En aquestes llistes hi trobem 
17 noms en sumeri i 16 en accadi:

 Sumeri     Accadi
 a.rá     ammatu 
 arali     arali / arallû
 bùr     bīt ddumuzi “Casa de Dumuzi”

 ganzer     danninu
 idim     erṣetu
 ki     erṣet la târi “La Terra sense retorn”

 kir5      ganzer / kanisurra
 kiši     ḫaštu “El Pou”

 kukku “Foscor”    irkalla
 kur     kiūru
 kur.gi     kiūru
 kunugi / kurnugia “La Terra sense retorn”??  kukkû “Foscor”, kurnugû “La Terra sense retorn”

lam / lamma    lammu
lamḫu     mātu šaplītu “La Terra de baix”

uraš10     qaqqaru
urugal / erigal “Tomba / Gran Ciutat”

ZÉ

En algunes llistes hi trobem noms específi cs per indicar l’entrada a l’inframón, però 
que també indicarien l’inframón en el seu conjunt, per exemple, en sumeri: ḫ i l i b  / 
ḫ a l i b  i g a n z e r . El primer, en la seva accepció restringida d’entrada a l’inframón es 
tradueix en accadi com pāni erṣetim, “davant de l’inframón”; i el segon com bāb erṣeti, 
“porta de l’inframón”.11

Una de les designacions més interessants, i que troba ecos en altres geografi es i 
en altres cronologies, és la designació de l’inframón com “La Terra sense retorn” 
(// el País d’aniràs i no tornaràs). Aquesta designació descriu a la perfecció quin 
és el destí dels humans que, amb una sola excepció, tots hi han d’anar. Aquesta 
excepció és la d’Utnapišti i la seva dona, els quals, després del diluvi enviat pels déus, 
van sobreviure i van ser fets immortals.

Les altres criatures que poden entrar i després sortir de l’inframón són dues, l’una 
ho pot fer lliurement, es tracta d’un personatge que pertany a la cort dels reis de 
l’inframón, el visir Kaka, que serveix de missatger. I el segon, que aconsegueix 
sortir només després d’haver-hi deixat algú altre per substituir-lo, és la deessa 
Inana / Ištar. Inana / Ištar vol conquerir el reialme de l’inframón i s’hi dirigeix per tal 
d’aconseguir-ho, hi entra, tot perdent tots els seus atributs, i fi nalment és morta i 
s’hi ha de quedar per sempre. Només en podrà sortir si troba algú que s’hi quedi en 
lloc seu, aquest serà el seu amant Dumuzi.

10. 

La paraula sumèria uraš és 
una paraula que designa 
tant la terra com el cel, a 
W. Horowitz, Mesopotamian 

Cosmic Geography, Winona 
Lake Indiana, 1998, p. 
269 nota 2.

11. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 270ss.

9. 

Per a una explicació 
més detallada dels tres 
termes, vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 274 ss.
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02. tomba reial d’ur, anys 20. penn museum, filadèlfia.

03. model de barca, potser d’ús funerari, trobada a ur. missió arqueològica 
britànic-nordamericana d’ur, dirigida per sir charles leonard woolley, ca. 
1925. penn museum, filadèlfia.

04. maqueta d’embarcació. ur (irak). període acadi antic, 2334-2193 a.c. bitumen, 
fusta. 25,5x21x70 cm. birmingham museums and art gallery, 2006.0866.
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1.2. Localització de l’Inframón segons el Poema de Gilgameš

Com hem dit més amunt, segons ens expliquen alguns textos de la literatura del 
Pròxim orient Antic, hi ha diverses entrades a l’inframón. A la versió estàndard del 
Poema de Gilgameš se’ns explica com Enkidu baixa a l’inframón i com s’hi ha de 
quedar per sempre, a la tauleta xii. Aquesta versió en accadi és una mera traducció 
de part d’un relat en sumeri al voltant del rei Gilgameš, titulat Gilgameš i l’Inframón. 
En aquest relat, tant en llengua sumèria com en la seva traducció a l’accadi, està 
clara la idea que el món dels morts es troba sota terra i que per anar-hi cal “baixar-
hi”. En cap cas, però, està especifi cat quina és la manera concreta o el lloc exacte 
per on s’hi ha d’anar. També queda clar que és un lloc del qual és difícil tornar-
hi, de fet, si se segueixen unes instruccions minucioses, hauria estat possible per a 
Enkidu sortir-ne, però no les va tenir en compte i s’hi va haver de quedar.

1.3. Geografi a de l’Inframón segons el Poema de Gilgameš

Al relat sumeri Gilgameš i la mort, s’hi explica el plànol de la tomba de Gilgameš (l. 
235-238)12, XXXX. La tomba serà immensa, i hi acollirà, no només el rei Gilgameš, 
sinó també les seves dones, els servents i els funcionaris reials. En cert sentit, es 
reprodueix al més enllà les circumstàncies de la vida quotidiana del rei.

Al mateix relat sumeri s’hi diu que el lloc de la tomba de Gilgameš no és conegut, 
o bé no es pot trobar. Hi trobem en aquest passatge un evident paral·lel amb un 
passatge ben conegut de la Bíblia, concretament Deuteronomi 34:5-6, on es relata 
la mort de Moisès i s’hi afegeix que el lloc on es troba la seva sepultura ningú no 
el coneix.13

1.4. La idea de l’inframón al Pròxim Orient Antic

Segons hem vist més amunt, la idea que els sumeris i accadis tenien de l’inframón 
és bastant poc elaborada. Es tracta d’un lloc situat sota terra; es tracta d’un lloc 
fosc i on hi ha una permanent manca d’aigua i menjar, especialment d’aigua.14 És 
un lloc del qual tothom en vol sortir però d’on només poquíssims han aconseguit 
fer-ho. És un lloc on no hi ha de res i on els qui s’hi troben depenen dels vius per 
sobreviure-hi.

Es conserven algunes descripcions de com és l’inframón, que trobem als textos 
literaris, en general el lloc no és agradable, encara que cada relat és particular.

Segons la visió d’un rei assiri en un malson, els qui es troben al món dels morts són 
condemnats a passar gana i set, i aquells que havien gaudit d’un alt status, com ara 
els reis, perdrien el seu status reial, i compartirien el destí d’aquells que han mort 
i no han tingut sepultura, ni ofrenes funeràries ni béns que els serveixin per viure 
millor a l’altre món.

Una altra descripció del món dels morts és la que fa Enkidu, el company de 
Gilgameš, però, aquesta seria menys terrible. Segons aquesta descripció, aquells 
que tenen més de dos fi lls mengen i beuen fi ns a saciar-se, estan contents i no els 
falta de res, ja que els seus descendents s’ocupen d’ells, de fer-los ofrenes al món 
dels vius per a que no els falti de res en el món dels morts. Mentre que aquells que 
només tenen un fi ll, o cap, no tenen res per a menjar ni per a beure, i s’han de 
conformar amb el que els sobra als altres, o amb el fang dels carrers:

[“Oh!”,] exclamà [el senyor] caient [a] la pols.       XII 100
[“Oh!”,] exclamà [Gilgamesh] caient [a la po]ls.
[“Has vist el qui té un fi ll?”] “L’he vist”.
“Plora [amargament] davant d’un [cl]au clavat a la paret”.

12. 

Vid. S. Anthonioz, “De 
la mort qui sépare à celle 
qui unit: le message et la 
formation de l’épopée 
de Gilgameš”, in J.-M. 
Durand-T. Römer-J. 
Hutzli (eds), Les vivants et 

leurs morts, OBO 257, p. 83.

13. 

Vid. S. Anthonioz, “De 
la mort qui sépare à celle 
qui unit: le message et la 
formation de l’épopée 
de Gilgameš”, in J.-M. 
Durand-T. Römer-J. 
Hutzli (eds), Les vivants et 

leurs morts, OBO 257, p. 
89.

14. 

La falta d’aigua i la set 
perpètua és una constant 
sobre la situació dels que 
habiten el món dels morts, 
i és molt important que els 
que s’hi trobin rebin aigua 
fresca. Vid. una maledicció 
que es troba a l’Epíleg del 
Codi de Hammurabi L 
38-40 (XXVII 38-40) 
“Que la paraula dolenta 
de Šamaš que es compleixi 
de sobte: a dalt, que el 
faci fora d’entre els vius; a 
baix, a l’infern, que el seu 
fantasma (esperit, eṭemmu) 
tingui set d’aigua.”
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05. vas votiu en forma d’embarcació. tample, montícul V, bismaya (l’antiga adab, irak). període tercera dinastia d’ur, 2112-2004 a.c. 
14,5 x 22,5 x 8,3 cm. oriental institute museum, chicago, A236.

06. maquetes d’embarcacions. esquerra: ur (Irak). període babilònic antic, 2000-1600 a.c. terracota, 19,6 x 7,5 x 6,5 cm. expedició 
conjunta a ur, 1930-1931. penn museum, filadèfia 31-43-358. dreta: fara (irak), nivell III, fg 43, tomba de cista. ur iii, 2112-
2004 a.c. terracota. 11,5 x 21,6 x 11,3 cm. expedició a fara, 1931. penn museum, filadèfia, 33-13-607.

07. maqueta d’embarcació. yemdet nasr (irak). període de yemdet nasr, ca. 3100-
2900 a.c. argila. 15 x 8,8 x 7,7 cm. visitors of the ashmolean museum, oxford, an 
1926.478.
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[“Has vist el qui té dos fi lls?”] “L’he vist”.
[“Viu entre dos maons] (i) menja pa”.          XII 105
[“Has vist el qui té tres fi lls?”] “L’he vist”.
“Beu aigua [d’una bóta penjada a la sella.]”

[“Has vist el qui té quatre fi lls?”] “L’he vist”.
El seu cor estava alegre [com (el propietari) d’un tir d’[ases].
“Has vist [el qui té cinc fi lls?”] “L’he vist”.         XII 110
El seu braç estava preparat [com] un bon [escriba],
va entrar directament al palau”.

“Has vist [el qui té sis fi lls?”] “L’he vist”.
[“El seu cos estava content com el d’un pagès”.]
“Has vist [el qui té set fi lls?”] “L’he vist”.         XII 115
[“S’asseu en un tron a l’assemblea dels déus joves”.]15

La vida al món dels morts és, doncs, un calc de la vida a la terra. Els elements que en 
aquesta vida juguen el principal paper per a la subsistència del cos, la descendència 
que fa poderoses les famílies, i que permet als vells sobreviure quan ja han perdut 
les forces per procurar-se aliment, casa, vestits, etc., és el que també ha de passar, 
necessàriament, a l’altra vida. Els morts dependran per sempre més de la fi delitat 
dels que es queden, i dels que vindran, per poder-se mantenir en el món dels 
morts. Encara que els morts poden infl uenciar els vius, els morts no poden fer res 
per ajudar-se a ells mateixos, en això sempre dependran dels vius.

Tenim encara una tercera descripció de com seria el món dels morts, el trobem 
en un text literari El descens d’Ištar a l’Inframón, que es conserva en sumeri i en accadi, 
aquesta segona bastant més breu. La descripció no és gaire diferent de les que ja 
hem esmentat:

A l’Infern, el país sense retorn,
Ištar, la fi lla de Sîn, va parar orelles.
Realment, la fi lla de Sîn, va parar orelles,
vers la casa obscura, la llar d’Irkalla,
vers la casa de la qual qui hi entra no en surt,
vers el camí que no té viatge de tornada,
vers la casa que la seva entrada està privada de llum,
allà on l’aliment és la pols (i) el menjar és el fang.
No veuen la llum, viuen entre tenebres,
vestits com ocells, guarnits amb ales,
sobre la porta i el forrellat s’hi acumula la pols.16

Des d’un punt de vista espacial, la idea que es tenia de l’inframón és com un calc del 
món dels vius, com acabem de dir més amunt. Sabem, a partir de les llistes lèxiques, 
que aquest lloc era imaginat com una ciutat molt gran, recordem el terme sumeri 
e r i g a l  “Gran Ciutat”. És un lloc gran, i és un lloc fosc, malgrat que rep la visita 
de Šamaš, el Sol, que també pot fer arribar una mica d’aigua fresca als que viuen al 
món subterrani, però sense poder canviar massa les condicions de vida dels que s’hi 
troben. La lluna també visitava l’inframón una vegada al mes, els dies en què no és 
visible per als vius. Moltes de les característiques de l’inframón que trobem descrites 
en els textos són més aviat arquitectòniques que no pas topogràfi ques.

Potser arran de la idea de Gran ciutat que és el que signifi ca el mot sumeri esmentat, 
algunes de les descripcions i referències que trobem en alguns textos ens descriuen 
alguns elements característics de les grans ciutats mesopotàmiques. Al text conegut 
com La mort d’Ur-Nammu, aquest rei visita els palaus dels déus infernals Nergal, 
Gilgameš, Ereškigal, Dumuzi, Hušbiša, Ningišzida, entre altres, i els porta regals, 
abans que ell hi tingui el seu propi palau al món dels morts.

16. 

Descens d’Ištar a l’Inframón 
1-11. Una altra versió molt 
semblant la trobem en 
una versió més antiga de 
l’inici del mite, es troba 
en una tauleta escolar 
en la qual hi ha escrit un 
himne a Tiglatpilesser I 
(1014-1076) i al fi nal de 
la tauleta, hi trobem les 11 
primeres línies del Descens 
d’Ištar a l’Inframón, que fa 
així:
A la deessa, La Senyora de la Gran 

Terra,

a la deessa que viu dins l’Irkalla,

el territori de Gingal, La Senyora 

de la Gran Terra,

a la deessa que viu dins l’Irkalla,

la casa de l’Irkalla, (allà on) els 

que hi van no en tornen,

el lloc on la llum no arriba a la 

seva gent,

el lloc on els morts estan coberts 

de pols,

la casa de la foscor, (on) les 

estrelles no aparèixen.

La fi lla de Sîn va parar atenció,

va parar atenció i orelles,

(allà on) els que hi van no en 

tornen.

Gairebé la mateixa 
descripció la trobem al 
Poema de Gilgameš vii 
182-192:

“[Em va peg]ar, em va convertir 

en un colom,

[va lli]gar els meus braços com (les 

ales) d’un ocell,

em va capturar i em va conduir 

a la casa de la foscor, la llar 

d’Irka•la,

a la casa de la qual qui hi entra ja 

no en surt,

al camí que no té viatge de 

tornada, a la casa on els habitants 

de la qual estan privats de llum,

allà on el seu aliment és la pols i el 

seu menjar és el fang,

vestits com ocells, guarnits amb 

ales,

no veuen la llum, viuen entre 

tenebres.

Sobre la por[ta i el pany s’hi 

acumula la pols,]

sobre la ca[sa hi plana un silenci 

mortal.]”

15. 

Vid el Poema de Gilgameš xii 
100ss.
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Al Descens d’Ištar a l’Inframón es diu que els Anunnakū viuen en un palau; i segons un 
text funerari provinent d’Elam, aquests viurien en un temple amb una torre.17 

En un text provinent de Sultatepe, Nergal i Ereškigal, la reina de l’inframón rep la seva 
cort al pati del seu palau; en una versió provinent d’Amarna, els rep al seu temple. 
La presència de palaus, patis, temples i fi ns i tot torres, fa pensar que que els 
habitants d’aquesta zona concebien el més enllà com un gran complex amb diversos 
temples i palaus. Potser el comú dels mortals no s’imaginava pas que hi viuria, una 
vegada mort, però segurament sí seria el cas d’alguns reis, com hem vist més amunt.

1.5. Situació i descripció de l’Inframón 

L’inframón, com hem dit més amunt, és la part més baixa de l’univers, la llar de les 
dues divinitats que hi regnaven, Ereškigal i Nergal i dels Anunnakū, i el darrer lloc 
on anaven a parar els humans després de morts, i es trobava localitzat sota la terra 
on es trobaven els vius i sota l’Apsu.

1.5.1. La creació de l’Inframón 18

No hi ha gaire informació sobre els orígens de l’Inframón. Sembla, de fet, que hi 
ha només una referència a la construcció de l’Inframón que es troba en un passatge 
molt curt d’un text sumeri titulat Lugale, on s’explica com el déu Ninurta construeix 
u r u g a l  amb pedra. Aquí u r u g a l  vindria a signifi car inframón i no només 
tomba. Segons aquest text, l’inframón s’hauria construït amb el cos de pedra del 
dimoni asakku.

Un altre text parla també de l’inframón en els seus orígens, però no referit a la seva 
creació. El text sumeri Gilgameš i l’inframón explica que, al principi dels temps, els déus 
es reparteixen les regions del cosmos, la deessa Ereškigal rep l’inframón (k u r ) com 
a regal del seu pare Enlil, després que Anu hagi agafat el cel (a n ) i el mateix Enlil 
la terra (k i ) com a propietat de cada un. Els estudiosos diuen que a partir d’aquest 
text sembla que l’inframón és una part de la terra.

1.5.2. La geografi a de l’Inframón 

A pesar de que en tota la literatura en cuneiforme hi ha moltes referències a 
l’inframón, i es coneixenen diverses maneres d’anomenar-lo, no es coneix quina 
era la seva geografi a interior, a banda de les que hem indicat més amunt (1.4.) La 
major part de la informació ens explica com accedir a l’inframón, més que no pas 
com és aquest lloc.

 1.5.2.1. Aspectes topogràfi cs

Les poques evidències topogràfi ques sobre l’inframón les trobem en un passatge del 
text sumeri Damu a l’Inframón. Es diu que les coses de l’inframón són molt diferents 
del món dels vius, però s’explica que hi ha rius, camps i ramats de xais. Es diu que 
els rius de l’inframón no porten aigua, als camps no hi creix el gra i els xais no 
produeixen llana.19

 1.5.2.2. Com s’arriba a l’Inframón i com s’hi entra 

La descripció més comuna de la ruta per arribar a l’Inframón parla que s’ha de 
seguir un camí que va des de la superfície de la terra fi ns a un riu que fl ueix cap a 
l’entrada de l’inframón. Tots els humans han de passar per aquest camí en direcció 
de la mort.

18. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 348-349.

19. 

UET 6/1 23 rev. 26-28.

17. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 350.
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Els déus, els dimonis i altres éssers sobrenaturals tenen rutes alternatives per 
arribar-hi, ells poden accedir-hi directament des del cel per “l’escala del cel”, que 
els porta des de les portes del cel fi ns a les portes de l’infern, com s’explica al text 
Nergal i Ereškigal, o bé per certes escletxes que hi hauria a la superfície terrestre, com 
és el cas d’Enkidu a Gilgameš i l’inframón, on el seu esperit surt de l’inframón d’aquesta 
manera.

El camí

El camí que porta a l’inframón apareix citat en diversos textos literaris, però no 
en fan cap descripció, i el fi nal del camí varia. En algunes ocasions, el camí acaba 
directament a l’inframón, i d’altres acaba en un riu, que després s’ha de creuar per 
arribar-hi.

L’únic itinerari cap a l’inframón el trobem al Descens d’Ištar a l’Inframón. S’explica com 
surt des de la seva ciutat, Uruk i, resseguint la vora del canal Iturungal, passa les 
ciutats de Bad-Tibira, Zabalam i Adab, després va cap al nord fi ns a Nippur, Kiš i, 
fi nalment, Akkad. Des d’allà accedeix directament a l’inframón.20

El riu

Un bon nombre de textos, tant sumeris com accadis, parlen d’un riu que fl ueix 
a la l’entrada de l’inframón. En els textos sumeris, el riu no està identifi cat amb 
cap nom, segons els textos accadis el riu porta el nom de Ḫubur. Es podria deduir 
que els que han d’entrar a l’inframón ho podrien fer a sobre d’una barca, igual 
que Caront a la mitologia clàssica. I, de fet, en algun text apareix aquest barquer, 
anomenat Humuṭtabal.21

Hi troben una certa contradicció entre el fet de l’existència d’aquest riu, el qual, 
segons alguns textos fl uiria per dins de l’inframón, i totes aquelles referències, ja 
esmentades, a la manca d’aigua fresca que, de forma permanent, pateixen els que 
es troben a l’inframón.

Les portes

L’aspecte més ben conegut de l’inframón són les seves portes, aquestes porten 
condueixen des de l’entrada externa de l’inframón, fi ns a l’interior més profund. A 
partir de nombrosos textos sabem que el total de portes que s’han de franquejar són 
set. L’explicació més detallada de cada una de les portes la trobem al text Descens d’Ištar 
a l’Inframón. En el text en sumeri hi trobem les instruccions que la reina Ereškigal 
dóna al porter, Bidu, de com ha de ser la recepció de la seva germana, la deessa 
Ištar:

119. Que els panys de la porta de l’inframón, totes set, siguin tancats.
120. Que les portes de del palau de l’Inframón s’obrin una a una.22

A partir de la interpretació d’aquest passatge, les set portes estarien localitzades, 
totes, al palau, és a dir, en un únic complex arquitectònic, més que no pas set portes 
en set complexos diferents, en set murs concèntrics, o bé set portes disperses per 
l’inframón.23

Altres exemples ens presenten les set portes amb els seus respectius porters.24 A la 
versió de Nergal i Ereškigal trobada a Amarna, apareixen els noms de 14 porters, cosa 
que fa dues persones per cada porta.25 I pel que fa a la seva forma, sembla que les 
portes d’accés a l’Inframón serien idèntiques a les portes que donaven accés a les 
ciutats al món dels vius, sobre la superfície de la terra.26

20. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 355.

21. 

SAA 3 71 no. 32 rev. 5.

22. 

Vid. W.R. Sladek, Inanna’s 

Descent to the Netheworld, 
118:119-120.

23. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 358.

24. 

Vid. Nergal i Ereškigal en les 
seves diverses versions, a 
W. Horowitz, Mesopotamian 

Cosmic Geography, Winona 
Lake Indiana, 1998, p. 
358 i n. 52.

25. 

Fora del món intangible, 
trobem un exemple de 
la doble presència de 
porters per vigilar una sola 
porta, es tracta de l’accés a 
l’interior de la part privada 
del palau de Mari, on és 
evident que hi ha un grup 
de porters que vigilen la 
porta per la part de dins, 
i un grup de porters que 
la vigilen per la part de 
fora, vid. N. Ziegler, Le 

harem de Zimri-Lim, Florilegium 

Marianum IV, p. 110 i 113.

26. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic 

Geography, Winona Lake 
Indiana, 1998, p. 359, on 
es detallen els elements 
que formen una porta com 
aquesta.
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L’escala

Hi ha dos textos que es refereixen a escales que donarien accés a l’inframón. La 
simmilat šāmamī es tradueix com “l’escala del cel” i uneix directament la porta dels 
déus Anu, Enlil i Ea, que es troba al cel, amb la porta d’Ereškigal, a l’entrada de 
l’inframón, passant a través de la superfície de la terra, de l’Apsu i del riu Ḫubur, 
que s’hi troben entremig.27

Escletxes

Els éssers demoníacs i els fantasmes solen passar per les escletxes que es troben a la 
superfície de la terra, i que donen accés directe a l’inframón. En aquest cas, no cal 
utilitzar les portes d’accés a l’inframón. És així com el fantasma d’Enkidu en surt, 
per parlar amb Gilgameš.28

 Aquestes obertures a la superfície de la terra, que servirien de comunicació 
entre el món dels vius i el món dels morts, es poden comparar amb les conduccions 
de ceràmica, com petites canalitzacions, que es col·locaven a terra i que servien de 
conductes per les libacions ofertes als morts.29

Muntanyes

Sembla que podria haver estat possible accedir també a l’inframón creuant 
“muntanyes distants”. El déu principal de l’inframón, Nergal, s’associa amb la 
muntanya per on surt el sol.30

 1.5.2.3. Mida i forma de l’Inframón 

A partir dels noms que se li dona a l’inframón es pot deduir que el lloc havia de ser 
molt gran, però en cap cas s’especifi quen unes mesures concretes. De l’inframón 
es diu, doncs, que és “gran”, k u r . g a l , k u r . d a g a l , k i . g a l , k i . d a g a l , 
u r u g a l , k i g a l l u , erṣetu rabītu, erṣetu rapaštu. On veiem que el mot sumeri g a l  té el 
signifi cat bàsic de “gran”, així com el mot accadi rabû. També es qualifi ca l’inframón 
d’“ample”, en accadi rapšu. 

 En una ocasió es parla del “cercle de l’inframón”, cosa que faria pensar que 
s’entenia que l’inframón tindria una forma circular, igual que el cel i la superfície 
de la terra.31

2. L’Inframón segons les dades arqueològiques

2. 1. Introducció

En termes generals, i a falta d’exemples que demostrin el contrari, podem dir que 
al Pròxim Orient Antic els morts únicament s’enterren. Sabem que el fet de no 
enterrar-los provoca greus distorsions, els morts, en forma d’esperits, turmenten 
els vius. Per tant, sembla que no hi ha túmuls, ni cremació, ni altres pràctiques 
que no sigui l’enterrament, almenys no de forma signifi cativa. S’enterra els morts 
sota terra, ja sigui en tombes directament al terra, o bé en cavitats amb diverses 
inhumacions.

De tota manera, hi ha opinions que diuen que, fi nalment, sembla que la destrucció 
de tombes tampoc no feia tant de respecte entre els vius, com en un principi ens 
podríem imaginar (amenaces, creences, etc.), si tenim en compte que, repetidament, 
noves construccions podien destruir tombes més antigues (p. 177).32

28. 

Poema de Gilgameš xii 81-86.

29. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 361.

30. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 361.

31. 

Vid. W. Horowitz, 
Mesopotamian Cosmic Geography, 
Winona Lake Indiana, 
1998, p. 361.

27. 

Nergal i Ereškigal, vid. també 
W. Horowitz, Mesopotamian 

Cosmic Geography, Winona 
Lake Indiana, 1998, p. 
359s.

32. 

Vid. J.-F. Salles, “Rituel 
Mortuaire et Rituel Social 
à Ras Shamra / Ougarit”, 
in S. Campbell-A. Green 
(eds) The Archaeology of 

Death in the ANE, Oxbow 
Monograph 51, 1995, p. 
177.



56 Adelina Millet  · La geografía de la mort al poema de Gilgameš i al Pròxim Orient antic · DC 25-26,  2013, pp.45-60

Les dades arqueològiques del IV milen·ni a.C. (periode d’Uruk ca. 4000-3100 
a.C.) pel que fa als enterraments, són inexistents. S’ha suggerit que potser els 
enterraments haurien tingut lloc a fora dels assentaments humans, o bé que les 
pràctiques funeràries eren tals que no van deixar cap traça arqueològica. Durant el 
periode Dinàstic Antic (2900-2373 a.C.) es tenen moltes més dades, i es troben 
enterraments que tenen lloc tant en cementiris (a fora dels assentaments humans) 
com a sota de les cases.33

Per exemple, a Tell Dan (Bronze Mig) totes les tombes excavades es troben sota les 
cases, la casa i les tombes que contenen estaven sens dubte associades a la mateixa 
família. Es planteja la possible creença en la vida al més enllà o un renaixement, a 
causa de la posició fetal dels cossos dipositats a les tombes, amb el cap normalment 
orientat cap a la sortida de la tomba, o cap a la boca de la gerra (com l’orientació del 
nadó a l’úter matern al moment de néixer). Segons aquesta teoria, la construcció 
de les tombes a Tell Dan indicaria una còpia dels òrgans femenins al moment del 
naixement.34 En general, sembla que la disposició dels cossos enterrats és amb el cap 
en direcció nord.35

A Ugarit també trobem majoritàriament les tombes a sota les cases, però no sempre, 
també hi ha exemples de cases sense tombes a sota, per tant, no es pot establir com 
a regla: 1 casa = 1 tomba. Potser hi ha tombes on s’enterrarien diversos membres 
d’un clan, o una família estesa; és potser per això que hi hauria cases sense tomba a 
sota. A més a més, sembla que, a Ugarit, les tombes sota les cases es construeixen al 
mateix temps que les cases, o bé es poden afegir després; s’hi té accés des de dins de 
la cas, i també des del carrer. 36

En època neo-babilònica els enterraments es localitzen tant intra- com extramurs 
dels llocs d’habitatge. Quan els enterraments eren intra-murs es pot observar en 
moltes ocasions que aquestes inhumacions estaven concentrades en una habitació 
de la casa.37 En alguna ocasió, a sota d’aquesta habitació principal s’hi construiria la 
cambra funerària, aquesta habitació era normalment la cambra més important de 
l’habitatge, on es rebien les visites, sembla que a l’inframón es reproduiria aquesta 
cambra i les seves funcions.

La refl exió que s’imposa respecte dels morts i del lloc on aquests reposen, podem 
dir que, encara eu la mort és un afer diví, en el sentit que els déus van imposar la 
mort com a destí dels humans, els morts mateixos no són un afer diví, sinó un afer 
de les persones vives. Els morts pertanyen als vius i no a les divinitats, i són els vius 
que assumeixen les responsabilitats que comporta el fet de viure en societat. O, dit 
d’una altra manera, cada grup humà és responsable, no només dels vius, sinó també 
dels seus morts, gairebé en la mateixa mesura que ho són els vius.

2.2. La preparació del cos 

Les evidències arqueològiques dels esquelets excavats a les tombes semblen demostrar 
que, al moment de la mort, els cossos es preparaven d’alguna manera per al funeral 
(periode Dinàstic Antic), però sense que poguem establir de quina manera es faria 
això exactament.

Al costat dels cossos s’han trobat objectes de diversos tipus, com ara agulles i altres 
peces de joieria, petits recipients amb cosmètics, segells, etc. Estaríem al davant 
de tombes on la persona enterrada era una dona. Les tombes on hi hauria homes 
inhumats contindrien armes o eines i estris associats a una professió ; de fet, 
algunes tombes amb inhumacions d’homes, contenen dagues, punyals, etc., bé com 
a símbol del sexe del mort, o bé pel seu ús al més enllà.38

Després de ser rentat i ungit (suposadament), el cos es vestia, pel que es desprèn de les 
restes trobades a les tombes, on no s’hi troben restes de vestit, però sí agulles i altres 
estris que haurien servit per aguantar els vestits. S’ha de descartar completament 

34. 

Vid. D. Ilan, “Mortuary 
Practices at Tel Dan in 
the Middle Bronze Age: a 
Refl ection of Canaanaite 
Society and Ideology”, in 
S. Campbell-A. Green 
(eds) The Archaeology of 

Death in the ANE, Oxbow 
Monograph 51, 1995, p. 
121-135.

35. 

Vid. E. Baxevani, “The 
Complex Nomads: Death 
and Social Stratifi cation in 
EB IV Southern Levant”, 
in S. Campbell-A. Green 
(eds) The Archaeology of 

Death in the ANE, Oxbow 
Monograph 51, 1995, p. 
91.

36. 

Vid. J.-F. Salles, “Rituel 
Mortuaire et Rituel Social 
à Ras Shamra / Ougarit”, 
in S. Campbell-A. Green 
(eds) The Archaeology of 

Death in the ANE, Oxbow 
Monograph 51, 1995, p. 
173-176.

37. 

Vid. H. Baker, “Neo-
Babylonian Burials 
Revisited”, in S. 
Campbell-A. Green (eds) 
The Archaeology of Death in the 

ANE, Oxbow Monograph 
51, 1995, p. 218-219.

38. 

Vid. E. Baxevani, “The 
Complex Nomads: Death 
and Social Stratifi cation in 
EB IV Southern Levant”, 
in S. Campbell-A. Green 
(eds) The Archaeology of 

Death in the ANE, Oxbow 
Monograph 51, 1995, p. 
92 i 109.

33. 

En un context més precís, 
J.-F. Salles, “Rituel 
Mortuaire et Rituel Social 
à Ras Shamra / Ougarit”, 
in S. Campbell-A. Green 
(eds) The Archaeology of 

Death in the ANE, Oxbow 
Monograph 51, 1995, p. 
184, es fa la pregunta de 
quina diferència hi hauria 
entre els morts enterrats 
a sota de les cases i aquells 
que van ser enterrats 
en un lloc fora del lloc 
d’habitatge. L’autor es 
posa la pregunta però no la 
respon.
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08. Charles leonard woolley. plànol de la tomba de la 
reina pu-abum (o puabi) (pg800), del cementiri reial 
d’ur. Tinta i aquarel·la sobre taula. trustees of the 
british museum, londres.

09. pedestal calat. expedició a kiŠ del field museum 
i la university d’oxford. període dinàstic arcaic. 
terracota, 75 x fi boca 26 x fi base 42 cm. field museum, 
chicago, 157060.

10. penjolls en forma de gos, probablement elam (iràn). període tardà d’uruk yemdet nasr. or. 1,1 x 1,2 
cm. musées royaux d’art et d’histoire, bruselas, xxx2.
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la idea que a Mesopotàmia els morts s’enterraven despullats, basant-se en un cert 
passatge del Descens d’Ištar a l’Inframón, on la deessa acaba nua abans d’entrar al regne 
dels morts.39 S’ha de tenir potser en compte el passatge següent del Poema de Gilgameš 
xii 11-16, on aquest li dóna instruccions a Enkidu de coses que no ha de fer quan 
sigui a l’Infern, són interessants aquestes línies que segurament es refereixen a les 
pràctiques i preparacions que es duien a terme amb els cossos que havien de ser 
enterrats:

Si [baixes] a l’Infern,
[segueix] els meus consells:
no et vesteixis amb roba neta,
et prendrien per un foraster.
No t’ungeixis amb l’oli preciós de la gerra,
t’envoltarien en (sentir) la seva olor.

2.3. La tomba com a porta d’entrada a l’inframón 

Com hem vist més amunt en alguns texts literaris, sabem que els antics sumeris i 
accadis imaginaven que el món dels morts es trobava sota terra, i una de les maneres 
d’accedir-hi era a través de la tomba. Les troballes arqueològiques han confi rmat, 
en alguna ocasió aquesta creença. En algunes tombes d’Ugarit es troba un forat al 
peu d’un dels murs, que ressegueix una mena de túnel, que dóna a una altra cavitat, 
o bé no dóna enlloc, i del qual se’n desconeix la fi nalitat o utilitat. J.-F. Salles opina 
que potser seria una via per a que els morts “surtin” de la tomba per participar de 
la vida dels vius.

En altres tombes, encara, hi ha cambres annexes, J.-F. Salles proposa que a la sala 
principal s’hi estarien els vius que venen a fer el ritual, i se suposa que els Refaim (els 
esperits dels avantpassats morts, i potser divinitzats) s’estarien a la cambra annexa, 
més petita. 40

3. Conclusions 

Sembla que els habitants del Pròxim Orient Antic, tant els sumeris com els accadis, 
i en general tots els pobles que parlaven llengües semítiques, tenien la creença que 
l’existència al més enllà seria una continuació de la vida a la terra, però en unes 
altres condicions, més extremes i dramàtiques.

Aquest lloc es trobaria a sota de la terra on hi són els vius, això és, l’inframón o 
infern. L’inframón és imaginat com un lloc que es troba, doncs, sota terra i on hi 
viuen els déus infernals, alguns dimonis i els morts. Aquest lloc és imaginat com un 
espai grain, més aviat trist i hostil. Aquesta visió, que percebem a partir d’alguns 
textos literaris, és la que haurien tingut els habitants de Mesopotàmia i la zona de 
Síria fi ns al Mediterrani, des de l’època sumèria fi ns l’època neo-assíria i neo-
babilònica.

Al món dels morts s’hi pot anar de dues maneres, una és, evidentment, quan es mor, 
normalment a través de la tomba; l’altra és estant encara viu, a través de qualsevol 
de les diverses entrades cap a l’inframón. Això sí, una vegada s’entrava a l’inframón, 
ja no se’n podia sortir, és un lloc del qual no se’n pot tornar, una vegada s’hi ha 
entrat, tal i com diuen els textos literaris.

També hi ha altres maneres d’entrar al món dels morts, una és per allà on es pon 
el sol. Una altra manera d’anar-hi és en horitzontal, travessant un desert, una 
muntanya i el riu Hubur. Al riu Hubur hi ha un barquer que porta els morts a 
l’altra banda (el seu nom és Humuṭtabal, “Porta’l ràpid”). Segons el mite de Dumuzi, 
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Vid. J.-F. Salles, “Rituel 
Mortuaire et Rituel Social 
à Ras Shamra / Ougarit”, 
in S. Campbell-A. Green 
(eds) The Archaeology of 

Death in the ANE, Oxbow 
Monograph 51, 1995, p. 
177-178.
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Descens d’Ištar a l’Inframón 
l. 39-62, on es narra 
l’entrada d’Ištar a 
l’inframón. Els vells 
costums esmentats per 
Ereškigal consisteixen a 
deixar la deessa nua en la 
seva entrada defi nitiva a 
l’infern, a cadascuna de 
les 7 portes de l’infern el 
porter li retira una peça 
de vestir.
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11. esquerra: efígie d’home barbut. alabastre, ca. 3000 a.c. national museum of irak, bagdad. mig: orador, iii mil·lenni a.c. national 
museum of irak (bagdad). dreta: orador, iii mil·lenni a.c. museu de nasiriyia, avui depositat en el national museum of irak, 
bagdad.

12. estàtua d’un orador. nippur (irak), temple de 
inanna, nivell viib, sota de la capa inferior de 
la terra (locus 179). finals del període dinàstic 
arcaic I / “dinàstic arcaicII”. alabastre. 15,7 x 
8,8 x 7,5 cm. royal ontario museum, toronto, rom 
962.143.25; núm. de camp 7 n 169.

13. gerro d’asa vertical “de la deessa-mare”. kiŠ (irak), 
montícul a (cementiri A). període dinàstic arcaic iiib, acadi 
antic, ca. 2500-2250 a.c. terracota. 41 x fi 27 cm. visitors of 
the ashmolean museum, oxford, an 1925.210.
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l’entrada al món dels morts és a l’est, entre dues muntanyes per on surt el sol cada 
matí. Per entrar de forma correcta a l’inframón cal que l’enterrament sigui correcte, 
així com tot el ritual que l’envolta.

Sembla que hi ha un procés abans de l’entrada defi nitiva del que acaba d’arribar 
al món dels morts. Sembla que es decideix el lloc on ha d’anar, indicat per la 
seva posició de la persona mentre era viva, i no sembla que tingui res a veure amb 
qüestions morals.

Des d’un punt de vista físic, l’inframón se l’anomena, entre altres maneres, 
u r u g a l , en sumeri, que vol dir Gran Ciutat. Segons algunes descripcions que 
trobem en alguns textos, més que una ciutat seria un lloc semblant a un temple o 
un complex palacial o templari, amb edifi cis diversos, patis, etc. En aquesta ciutat 
hi viurien els morts, i també les divinitats infernals, Ereškigal i Nergal, que serien 
els reis de l’inframón, juntament amb tota una cort de sers divins, a la manera de 
les corts terrenals. 

Des d’un punt de vista arqueològic podem dir que al Pròxim Orient Antic la pràctica 
funerària principal era l’enterrament, sense descartar que hi hagués hagut altres 
tractaments del cos, però en tot cas haurien estat minoritaris. Els enterraments 
tenien lloc tant fora dels llocs d’habitatge, en cementiris, com als mateixos llocs 
d’habitatge, normalment sota les cases. Les tombes eren accessibles i a partir de les 
observacions que s’han fet, queda clar que la tomba constitueix la porta d’entrada 
cap a l’inframón, de vegades amb canalitzacions o passadissos que s’enfonsen més 
cap a la terra, cosa que indicaria la via que els morts han de seguir cap a l’inframón.
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