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Capítol 7 Objectes, personatges i museus 

7.1 Primera llista d’objectes d’Eduard Toda 

Tal com hem explicat al capítol 2 d’aquest treball, Eduard Toda va estar en el lloc just en el moment 

precís. Recordem que va ser G. Maspero qui va encomanar-li la feina de treure els objectes de la tomba de 

Sennedjem. Toda, un gran aficionat a l’Egiptologia, va entendre que l’encàrrec no passava solament per 

dirigir als treballadors i va ser ell qui va elaborar una llista dels objectes que anaven traient. Ho explica en 

el seu llibre Són Notém en Tebas418, on ens narra com va anar l’obertura de la cambra sepulcral i la 

quantitat d’objectes que en ella hi havia: 

«La puerta era de madera blanca, tallada de forma cuadrilonga algo irregular, y 

sostenida por un montante ó barra añadido á su lado izquierdo, que se introducía 

dentro de dos agujeros hechos en piedras del arco y del dintel (…). 

Penetramos en la cámara mortuoria, cuyo aspecto era en realidad imponente. El 

suelo estaba cubierto de cadáveres; nueve de ellos encerrados en sus cajas de 

sicomoro y once tendidos sobre la arena. En los rincones se veían amontonados 

vasos de barro cocido, panes, frutas, muebles, y secas y ajadas guirnaldas de flores. 

                                                          
418 Toda, Són Notém, p.14-29. 
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Arrimados á la pared había dos carros funerarios, probablemente allí olvidados por 

la comitiva del último entierro, deseosa de salir cuanto antes de la tumba (…) 

Procedimos con método, disponiendo en primer lugar que los empleados egipcios 

del Museo y los beduinos de Gurnah trasladaran los cadáveres, muebles y ofrendas 

del sepulcro, á nuestro buque anclado en Luxor»419

La descripció de Toda continua amb una llista d’altres objectes, però també ens explica les incidències: 

«(…) y por más que nuestra atención procuró rodearlos de todos los posibles 

cuidados en su travesía por el desierto y la llanura tebana, no pudimos evitar que la 

natural incuria de los indígenas hiciera perder algunos y estropeara otros. Un 

magnífico taburete pintado con brillantes colores y atrevido dibujo, se hizo añicos 

antes de llegar al Boulaq (…). 

De los veinte cadáveres que había en el sepulcro, los nueve encerrados en sus cajas 

de madera estaban perfectamente conservados, y pudieron ser conducidos al vapor 

sin ninguna dificultad. No así los once restantes, que tirados sin cuidado alguno por 

el suelo, quizás también mal momificados y peor sujetos por las bandas de tela rotas 

en pedazos, se deshicieron entre las manos de los árabes intentando levantarlos. 

Pedí conservar únicamente sus cabezas por el interés etnográfico que pudieran 

tener los cráneos»420

Per tant, a partir d’aquest document extraordinari, hem elaborat una llista dels objectes que Toda cita com 

els més interessants: 

20 cadàvers: 9 en sarcòfags o taüts i 11 sense contenidor. D’aquest cadàvers Toda dóna la llista dels 

noms dels propietaris de sarcòfags o taüts: Sennedjem, Iineferti, Khonsu, Tamaket, Isis, Parahotep, Taa-

senu, Ramesu i Hathor421.

A més d’aquests cadàvers ens diu també que hi havia dos caixes petites pintades de color groc, sense 

inscripció, amb fetus o nens acabats de néixer. 

2 carros422

1 llit de Sennedjem 

1 tauleta blanca de Sennedjem 

2 tamborets de Sennedjem 

1 bastó de fusta de Sennedjem 

                                                          
419 Toda Són Notém, p.19, 21-22. 
420 Toda, Són Notém, p.22. 
421 Toda, Són Notém, p.22-23. 
422 Creiem que es refereix als dos trineus que arrossegaven els dos grans sarcòfags, el de Sennedjem i Khonsu, actualment exposats
al museu del Caire, sota els sarcòfags. El de Sennedjem té el nº de JE 27301 i el de Khonsu el de 27302. 
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1 mesura de 52½ cm. 

2 parells de sandàlies

1 bloc irregular de pedra caliça, pla i prim (ostracon)

4 estàtues grans i 3 de petites423

Sobre els uixebtis fa una llista completa amb el nom dels propietaris: 

9 de Sennedjem 

19 de Khonsu 

10 de Tamaket 

6 d’Iineferti 

6 de Mess Ruther424

8 de Khabekhnet 

3 de Ramesu 

2 de Mesu 

2 de Hotepu 

1 de Jha Hotep Nefer Rempet425

1 de Taan Enset426

1 d’Imennekhu 

1 de Parahotep 

pans de farina 

ous, dàtils, fruita dum, grans de blat, lli, comestibles 

1 caixa de fusta de grans dimensions (sense inscripcions)427

5 caixes de fusta428

35 caixes més petites429

                                                          
423 Per la descripció que Toda fa d’elles «estaban encerradas en sus correspondientes sarcófagos, los cuales tenían una inscripción 
con el nombre de Són Notém» (Toda, Són Notém, p.25) creiem que podria estar parlant dels quatre vasos canops de Sennedjem i, per 
una altra banda, dels uixebtis que van guardats en els seus taüts. 
424 Aquest és el nom donat per Toda. Creiem que confon el nom de “El nen de la Tomba, Mesu”. 
425 Nom que dóna Toda. No hem trobat paral.lelisme. 
426 Es podria tractar de Taa-senu. 
427 No sabem de quina peça està parlant. 
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petits cistells de vímet i palla 

plats de fang amb els pans i bescuits 

àmfores comuns 

12 vasos diminuts amb el nom de Sennedjem 

Aquesta llista, la primera que es va fer sobre els objectes de la tomba ens aporta dades molt interessants. 

Ens referim a aquells objectes que apareixen a la llista i no els hem pogut trobar. Especialment ens fixem 

amb els sarcòfags o taüts de 4 personatges, Parahotep, Taa-senu, Ramesu i Hathor, així com les dues 

caixetes de color groc contenint els fetus. És l’única referència que trobem d’aquestes peces. Hem de 

confiar en la bona lectura de les inscripcions per conèixer els noms dels seus propietaris. Altres peces de 

les quals no hem trobat cap altra referència posterior són un parell de sandàlies, ja que només tenim 

coneixença d’un d’ells, i els cistells de palla, entre altres objectes. 

7.2 Fonts Antigues i actuals sobre la dispersió dels objectes arreu del món 

7.2.1 Fonts antigues 

Evidentment Toda va ser la nostra primera font dels objectes, però quan Toda va fer el seu catàleg, encara 

les peces no s’havien dispersat. Sabem que ell mateix va fer una donació al Museu-Biblioteca Víctor 

Balaguer, de Vilanova i la Geltrú430 de fruits, un bastó i un cap de mòmia. 

Les fonts que a partir d’aquí ens han ajudar a realitzar el nostre treball han estat aquelles que donaven la 

llista dels museus on les peces havien anat a parar. En primer lloc, Daressy431, que ens dóna una llista dels 

objectes que van arribar al Metropolitan Museum de Nova York al 1886, juntament amb el número de 

catàleg que tenien en el nou museu i els noms dels personatges: 1 Taüt interior i exterior: Khonsu; 1 taüt

d’Iineferti; gran caixa de canops; 2 màscares; 2 caixes de cosmètics; 1 contenidor ceràmic d’Iineferti, 4 

gerres pintades sense nom, 3 caixes per uixebtis; 11 uixebtis

En segon lloc, Porter i Moss432, ens facilita una llista dels objectes de la tomba i on es trobaven, amb el 

número de catàleg (que nosaltres no incloem aquí, però que es troba a la bibliografia citada). De 

Sennedjem al Museu del Caire: porta de fusta; sarcòfag amb trineu i taüt amb planxa; màscares; 1

caixa canops; dos uixebtis en taüts; 1 cadira; 1 llit; 6 bastons; 1 mesura; 1 mesura de nivell. A Moscou 

de Sennedjem 1 uixebti amb taüt. Els objectes dels altres membres de la família es troben segons la seva 

llista, de la següent forma. Iineferti: 1 taüt i planxa i màscara a Nova York; 1 caixa de fusta433 a El 

Caire, 1 caixa de canops i 2 tamborets a El Caire, 1 caixa de cosmètics i 1 contenidor ceràmic a Nova 

York. Khabekhnet: 1 caixa d’uixebtis a Nova York, 1 caixa d’uixebtis a Copenhaguen, 1 caixa 

                                                                                                                                                                         
428 Es tractaria de les caixes per guardar els vasos canops 
429 Es tractarien de les caixes per uixebtis i les caixes de cosmètics. 
430 Toda, E., Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. Madrid, 1887. 
431 Daressy, ASAE XXVIII, 1928, p. 7-11. 
432 PM, I, p. 3-5. 
433 Es tracta d’un caixa de cosmètics 
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d’uixebtis a Moscou, i 1 caixa de canops434 a Madrid. D’Isis 1 taüt i 1 caixa de canops a El Caire. De 

Khonsu: 1 sarcòfag amb trineu, 1 caixa d’uixebtis i 3 bastons a El Caire, 1 taüt interior i 1 taüt 

exterior, 1 caixa de canops i 1 màscara a Nova York. De Tamaket: 1 taüt interior, 1 taüt exterior i 1 

planxa a Berlín, 1 caixa de canops a El Caire. De Ramesu: 1 caixa pintada a Berlín, 1 caixa d’uixebtis a 

Nova York. De Paraemnekhu: 1 caixa d’uixebtis a Nova York. De Mesu: 1 tamboret435 a El Caire. 

Aquest llistat només correspon a les peces amb inscripcions. 

7.2.2 Llistat actualitzat dels objectes de la tomba de Sennedjem 

Partint de les llistes anteriors hem completat la informació disponible, en primer lloc, amb la visita als 

museus que més peces tenien (El Caire, Metropolitan Museum de Nova York) i d’altres (Phoebe Hearst 

Museum of Anthropology a Berkeley, Museo Arquelógico Nacional de Madrid i Museu Biblioteca Víctor 

Balaguer de Vilanova i La Geltrú). En segon lloc, vam mirar de contactar amb la resta de museus que es 

citen a la llista de Porter i Moss que no vam poder visitar (Museu Pushkin de Moscou, Museu Nacional 

de Dinamarca a Copenhaguen, Museu de Berlín, Museu de Torí, Oriental Institute a Chicago). 

Posteriorment vam trobar bibliografia més moderna (principalment els treballs de Valbelle436 i Podvin437)

que ens va permetre de contrastar les informacions rebudes de o trobades als museus. A més a més, vam 

trobar altres peces a altres museus que nos ens constaven prèviament (Museu de Viena, Museu de El 

Louvre, Museu Nacional de Atenes, Fitzwilliam Museum a Cambridge, magatzems de l’IFAO a Deir-el-

Medina, i col·leccions particulars). Amb aquesta informació hem elaborat la següent taula on es mostren 

els objectes agrupats per tipologia i personatge, i on també s’indiquen els museus on es troben les peces. 

                                                          
434 Aquesta capsa també es anomenada de canops per Podvin, però de fet, es tracta d’una caixa d’uixebtis com hem pogut comprovar 
personalment. 
435 Aquest tamboret té el Journal d’Entrée nº 27290. No vam trobar exposat a El Caire cap tamboret amb aquest JE. 
436 D. Valbelle, Les Ouvriers, pp. 294-298.  
437 Podvin, Composition, Position, Vol 1, pp. 333-340. 
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Mòmies 2 2 1 1 6
Sarcòfags 2 2

Sennedjem 1 1

Khonsu 1 1

Taüts 2 3 2 7
Sennedjem 1 1

Iineferti 1 1

Khonsu 2 2

Tamaket 2 2

Isis 1 1

Planxes 2 1 1 4
Sennedjem 1 1

Iineferti 1 1

Tamaket 1 1

Isis 1 1

Màscares 3 2 5
Sennedjem 2 2

Iineferti 1 1

Khonsu 1 1

Isis 1 1

Pectorals 5 5
Sennedjem 3 3

Khonsu 1 1

Anepígraf 1 1

Caixes Canops 4 1 5
Sennedjem 1 1

Iineferti 1 1

Khonsu 1 1

Tamaket 1 1

Isis 1 1

Canops 4 4
Sennedjem 4 4

Caixes Uixebtis 14 2 3 1 1 0 1 22
Iineferti 4 4

Khonsu 3 1 4

Khabekhnet 4 1 1 1 1 1 9

Isis 1 1

Ramesu 1 1

Paraemnekhu 1 1

Anepígraf 2 2

Uixebtis 32 2 14 0 0 2 1 2 0 4 0 0 0 2 2 61
Sennedjem 9 1 1 1 1 1 1 1 16

Iineferti 3 2 5

Khonsu 2 1 2 1 1 7

Tamaket 2 2 1 1 6

Khabekhnet 2 3 1 2 8

Ramesu 3 3

Ramesu nen 1 1

Parahotep 1 1 2

Mesu 1 1 1 3

Mesu El nen 2 1 3

Hotepu 1 1

Imennekhu 1 1

Taa-senu 1

Nom1 1 1

Nom2 1 1

Nom3 1 1

Anepígraf 1 1

Mesa Ofrenes 1 1
Sennedjem 1 1
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(continua a la pàgina següent) 
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Eines treball 7 7
Sennedjem 5 5

Anepígraf 2 2

Bastons 9 1 10
Sennedjem 6 6

Khonsu 3 3

Anepígraf 1 1

Mobiliari 9 9
Sennedjem 3 3

Iineferti 2 2

Anepígraf 4 4

Caixes Cosmètics 7 2 1 10
Iineferti 1 1 2

Khabekhnet 1 1

Ramesu 1 1

Anepígraf 5 1 6

Vasets 9 9
Sennedjem 5 5

Anepígraf 4 4

Gerres 4 2 2 8
Anepígraf 4 2 2 8

Obj. Personals 1 3 4
Sennedjem 1 1

Iineferti 3 3

Rams de flors 1 2 3
Fruits 1 lot 1
Contenidors 5 1 6

Iineferti 1 1

Anepígraf 5 5

Ostracon 1 1
Piramidion 1 1

Khonsu 1 1

Porta 1 1
Llinda 1 1
Muntants 1 1 2
Estela 1 1

Sennedjem 1 1

Totals: 124 4 33 1 1 7 1 3 3 4 3 2 3 2 2 2 1 196
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7.3 Comentaris sobre la llista d’objectes i els museus 

Com podem comprovar, tot i que en alguns casos la informació que trobem en totes les llistes que hem 

anat elaborant cronològicament coincideix, també hi ha una sèrie de discrepàncies o mancances que 

volem comentar a continuació. Farem el comentari agrupant els objectes per tipologia. 



La Tomba de Sennedjem a Deir-el-Medina TT1 

 240 

7.3.1 Els elements arquitectònics 

En primer lloc, val a dir que sobre els elements arquitectònics, encara que no trobem la seva descripció a 

la llista de Toda, ja que no els devia considerar objectes de la cambra, sí que menciona la porta, la llinda i 

els muntants. Per completar aquesta informació contemporània al descobriment comptem amb els escrits 

de Bruyère que ens confirmen la resta d’elements trobats avui en dia: el piramidion de la capella de 

Khonsu, que es troba a Torí i l’estela atribuïda a Sennedjem que pel fet de no ser mencionada per Toda o 

Porter i Moss, ens fa pensar de que es tracta d’un element trobat a l’exterior de la cambra. 

7.3.2 Les mòmies 

En segon lloc, comencem analitzant la possible ubicació de les mòmies que s’han pogut conservar de la 

tomba. E. Toda en compta fins a 20 cossos i dos fetus dins les seves caixes. Dels fetus, no en sabem res 

més i cap autor posterior els inclou als seus inventaris. Quant a les altres mòmies, onze estaven sense 

caixa. El mateix Toda explica que es van desfer abans d’arribar al vaixell on havien de transportar-les al 

museu de Boulaq, i ell en va voler conservar els caps. D’aquests caps només en tenim constància que n’hi 

ha un al Museu Biblioteca Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú que no és citat per cap autor excepte un 

recent estudi sobre les mòmies dels museus catalans i museu balear438. Les nou mòmies amb sarcòfag o 

taüt van córrer diferent sort. De fet, han arribat als nostres dies, que en tinguem constància, només cinc: 

Sennedjem, Iineferti, Khonsu, Tamaket i Isis. És molt raonable que les mòmies quedessin a dins dels seus 

taüts i viatgessin amb ells als seus respectius museus actuals. Tenim constància que les mòmies de 

Sennedjem i Isis són a El Caire a dins dels seus taüts439. Sobre les mòmies de Khonsu i Iineferti aquesta 

hipòtesis no està tan contrastada. Per una banda, Valbelle afirma que, igual que Sennedjem i Isis, aquest 

dos personatges són encara a dins dels seus taüts a Nova York439. Quan nosaltres vam visitar aquest 

museu que va col·laborar totalment amb nosaltres, no ens van donar cap fitxa referent a aquestes dues 

mòmies. A més a més, la posició vertical en què es troben exposats els taüts ens fa pensar que és molt 

difícil que les mòmies s’hagin deixat a dins. Per una altra banda Bierbrier440 ens diu que les dues mòmies 

van arribar a Nova York però van ser transferides al Peabody Museum a Harvard, Massachussetts. Durant 

el juliol del 2001 vam visitar aquest museu i parlar amb els conservadors. A ells no els hi constava cap 

peça d’aquest tipus ni cap registre que parlés d’un trasllat de mòmies des de Nova York. Vam intentar 

contactar directament amb Bierbrier ja que no citava cap font per recolzar la seva afirmació però no va ser 

possible establir aquest contacte. Malgrat això, l’any 2003, Dodson i Raver van publicar un article a la 

revista KMT441 on ens confirmen que les mòmies de Khonsu i Iineferti van ser transferides del 

Metropolitan Museum of Art de Nova York al Peabody Museum de la Universitat de Harvard l’any 1933. 

La cinquena mòmia que és possible que hagi arribat als nostres dies és la de Tamaket, que suposem que 

va seguir la mateixa sort que el seu taüt tal com diu Valbelle439. De la resta de mòmies amb taüt que 

segons Toda corresponien a Parahotep, Taa-senu, Ramesu, i Hathor (un nen) no ens ha arribat res ni 

trobem cap font a part de Toda que les mencioni. 

                                                          
438 Baqués et alii, a Nilus 9, 2000, p. 13. 
439 D. Valbelle, Les Ouvriers, p. 294. 
440 Bierbrier, The Tomb Builders, p. 139 
441 Dodson i Raver, a KMT, 14, nº 3, 2003, pp. 39-46. 
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7.3.3 Els sarcòfags, taüts, planxes, pectorals i màscares 

Els trineus de què parla Toda (ell els anomena “carros”) es troben actualment suportant els sarcòfags de 

Sennedjem i Khonsu al Museu de El Caire. El taüt de Sennedjem i una planxa també  es troben a El Caire, 

així com el taüt d’Isis. Actualment aquest taüt antropomorf es troba exposat amb la seva tapa a sobre, 

tancant-lo. Però no sempre ha estat així. En una fotografia d’un llibre d’Ikram i Dodson442 es pot apreciar 

la tapa suspesa per uns suports per sobre del cos del taüt, i es pot veure l’interior del mateix. Aquesta 

fotografia és la que ens ha permès afirmar que a més del taüt de Isis, també es conserva una màscara i una 

planxa feta de canyes en forma d’estora que cobreix el que deu ser la mòmia que es troba a dins del taüt. 

Aquestes dues peces no apareixien en cap inventari anterior al que fem en aquest treball. Valbelle diu que 

són dues les màscares de Sennedjem443. Les incloem a la nostra llista, encara que no hàgim fet les seva 

fitxa per falta tant de dades com de número d’inventari o de Journal d’Entrée. La resta de taüts conservats 

ja apareixien al seu lloc actual al llistat de Porter i Moss. Iineferti té un taüt i una planxa que cobria la 

mòmia, així com una màscara que es troben al Metropolitan Museum of New York. Khonsu té un parell 

de taüts, un interior i un altre exterior i una màscara (en aquest cas, no hi ha cap planxa), totes tres peces 

al Metropolitan. Aquest lot d’objectes, i altres de més petits dels quals parlarem tot seguit, van ser 

adquirits el mateix any del descobriment de la tomba (1886) al Govern Egipci amb fons de diversos 

donants. Sobre el cinquè taüt o taüts, els de Tamaket, sabem que es troben a Berlín per l’inventari de 

Porter i Moss i per una comunicació personal del Sr. Adel Mahmoud, conservador del Museu del Caire. 

Aquest taüts no consten al catàleg del Äegyptische Museum de Berlín del 1967, i de fet, sempre segons el 

Sr. Adel Mahmoud, són al magatzem del Pergamon Museum, també a Berlín, encara que ell mateix ens 

diu que no els va poder veure personalment, però que personal del museu li van confirmar la seva 

existència. 

Els pectorals no són inclosos en cap inventari anterior al de Valbelle, on sí que consten. Segurament 

estaven amb les respectives mòmies. Es tracta de tres pectorals de Sennedjem, un altre de Khonsu i un 

cinquè anepígraf. Tots cinc es troben a El Caire. 

7.3.4 Les caixes de canops i vasos canops 

Les caixes de canops ja són citades per Toda, que les anomena ‘cinc grans caixes’ de fusta. La seva 

ubicació ja queda aclarida a la llista de Porter i Moss, i així les hem trobat. Quatre són a El Caire 

(Sennedjem, Iineferti, Tamaket i Isis) i la cinquena, de Khonsu, va anar a parar junt amb el lot de taüts a 

Nova York. El únics vasos canops existents són els de Sennedjem que es troben a El Caire. Sembla que 

Toda es refereix a ells com a quatre grans estàtues de pedra. 

7.3.5 Uixebtis, caixes d’uixebtis i caixes de cosmètics 

Hem agrupat aquests elements d’aquesta forma perquè en alguns dels inventaris consultats es donen 

confusions entre ells. En números generals, Toda en cita un total de 72 uixebtis. Sabem per Daressy que 

com a mínim 11 van anar a parar a Nova York. Aquí trobem la primera discrepància amb el nostre 

                                                          
442 Ikram i Dodson, The mummy, p. 172, il. 202. 
443 D. Valbelle, Les ovriers, p. 295 i nota 1. Aquesta autora diu que són de cartronatge pintat. 
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inventari, doncs vam constatar l’existència de 14 uixebtis al Metropolitan Museum. Nosaltres hem trobat 

un total de 61 uixebtis. Toda ens diu que va trobar 12 uixebtis de Sennedjem, tres d’ells dins de taüts. La 

informació sobre uixebtis que trobem a altres inventaris antics no ens ajuda gaire. A la nostra visita a El 

Caire vam trobar exposat un únic uixebti amb el seu taüt. Més tard vam trobar un altre en un catàleg sobre 

el museu de El Caire444. Existeix un tercer uixebti d’aquest tipus al Pushkin de Moscou, del qual ens han 

enviat informació, encara que no la fotografia. Finalment Podvin afegeix un quart uixebti amb taüt que es 

troba a el Caire, tot i que només ens dona el seu número de JE445. Aquests uixebtis són fàcils d’identificar 

i rastrejar en diverses fonts. Els altres que no tenen cap caràcter distintiu són més difícils de rastrejar. Així 

hem trobat un total de 16 uixebtis de Sennedjem. La taula següent en compara el número d’uixebtis de 

cada personatge segons Toda, segons l’inventari de Podvin i segons la llista publicada en aquest treball. 

Toda Podvin Aquest treball

Sennedjem 12 16 16

Iineferti 6 7 5

Khonsu 19 16 7

Tamaket 10 7 6

Khabenkhet 8 5 8

Ramesu 3 4 3

Ramesu nen 1

Parahotep 1 2 2

Mesu 2 7 3

Mesu El nen 6 3

Hotepu 2 1 1

Imennekhu 1 1 1

Taa-senu 1 1 1

Jha Hotep Nefer Rempet 1

Nom1 1

Nom2 1

Nom3 1

Anepígraf 2 1

Total: 72 69 61

A la taula anterior es pot comprovar com entre el treball de Podvin i el nostre hi ha un total de 8 uixebtis 

de diferència. La principal mancança en el nostre llistat són els uixebtis de Khonsu, dels quals només hem 

pogut documentar-ne 7 (2 a El Caire, 1 a Berlín, 1 a Moscou, 2 a Nova York i 1 a una col·lecció particular 

a París). Els que ens falten són de El Caire, doncs els dels altres museus queden confirmats també per 

Podvin. Malgrat això, no hem pogut fer fitxa d’aquest uixebtis ja que dels dos que trobem exposats a El 

Caire no tenim el JE més que d’un, mentre que Podvin dona el JE de tots els que ell situa a El Caire: 

27224 (CGC 47753), 27226 (CGC 47754), 27226 (CGC 47755), 27227 (CGC 47731), 27227 (CGC 

477732), 27228 (CGC 47749), 27229 (CGC 47751), 27229 (CGC 47752), 27234 (CGC 47748), 27245 

(CGC 47750, que es el que tenim nosaltres), 27247. Aquestes dificultats es deuen a què no hem pogut 

treballar en cap moment sobre les fitxes i els arxius del Museu de El Caire. Sobre els uixebtis d’Iineferti 

creien que hi ha un error al llistat de Podvin, doncs li assigna dos dels uixebtis que es troben a Nova York 

(86.1.17 i 86.1.18), mentre que nosaltres hem pogut comprovar in situ que pertanyen a Khabekhnet. En 

aquests uixebtis també apareix el nom d’Iineferti, el que explicaria que Podvin els adscrigui a ella. 

Aquesta referència a Iineferti en la inscripció apareix en segon pla o de forma secundària (als peus o en 

                                                          
444 Newberry, P.E. Funerary statuettes, il. 17. 
445 Podvin, Composition, Position, p. 337. 
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un costat de la inscripció principal). Recordem que Iineferti és la seva mare. A Nova York hem trobat un 

uixebti d’Iineferti (86.1.19) que Podvin no cita. Amb els uixebtis d’Iineferti de El Caire trobem el mateix 

problema que amb els de Khonsu. Nosaltres hem trobat només 3 i Podvin en cita 4 (JE 27237 (CGC 

47759), JE 27238 (CGC 47734), JE 27239 (CGC 47760) i JE 27253), però com que no disposem de JE 

per als nostres, no podem establir cap correspondència. Afegint als que hem trobat nosaltres el que ens 

falta de El Caire, tindríem el mateix número d’uixebtis (6) d’Iineferti que cita Toda. En el cas de 

Khabekhnet, també estem d’acord nosaltres amb el uixebtis d’aquest personatge que Toda enumera (8). 

De Tamaket Toda en cita 10, del quals Podvin inclou 7 en la seva llista. Un cop més, a nosaltres ens falta 

un uixebti de El Caire (que pot ser el de JE 27224 (CGC 47756) o el de JE 27225 (CGC 47756). De 

Parahotep, Toda només cita un uixebti, però tant Podvin com nosaltres hem trobat dos. Per la manera 

d’escriure’s el nom de Parahotep a l’uixebti de Nova York (86.1.29) pot ser que sigui qui Toda anomena 

Jha Hotep Nefer Rempet. Amb el nom de Ramesu, Toda en cita tres. Nosaltres hem trobat dos exposats a 

El Caire, i en coneixem l’existència de dos més gràcies a Podvin. Un dels uixebtis exposats (CGC 47765, 

JE 27232) fa referència a Ramesu com “el nen de la tomba”. Als altres uixebtis, només apareix el nom 

Ramesu, i això vol dir que potser es tracta de dos personatges diferents. Amb el nom de Mesu, Toda cita 

dos grups d’uixebtis: dos de Mesu, simplement, i sis de Mesu amb la referència afegida de ‘nen de la 

tomba’. Podvin en cita un total de set, sense distingir: quatre a El Caire (JE 27231 (CGC 47771), JE 

27233 (CGC 47767) i JE 27242 (CGC 47768)), un al Fitzwilliam i dos a Nova York. Igual que abans a 

nosaltres ens falta un dels de El Caire, però no tenim forma de saber quin és. Nosaltres, igual que Toda, 

distingim entre els uixebtis de Mesu i els de Mesu nen. Arribats a aquest punt, podem pensar amb aquests 

arguments que possiblement els dos anomenats “fetus en caixes petites pintades de groc” per Toda que es 

van trobar a la tomba serien el d’aquests dos personatges, morts de nens. Toda cita dos uixebtis de Hotepu 

tot i que tant Podvin com nosaltres només hem trobat un. De Imennekhu Toda en cita un, i Podvin també 

només un, que tot i que no es trobava exposat a El Caire, hem pogut documentar gràcies a ell. És el 

mateix cas de Taa-senu, que també en té un a El Caire. La resta d’uixebtis que hem trobat, tres tenen 

noms diferents però no s’ha trobat la transliteració ni la seva traducció (Toda no en cita cap sense nom i 

Podvin en cita un de no identificat a El Caire) i un , a Nova York, no té inscripcions (també és citat per 

Podvin). 

Pel que fa a les caixes d’uixebtis, Toda barreja aquestes amb les caixes de cosmètics, que nosaltres, com 

Podvin, considerem objectes de diferent tipus i funcionalitat. El problema rau, un cop més, en què no 

disposem del JE de les peces que hem trobat a El Caire, i per tant, no les podem identificar amb la llista 

que fa Podvin. En còmput global, Toda cita 35 caixes en total, Podvin en llista 33 (o potser 34, si s’inclou 

una caixa de cosmètics de Khabekhnet es va trobar fora de context en Moscou) i en aquest treball hem 

trobat 32. Treballar amb la llista de Podvin és una mica problemàtic, doncs conté alguns errors. Per 

exemple la caixa de El Caire JE 27294 de Khonsu que ell classifica com de cosmètics és en realitat una 

caixa d’uixebtis, i les caixes JE 27295 (de Khonsu), JE 27280 i la JE 27281 (ambdues sense nom) 

presenten el mateix problema. Per una altra banda, la caixa d’uixebtis JE 27277 és una caixa d’Iineferti on 

també apareix el seu fill, a qui ell atribueix la caixa. Tots aquest problemes ens fan dubtar de la 

correspondència entre les seves peces i les nostres, tot i que el número global és molt semblant, i a 

nosaltres ens falten unes dos o tres caixes de El Caire, sense poder-les atribuir cap JE. Afegint aquestes 
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caixes a la nostra llista, arribaríem al número total que dóna Toda en el seu inventari. La taula adjunta 

compara les llistes que hem fet servir i els resultats del nostre treball. 

Toda Porter i Moss Podvin Aquest Treball
Caixes Uixebtis 8 17 22

Iineferti 2 4

Khonsu 1 2 4

Khabekhnet 4 9 9

Isis 1 1

Ramesu 2 1 1

Paraemnekhu 1 1 1

Nakht 1

Anepígraf 2

Caixes Cosmètics 2 17 10
Iineferti 2 4 2

Khonsu 2

Khabekhnet 3 1

Ramesu 1 1

Anepígraf 7 6

Total 35 10 34 32

7.3.6 Les eines de treball 

Quant als bastons, tot i que Toda només en cita un de Sennedjem, la resta d’autors parlen dels 9 que es 

troben exposats a El Caire, sis de Sennedjem i tres de Khonsu. En el nostre treball afegim un bastó més 

que es troba a Vilanova i la Geltrú, que no té inscripcions i que elevaria a 10 el número total de bastons. 

Les eines de treball de Sennedjem trobades en la nostra visita a El Caire són una esquadra simple, una 

altra amb plomada, un nivell amb el seu suport, i un regla. Només el regla és citat per Toda. Porter i Moss 

afegeixen una esquadra a la seva llista, a més del regla. A més de les peces anteriors, que són confirmades 

per Podvin, també vam trobar una peça semiesfèrica amb el nom de Sennedjem i dos petites peces 

cilíndriques foradades, que es podrien correspondre amb els nivells que Podvin cita446.

7.3.7 Mobiliari 

Toda cita un llit, una tauleta, dos tamborets i un altre que es va desfer abans d’arribar al Boulaq. Porter i 

Moss inclouen en la seva llista dos tamborets, que són atribuïts a Iineferti, i que nosaltres hem inclòs en el 

catàleg d’aquesta forma malgrat no hem pogut comprovar personalment les inscripcions ja que disposem 

del seu JE, i un altre tamboret de Mesu, que com que no tenim el seu JE, no sabem a quins dels altres 

tamborets que hem trobat al El Caire correspon. A part d’això, Porter i Moss també parlen d’una cadira i 

un llit de Sennedjem. De Sennedjem nosaltres hem trobat a més a més un escambell que porta el seu nom 

inscrit. La resta de peces que completen la nostra llista del mobiliari de la tomba inclou tres tamborets de 

color blanc, algun dels quals podria ser la tauleta blanca que cita Toda, i un tamboret més d’un altre tipus, 

tots quatre sense inscripcions visible, i finalment, un escambell també sense nom. 

                                                          
446 Podvin, Composition, Position, p. 335, nota 26, JE 27212, JE 27272 i JE 27283. 
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7.3.8 Vasets, gerres i contenidors ceràmics 

Toda cita 12 vasets de Sennedjem. Nosaltres hem trobat un total de cinc amb el nom de Sennedjem a El 

Caire (el mateix número que cita Valbelle447) i quatre sense inscripcions (Valbelle448 en cita 7). 

Pel que respecta a les gerres amb coll nefer, Toda no dóna un número concret. Nosaltres hem trobat un 

total de vuit, quatre a El Caire, i quatre més que es van vendre al Metropolitan Museum de Nova York 

amb tot el lot de peces citat anteriorment. D’aquestes quatre de Nova York, dos van ser adquirides per 

l’Oriental Institute de Chicago al 1954. 

Encara que Toda no fa diferències entre les gerres i els contenidors ceràmics o àmfores es poden trobar 

cinc peces d’aquest tipus a El Caire sense inscripcions i una més que va ser enviada a Nova York amb 

una inscripció amb el nom de Iineferti. Aquest contenidor ceràmic va ser adquirit per l’Oriental Institute 

de Chicago juntament amb les altres dos gerres citades anteriorment. 

7.3.9 Altres objectes 

Hi ha objectes de la llista de Toda que no hem trobat. En primer lloc la gran caixa sense inscripció, que 

cap autor menciona. També Toda parlava de dos parells de sandàlies. Tant nosaltres com Valbelle449 i 

Podvin450 podem documentar-ne un. Dels rams de flors i garlandes només hem trobat un ram a El Caire. 

Sobre la resta, diu Podvin que es troben a Chicago451. Per una altra banda, dels fruits secs i aliments dels 

quals Toda ens dóna la llista, hem trobat només les figues, els dàtils, els pinyols i unes pipes. En canvi, 

res sabem dels pans o els cistells o plats on estaven dipositats. Podvin452 diu que es troben a Vilanova, 

però no s’ha pogut confirmar453.

Hem inclòs en el catàleg l’ostracon amb el començament del conte de Sinuhé. Com a curiositat veiem 

que Toda l’anomena “un bloque irregular de piedra caliza, plano y delgado”.

També incloem objectes d’ús personal i que cap autor cita: es tracta de dos anells i un collaret d’Iineferti. 

Segurament no s’han documentat perquè es trobaven juntament amb la mòmia a l’interior del taüt. 

7.4 Breu anàlisi de la tipologia dels objectes trobats a la tomba 

En aquest apartat intentarem donar una visió general sobre les tipologies dels diferents objectes que 

trobem a la cambra funerària de la tomba de Sennedjem. Pretenem donar dades que ens ajudin a situar un 

estil artístic en una època determinada, bàsicament el començament de la dinastia XIX. Recordem que en 

aquesta cambra van ser enterrades diferents generacions i, per tant, veurem diferents estils o elements que 

han evolucionat des dels més antics als més moderns, elements que s’han perdut, elements diferents en un 

mateix tipus de peça, etc. Aquesta evolució o canvis i diferències de les quals fem referència es veuran 

especialment en els elements dels quals conservem més objectes. No pretenem generalitzar en tipologies, 

                                                          
447 Podvin, Composition, Position, p. 335, JE 27248 per tots. 
448 Podvin, Composition, Position, p. 335, JE 27250, JE 27249, JE 27284-7 i JE 27216 
449 Valbelle, Les Ouvriers, p. 296. 
450 Podvin, Composition, Position, p. 335. 
451 Podvin, Composition, Position, p.334, nota 19. La nota dóna els números d’inventari 13480/128 i 13482/130. 
452 Podvin, Composition, Position, p.336, nota 33. 
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és a dir, veurem tipologies de sarcòfags, taüts, uixebtis, etc. i creiem que es tracta d’una petita mostra de 

les tipologies de la dinastia XIX, però en cap cas es pot prendre com els únics tipus o exemples que tenim 

en aquest període. El fet d’incloure l’estil de les peces dins una tipologia determinada ens ajuda, com hem 

dit, a situar cronològicament la tomba i els seus objectes i, per tant, dels seus propietaris. 

7.4.1 Sarcòfags, taüts, planxes i màscares 

Un dels trets més característics dels objectes funeraris del període ramèssida i, especialment dels 

sarcòfags i taüts, és un canvi radical en la seva tipologia decorativa respecte la dinastia XVIII. Recordem 

que durant la dinastia XVIII els taüts privats són antropomorfs decorats amb bandes de text, blanques o 

daurades, imitant les bandes d’una mòmia, sobre fons blanc o negre. Les figures decoratives són 

bàsicament els Quatre Fills d’Horus a les caixes i una deessa alada en el pit, sota d’un collar usekh a la 

tapa. Ja des de finals del regnat d’Amenhotep III apareix, però, un nou tipus decoratiu entre els 

treballadors de Deir-el-Medina. Es feia servir com a fons el mateix color de la fusta o una capa de guix 

d’un color similar al de la fusta. A continuació es pintaven les figures i el text que decorava el taüt i 

finalment es cobria amb una capa de vernís groc454. Això donava una tonalitat groga, que el pas del temps 

ha ajudat a destacar. D’aquest període de la dinastia XVIII hi ha pocs exemples, sobretot d’enterraments 

de nobles, però aquesta tipologia es va anar estenent i durant la dinastia XIX el color groc dels sarcòfags i 

taüts és molt característic. Sense cap mena de dubtes es pot apreciar la forta tonalitat groga dels sarcòfags 

de Sennedjem i Khonsu, així com els seus taüts i el d’Iineferti, Isis i segurament el de Tamaket. 

Segons John H. Taylor455 hi ha pocs exemples de taüts de la dinastia XIX d’aquestes característiques i que 

l’excepció la constitueixen els trobats a la tomba de Sennedjem. Segons aquest autor a començament de la 

dinastia XIX encara persisteixen els exemples de taüts negres de la dinastia anterior però es va anant 

imposant la nova tipologia. Les tapes de la nova decoració presenten una deessa alada (Nut) i els espais 

entre les bandes s’omplen amb escenes del difunt fent ofrenes als déus, escenes de la tomba o escenes 

funeràries. L’exterior de la caixa es decora amb imatges de Tot i els Quatre Fills d’Horus, com passava a 

la dinastia XVIII. Aquesta decoració feia servir colors vius, com ara el vermell i blau. La morfologia dels 

taüts canvia poc. Les mans creuades al pit són majoritàriament representades i poden sostenir emblemes 

religiosos. El collar usekh sovint cobreix els avantbraços.  

Sobre la utilització de les màscares i taüts, durant la dinastia XVIII en la majoria dels enterraments privats 

es feia servir un únic taüt i una màscara sobre el cap de la mòmia456.

Però la novetat més característica de l’època és la utilització del que nosaltres hem anomenat “planxes”. 

Es tracta d’unes planxes de fusta, de forma antropomorfa, que cobreixen el cos de la mòmia, adaptant-se a 

ell. La primera versió d’aquestes planxes eren dues peces de fusta o cartronatge. La part superior de la 

planxa, la primera peça, representava la màscara, el collar i les mans creuades al pit, seguint el tipus 

decoratiu de les tapes del taüt. La part inferior, la segona peça, era la representació de la deessa alada i les 

                                                                                                                                                                         
453 Malgrat haver visitat el museu, no s’han trobat. 
454 Ikram i Dodson, The mummy, p. 215-216 
455 Taylor, Egyptian, p. 35. 
456 Taylor, Egyptian, p. 34. 
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bandes de text, així com escenes de divinitats457. El fons de les escenes estava retallat, de manera que 

deixava veure les bandes de tela de la mòmia. El segon tipus eren planxes rígides, no dividides en dues 

parts, i on es representava el difunt vestit com a la seva vida quotidiana. Els homes vestien amb faldellins 

llargs de lli. Sovint porten una curta barba quadrada i els braços estirats sobre el cos. Les dones portaven 

uns vestits llargs i sovint amb joies. Curiosament les dones tenen un braç estès sobre el cos i l’altre creuat 

sobre el pit458. Durant la dinastia XX aquest tipus d’element es perdrà, de manera que podem considerar 

que es tracta d’un tipus de peça essencial a l’hora de situar cronològicament el taüt dins del qual apareix. 

És evident, doncs, que com veiem, tant Sennedjem com Iineferti i com segurament Tamaket, tenen 

aquestes planxes. Isis substitueix la planxa per una tapa on és representada de la mateixa manera, és a dir, 

amb el seu vestit diari. 

7.4.2 Les mòmies 

És evident que un artesà no podia pagar-se el mateix procés de momificació i enterrament que un rei. 

S’han trobat cadàvers d’artesans de Deir-el-Medina que segons Ikram i Dodson459 encara que els cossos 

eren embolcallats i enterrats amb riques ofrenes i béns, les mòmies ni eren eviscerades ni se’ls extreia el 

cervell. En alguns casos s’ha trobat restes de les vísceres i el cervell i en pocs casos s’ha donat el cas que 

les vísceres es dissolien injectant pel recte solucions d’olis i resines. Malgrat això alguns enterraments 

s’equipaven amb vasos canops. 

Recentment s’ha publicat un article molt interessant pel nostre treball460. Dodson i Raver ens posen alguns 

exemples sobre la momificació en aquesta època: els exemples són el de Teti, Kha i Sennefer, així com 

les seves esposes, tots ells de finals de la dinastia XVIII. Pels anàlisis realitzats a les mòmies461, sembla 

ser que no van ser realment embalsamades, sinó que únicament embolcallades. En canvi, entrant a la 

dinastia XIX els exemples estudiats demostren que sí hi ha intents artificials de preservació dels cossos: 

es tracta dels cossos de Khonsu i Iineferti, fill i esposa de Sennedjem, estudiats l’any 1932. Segons les 

fonts a què aquests autors han tingut accés, la mòmia de Khonsu estava coberta per una crosta de brea. El 

cos va estar farcit amb trossos de lli, aparentment a través d’un tall dentat a la banda esquerra, lloc 

habitual. El tractament fet a la seva mare, Iineferti, sembla haver estat menys elaborat. Un gran tros de lli 

untat amb bitumen sembla haver-se posat sobre el cos nu. El cos era un esquelet amb poques tires de pell 

assecada adherides a ell, cabell llarg, recte, partit per la meitat i en trenes; actualment presenta una 

coloració daurada, possiblement efecte de la solució de sal i resines aplicades462. Segons aquests autors no 

seria impossible pensar que les reformes de Horemheb portessin als membres de la comunitat de Deir-el-

Medina a tenir garantit l’accés als tallers d’embalsamament. 

7.4.3 Caixes de canops i vasos canops 

Durant època ramèssida apareix un nou concepte de contenidor per a les vísceres. Es tracta de petits taüts 

que substitueixen les gerres i que van fer servir alguns individus (com és el cas de Sennedjem al 

                                                          
457 Taylor, Egyptian, p. 37. 
458 Taylor, Egyptian, p. 39. 
459 Ikram i Dodson, The mummy, p. 124. 
460 Dodson i Raver, Dr. Anderson’s mummy, a KMT, 14, nº3, 2003, pp. 39-46. 
461 La mòmia de Kha no ha estat desembolicada, però sí se li han fet raigs X. 
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començament d’aquest període, com és el cas de Sutymose, al final)463. Malgrat aquesta nova tipologia es 

segueixen fent servir les gerres tradicionals, amb les tapadores representant diferents caps i, fins i tot, 

aquests caps apareixeran en els últims exemples de canops-petits taüts. 

Les caixes de canops encara tenen forma de capella amb figures de genis, divinitats protectores, encara 

que, a l’igual que sarcòfags i taüts, canvien el seu color de fons pel groc, amb un augment de la decoració, 

on a vegades es representava al difunt464.

En el cas de les peces que nosaltres incloem en el catàleg, tenim els quatre vasos canops de Sennedjem, 

del nou tipus comentat anteriorment, és a dir, els vasos de Sennedjem són petits taüts de pedra caliça, 

decorats amb bandes de text sobre fons blanc, a mode de les bandes de la mòmia, talment com els taüts de 

tipus blanc de la dinastia XVIII. 

De les caixes de canops tenim les de Khonsu (al Metropolitan Museum of Art de Nova York) i les de 

Sennedjem, Iineferti, Isis, Tamaket al Museu del Caire. Totes elles tenen forma de capella i una decoració 

sobre fons groc on apareixen déus (Anubis) protectors a les tapes i deesses (Isis i Neftis, Neit i Selkis) i, 

genis i els Quatre Fills d’Horus, combinats amb bandes de jeroglífics demanant la seva protecció. Durant 

l’Imperi Nou la disposició dels déus a les cares laterals de les caixes de canops va esdevenir canònica: Isis 

es representa a la part esquerra de la cara frontal i Neftis a la part dreta de la cara frontal; Neit, a 

l’esquerra de la cara del darrera i Selkis a la part dreta d’aquesta cara. Amset i Duamutef al lateral 

esquerre, essent Amset el primer; Hapi i Qebehsenuf al lateral dret, essent Hapi el primer465. Aquesta 

decoració és feta amb colors vius com el blau, el vermell i el blanc. No s’han trobat vasos canops de 

Khonsu, Iineferti, Isis i Tamaket, per la qual cosa fa pensar que les vísceres, si realment es van treure, es 

van introduir directament a les caixes. 

Queda, doncs, demostrat que efectivament estem davant de peces del període ramèssida, per la nova 

tipologia apareguda durant la dinastia XIX i a la qual responen els quatre vasos canops de Sennedjem, 

com pel tipus decoratiu de color groc i divinitats representades a les caixes de canops que hem presentat. 

7.4.4 Els uixebtis 

Com hem vist anteriorment a la nostra llista de peces (a l’apartat 7.3.5 tenim la llista dels uixebtis i els 

seus propietaris), la quantitat d’uixebtis trobats a la tomba de Sennedjem és molt important. Tant 

Sennedjem com els seus fills i generacions posteriors en tenen. El que crida més l’atenció és la gran 

quantitat d’uixebtis que existeix de Khonsu, fill de Sennedjem. Segons Toda se’n van trobar 19466, segons 

Podvin, 16 (recordem que hem tingut accés només a 7 d’ells, encara que tenim els JE i número de catàleg 

del Caire de la resta). Sembla que Sennedjem i Iineferti i els seus fills, Khabekhnet, Khonsu (i Tamaket, 

la seva esposa) i Ramesu es van proveir d’uixebtis ricament ornamentats. Aubert467 fa referència a totes 

                                                                                                                                                                         
462 Dodson i Raver, KMT, 14, nº3, 2003, p.45. 
463 Ikram i Dodson, The mummy, p. 288. 
464 Ikram i Dodson, The mummy, p. 288. 
465 Sabbahy, a Egyptian Museum Collections around the World, vol. 2, p. 1048, nota 3. en aquest mateix article L. Sabbahy afirma 
que existeixen 6 caixes de canops trobats a la tomba de Sennedjem, els quatre que es conserven al Museu del Caire, el de Khonsu al 
Metropolitan i un sisè al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Aquest últim és un error, ja que es tracta d’una caixa d’uixebtis.
466 El mateix número d’uixebtis ens dóna Aubert, Statuettes, p. 111. 
467 Aubert, Statuettes, p. 111. 
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aquestes peces, donant els principals models d’uixebtis que trobem: set dels més treballats, en calcària 

pintada, pertanyen a Sennedjem, i entre ells hi ha tres d’aquest personatge estan dins de petits taüts 

antropomorfs pintats: a la tapa, la perruca negra dels vius que reposa sobre un gran collar groc, les mans 

creuades al pit, encara que sense cap emblema o símbol agafat a les mans. El cos està decorat amb una 

banda de text vertical i tres transversals de color groc sobre fons blanc. L’uixebti té també la perruca dels 

vius i entre les mans agafa dos útils d’agricultura i el capítol VI del Llibre dels Morts, pintat en jeroglífics 

negres separats per línies vermelles sobre les seves cames blanques. Sennedjem també té uixebtis 

completament momiformes amb la perruca ratllada, amb un gran collar. Un tercer tipus d’uixebti de 

Sennedjem no porta estris instruments de llaurada i només presenta una breu inscripció vertical negra 

sobre fons blanc468. També trobem un parell d’uixebtis representats amb faldellins, vestits de la vida 

quotidiana i les mans estirades al davant. 

Iineferti i les esposes dels fills tenien uixebtis amb el títol de “Senyora de la Casa”, en fusta o calcària. 

Se’ls representa momiformes amb les mans creuades al pit, amb o sense instruments agrícoles, gran collar 

i bandes de jeroglífics amb el capítol VI del Llibre dels Morts. També trobem un uixebti de caliça 

completament blanc amb una banda vertical de jeroglífics de color negre. Khonsu té uixebtis vestits amb 

faldellins i terra cuites equipats amb instruments de treball. 

Aubert469 ens crida l’atenció sobre un uixebti de Ramesu nen470, el qual té una perruca adornada amb una 

diadema de pètals de lotus. Aquest uixebti també ens mostra els peus, que surten sota la roba. 

Per tant, podem resumir en els següents apartats els diferents tipus d’uixebtis que trobem: 

1. Uixebti momiforme, mans creuades al pit, amb o sense estris agrícoles, gran collar i bandes de 

jeroglífic sota els braços amb el capítol VI del Llibre dels Morts sobre fons blanc. 

2. El mateix tipus anterior però l’uixebti es troba dins un petit taüt que imita la tapa d’un taüt, amb la 

perruca a ratlles negre i groga o la perruca de l’època, gran collar, mans creuades al pit i part inferior 

decorada amb bandes de text verticals i transversals sobre fons blanc. 

3. Uixebti momiforme amb mans creuades al pit, amb o sense estris de treball i una banda vertical de 

jeroglífics. 

4. Uixebti amb vestit quotidià o de vius, mans creuades al pit amb estris agrícoles i banda vertical de 

jeroglífics a la part davantera. 

Sobre la quantitat d’uixebtis que s’utilitzen en tombes de les característiques de la de Sennedjem sembla 

que durant la dinastia XIX, el número oscil·lava entre un i setze uixebtis471.

                                                          
468 Aubert, Statuettes, p. 111. 
469 Aubert, Statuettes, p. 111. 
470 Número 8.2.9.g del nostre catàleg. 
471 J.-L. Podvin, Composition, position, vol.2, p. 592. Segons aquest autor durant la dinastia XVIII el número d’uixebtis anava 
d’entre un i catorze i entre un i setze a la dinastia XIX. Amb Tutankhamon  es fa l’excepció: quatre-cents tretze, veritable precursor 
de les grans quantitats d’aquestes peces que trobarem a la Baixa Època. 
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7.4.5 Mobiliari 

Sobre el mobiliari que trobem a la tomba de Sennedjem hem de destacar la quantitat de tamborets. Els 

egipcis feien servir un número de diferents tipus de tamborets dels quals, la seva qualitat, depenia de la 

categoria social del seu propietari. El tamboret enreixat era segurament el més popular de l’Imperi Nou, 

utilitzat per diferents classes egípcies472. A la tomba de Sennedjem en trobem tres d’aquest mateix tipus. 

Estan construïts amb quatre fines potes, que estan unides entre sí per un llistó igualment prim en la seva 

part inferior i a la part superior per llistons rectes o corbs (cas d’un dels tamborets). L’espai sota el seient 

en les quatre cares estava decorat amb puntals rectes i inclinats. La part superior, la del seient, pot haver-

se fet amb fustes o de corda teixida que passa a través dels forats a la vora de la fusta, encara que la 

posició de les peces dins les vitrines no ens va permetre veure com estaven fetes les peces, malgrat això, 

una d’elles té llistons de fusta i una altra és de cordes (seient corb). 

Un altre dels tipus de tamborets que trobem a la tomba de Sennedjem també són molt propis de l’Imperi 

Nou. Es tracta dels tamborets de pota rodona. A la tomba de Sennedjem en trobem dos d’una gran 

qualitat. Killen473 ens diu que es tracta d’un tipus usat en les més importants tombes tebanes. Les potes 

eren tallades a mà i polides amb arenisca. En peces de millor qualitat que les de Sennedjem, els llistons 

que uneixen les potes no són quadrats i la decoració de les potes poden consistir en dibuixos de pètals de 

lotus i gotes fets amb incrustacions d’ivori. La decoració de les potes dels tamborets de Sennedjem, en 

canvi, està pintada. Els marcs de fusta dels seients dels tamborets estaven coberts de guix i per sobre d’ell, 

quan encara estava tou, es col·locava una capa de cuir que formava el seient. 

7.5 Relació dels personatges dels objectes i els de la tomba 

Són molts els noms de personatges que apareixen escrits a la cambra sepulcral i a la porta i també els 

propietaris d’objectes. Ens hem trobat amb dos casos: el primer, personatges que apareixen a la cambra i 

que tenen objectes i, per tant, ha estat més fàcil poder establir alguna relació amb la resta, i, pel contrari, 

personatges l’única referència dels quals la tenim a la cambra. Per una altra banda, també trobem nous 

personatges en els objectes. D’aquests últims hem pogut conèixer lligams amb altres personatges, com 

per exemple Tamaket, que si bé no apareix a les parets de la cambra sabem que es tracta de l’esposa de 

Khonsu, fill de Sennedjem, gràcies al textos dels seus objectes. 

A continuació farem dues llistes. La primera ens donarà tots els noms que apareixen tant a la cambra com 

a la porta de la tomba de Sennedjem. La segona llista ens oferirà els noms dels propietaris dels objectes. 

Noms de la tomba (paret sud de la cambra sepulcral i porta d’accés a la cambra)474:

Sennedjem 

Iineferti

Bunekhetef/Pakhar 

Djaro

                                                          
472 G. Killen, Egyptian woodworking, p. 44. 
473 G. Killen, Egyptian woodworking, p. 44. 
474 Trobem assenyalats de color aquells personatges que tenen objectes dins la cambra. 



Capítol 7. Objectes, personatges i museus 

 251 

Taia

Roma

Khabekhnet I
475

Tahenu 

Taa-senu (nena) 

Hotepu (nena) 

Ranekhu (nen) 

Teti

Mesu

Khabekhnet II 

Sakh 

Rahotep 

Ir-nefer 

Khonsu

Ramesu 

Anhotep

Ranekhu 

Taia (nena) 

Henut-uret (nena) 

Noms dels propietaris dels objectes trobats a l’interior de la cambra476:

Sennedjem 

Iineferti

Khabekhnet II 

Isis 

Khonsu

Tamaket 

Ramesu/Ramesu nen

Parahotep 

Mesu/Mesu nen 

Imennekhu 

Hotepu 

Taa-senu 

Rosu 

Nom 1 

Nom 2 

7.6 Estudis sobre els objectes dins les tombes de l’Imperi Nou 

Jean-Louis Podvin ha realitzat recentment un estudi comparatiu sobre els objectes mobles que podem 

trobar dins les tombes privades des de l’Imperi Mitjà fins a Baixa Època477. En el seu estudi va incloure 

un anàlisi de tombes privades d’època ramèssida entre les quals es troba la tomba de Sennedjem. Hem 

                                                          
475 Com podem comprovar, el nom de més d’un personatge es repeteix a la cambra o a la porta. En el cas que es tracti de personatges
diferents ho assenyalem o bé com és aquest cas amb números romans o indicant que es tracta d’un nen o nena. 
476 Assenyalats d’un color especial, trobem els noms de propietaris trobats a la cambra o a la porta d’entrada a ella. 
477 Podvin, Composition, position, 2 vols. 2000. 
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comprovat en apartats anteriors que aquest autor ha realitzat una llista exhaustiva dels objectes que es van 

trobar a l’interior de la cambra. Però també és molt valuós pel nostre estudi la comparació que Podvin fa 

amb altres tombes de la mateixa època. Segons la categoria o rang social, l’autor agrupa les diferents 

tombes estudiades en personatges acomodats i personatges modestos. Sennedjem entra dins la categoria 

de rang acomodat. És interessant veure com Sennedjem, un treballador de la Vall dels Reis amb un títol 

poc rellevant com el de “Servidor en el Lloc de la Veritat” estigui dins la categoria d’«acomodat».  

Segons Podvin478 a l’Imperi Nou es veu com canvia la composició del mobiliari funerari de les tombes 

acomodades respecte les tombes de l’Imperi Mitjà. Augmenta moderadament el percentatge d’objectes de 

caràcter funerari (del 55% a l’Imperi Mitjà, passa al 60% en aquesta època), segurament no canvia la 

preocupació pels temes del Més Enllà. On Podvin veu un gran augment és en el percentatge d’objectes de 

caràcter quotidià, que del 18,5% de la composició dels aixovars de les tombes de l’Imperi Mitjà, passa al 

31% a l’Imperi Nou479. En canvi, les provisions i els contenidors es redueixen del 26,5% al 9%. 

Sobre la composició del conjunt de tipus funerari hem de dir que apareixen sarcòfags480, màscares, 

canops, uixebtis (aquest tipus d’objectes no formava part dels aixovars de l’Imperi Mitjà)481, joies i 

amulets, estatuetes, objectes de purificació, flors, papirs i mortalles. D’aquestes tipologies a la cambra de 

Sennedjem trobem els sarcòfags i taüts, les màscares, canops, uixebtis, joies (encara que molt escasses) i 

les flors. Els elements florals o vegetals serien possiblement branques de sicomor o de persea482.  La 

cambra de Sennedjem no contenia objectes lligats al ritus de purificació ni mortalles. Sí es va trobar un 

fragment de taula d’ofrenes, com a la tomba de Sennefer i Nefertiti483.

A la cambra de Sennedjem, com hem vist en apartats anteriors, hi ha una bona representació dels objectes 

de la vida quotidiana de l’Imperi Nou. Dins d’aquesta categoria es poden fer diferents grups: objectes de 

tocador (a Sennedjem només trobem gran número caixes de cosmètics i vasets davant de miralls, navalles, 

ungüents, kohol, pintes, pinces, parfums...). 

De la vida quotidiana hem de destacar les eines. En diferents tombes riques de l’Imperi Nou s’ha trobat 

material d’escriba484, armes485 i regles, com és el cas de Sennedjem i Aperel. També entren en aquesta 

categoria els bastons i els ceptres. Recordem que a la cambra de Sennedjem es van trobar deu bastons (sis 

pertanyien al mateix Sennedjem, tres al seu fill Khonsu i un desè sense inscripció). També es van trobar 

tres bastons a la tomba d’Aperel, i també a la d’Amenhotep, Harmose, Kha, Sennefer, Yuya, Hatiay i 

Tutankhamon. Un altre element quotidià són les sandàlies, molt menys freqüents que durant l’Imperi 

Mitjà. Recordem que Sennedjem en tenia un parell (encara que Toda ens parla de dos parells486).

                                                          
478 Podvin, Composition, position, vol. 2, p. 588. 
479 Podvin ho atribueix a l’abandó de models per fer servir elements o objectes de talla real. 
480 Sobre els taüts, Podvin ens fa veure que la utilització de taüts antropomorfs, com és el cas de Sennedjem, correspon a personatges
acomodats, ja que als enterraments modestos normalment es troben taüts rectangulars, que no necessiten una tècnica tan acurada 
com els taüts antropomorfs (Podvin, Composition, position, vol. 2, p. 589). 
481 Podvin, Composition, position, vol. 2, p. 589. 
482 Trobem exemples a les tombes de Sennefer i Nefertiti i a la cambra de Sennedjem (Podvin, Composition, position, vol. 2, p. 589). 
483 Podvin, Composition, position, vol. 2, p. 594. 
484 Tombes de Neferkhayt, Amenemhat, Hatiay, Kha (Podvin, Composition, position, vol. 2, p. 595) 
485 Tombes de Boki, Maherpra, Tutankhamon, Menkheperre (Podvin, Composition, position, vol. 2, p. 595)  
486 Toda, Són Notém, p.24. 
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Quant als aliments trobats a les tombes de rics estudiades per Podvin, l’autor constata una gran diferència 

entre les tombes de la Vall dels Reis, que posseïen caixes d’aliments “momificats” (tombes de Maherpra, 

Yuya i Tuya i Tutankhamon, Amosis Meritamon i la de Tutmosis III) i la resta de tombes. Del seu estudi 

Podvin va trobar restes d’aliment o contenidors que havien contingut aliment a catorze tombes de disset. 

A la tomba d’Aperel es van trobar gerres de vi amb etiquetes en hieràtic i ceràmiques de diferents formes. 

A la tomba de Sennedjem es va trobar gran varietat de comestibles, actualment al Museu-Biblioteca 

Víctor Balaguer487. També recordem els grans contenidors ceràmics, actualment repartits entre el Oriental 

Institute de Chicago i el Museu del Caire488.

7.7 Els objectes dins la tomba 

En aquest apartat intentarem saber quina era la posició dels objectes dins la tomba, encara que certament 

ens trobem amb dos grans problemes: el primer és que el fet que la tomba hagi estat feta servir per més 

d’un personatge dificulta el conèixer si efectivament els objectes van ser col·locats d’una manera 

predeterminada, ja que la manca d’espai va poder fer que es moguessin els vells objectes ja col·locats per 

fer lloc als que venien nous. En segon lloc, les descripcions que els descobridors i estudiosos de la tomba, 

especialment Toda i Bruyère, no ens ajuden massa. Toda fa la següent descripció del que es va veure per 

primera vegada: 

“Penetramos en la cámara mortuoria, cuyo aspecto era en realidad imponente. El suelo 

estaba cubierto de cadáveres; nueve de ellos encerrados en sus cajas de sicomoro y once 

tendidos sobre la arena. En los rincones se veían amontonados vasos de barro cocido, 

panes, frutas, muebles, y secas y ajadas guirnaldas de flores. Arrimados á la pared había 

dos carros funerarios (…)”489

“Como objetos más importantes señalamos los dos carros mortuorios antes mencionados 

(…). Ambos son de grandes dimensiones y estaban desmontados en un rincón á la 

izquierda de la puerta (…)”490

D’aquesta descripció poca cosa es pot extreure. No sabem ni la paret ni la posició sobre la qual estaven 

col·locats els sarcòfags, taüts i mòmies, així com la visió que ens dóna de la resta de peces és bastant 

caòtica. No sembla haver-hi cap posició expressa. 

La descripció de Bruyère ens dóna més llum al respecte. El paràgraf ens parla de la sala B, on al costat 

sud es va trobar un amagatall per la ceràmica i aliments: 

«(...)De même, ils ne signalent rien de particulier sur la salle voûtée qui devait contenir une 

grande quantité de corbeilles et de poteries pour les provisions alimentaires du mort qui 

                                                          
487 Montero, Catàleg, nº 71, p. 38: s’enumeren figues, dàtils, un pinyol i una pipa. 
488 Per més detalls veure el capítol 8. 
489 Toda, Són Notém, pp. 21-22. 
490 Toda, Són Notém, pp. 23-24 
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n’avaient pas trouvé place dans le caveau proprement dit. De nombreux restes de ce 

mobilier existent encore dans un coecum de la salle. (…) »491

Quant a les troballes fetes dins la cambra sepulcral: 

« (…) Vingt morts, dont un seul semblait étranger (Toda attribua à ce nègre une origine 

éthiopienne), étaient empilés les uns sur les autres contre la paroi de l’Ouest. Onze d’entre 

eux n’avaient pas des cercueils et l’on pensa que c’étaient des membres de la famille 

n’ayant pas eu assez de fortune pour s’offrir autre chose que des linceuls et des bandelettes 

(…). Le cercueil de Khonsou était posé sur le lit funèbre de Sen-nedjem ; un grand ostracon 

en calcaire (…) gisait en deux morceaux près de la bière de Sen-nedjem (…). 

Le reste de l’espace libre était rempli par un entassement de meubles, de coffrets à canopes 

et à oushebtis, de statuettes funéraires avec ou sans sarcophages de calcaire, de paniers, 

d’amphores et de vases variés contenant la lingerie et les aliments. Deux grands traîneaux-

catafalques, très richement peints et vernis, étaient démontés et appuyés contre la paroi 

Sud-Ouest, à gauche de la porte, avec un tronc de palmier dattier marqué au nom de Sen-

nedjem qui avait dû servir de levier pour le transport de tout le matériel contenu dans le 

caveau »492

Sembla, doncs, que tenim més dades que les aportades per Toda. És important saber la posició dels 

sarcòfags com dels cossos i de la resta d’objectes per poder extreure’n conclusions. És a dir, sabent la 

posició dels objectes mobles, sobre tot respecte els punts cardinals, o la relació dels objectes de l’aixovar 

respecte el seu propietari (als peus, al cap, sobre o sota el sarcòfag, etc.), podem veure si la tomba de 

Sennedjem seguia la tendència de l’època. A l’apartat anterior hem vist com la tomba de Sennedjem 

s’inclou dins de tombes riques de l’Imperi Nou, i, per tant, té molts dels elements que trobem en tombes 

d’aquestes característiques en aquesta mateixa època. Aleshores, ens preguntem, hi havia una manera 

especial o determinada per creences en el Més Enllà, per col·locar l’aixovar funerari dins la cambra? 

Segueix la tomba de Sennedjem aquesta manera predeterminada? 

Segons la informació aportada que tenim sobre com estaven les peces dins la tomba és molt difícil saber 

realment quina era aquesta posició, i per tant, contestar aquestes preguntes. 

Segons Podvin493 les tombes de l’Imperi Nou que entren al seu estudi presentaven una gran heterogeneïtat 

dins la direcció del cos dels difunts, on l’eix Nord i Nord-oest constitueix més de la meitat dels exemples. 

Les tombes més modestes s’orienten nord-sud, seguint l’orientació de les tombes de l’Imperi Mitjà i del 

Segon Període Intermediari. En canvi, les tombes més riques estudiades per Podvin seguien una 

orientació oest-est494. De l’ordre del 60% el capçal del sarcòfag es dirigeix vers l’entrada. Igualment, per 

les tombes més afavorides el cap es dirigeix cap el fons de la tomba (cap a l’oest). A Deir-el-Medina, al 

contrari, hi ha una tendència clara a dirigir el cap vers l’entrada (est). Respecte a les tombes de Deir-el-

                                                          
491 Bruyère, La Tombe, p. 2. 
492 Bruyère, La Tombe, p. 2-3. 
493 Podvin, Composition, position, vol.2, p. 618 
494 Podvin, Composition, position, vol.2, p. 619. Es tracta de les tombes de Tutankhamon, Yuya i Tuya i Maherpra. 
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Medina, Podvin també assenyala com a important el fet que es col·locaven els sarcòfags a la dreta de 

l’entrada o al fons de la cambra però cap a la dreta. Podvin dóna com a única excepció la tomba de Madja 

(DeM 1370)495, però, hauríem d’incloure també el cas de Sennedjem? Tal com ens explica Bruyère els 

sarcòfags i cossos estaven apilats sobre la paret oest, i en el cas de la cambra de Sennedjem, a l’esquerre 

de l’entrada. Aquí hauríem de tornar a mirar quines són les característiques generals de les tombes de 

Deir-el-Medina (capítol 3 del nostre treball) i recordar que la tomba de Sennedjem sembla que fa la 

cambra sepulcral al nord de la cambra B per la mala qualitat de la pedra trobada, que potser va impedir la 

seva construcció seguint les pautes habituals. De la mateixa manera, els sarcòfags es van col·locar en una 

posició no habitual ja que a la dreta de l’entrada no era l’orientació adequada. Igualment hem d’insistir en 

el fet que es tracta d’una hipòtesi només fonamentada en la descripció de Bruyère, però que en canvi no 

diu, per exemple, quina era la posició o situació del capçal dels sarcòfags i taüts. 

Quant a altres peces, l’estudi de Podvin inclou també les màscares. En tots els casos estudiats estaven 

sobre el bust del difunt496. En el cas dels enterraments que es van trobar a la tomba de Sennedjem, queda 

clar que així és en el cas de Khonsu i Iineferti (al Metropolitan Museum of Art de Nova York) i el cas de 

Tamaket497. En el cas de Sennedjem sabem que portava “màscares”498, i com no es menciona el contrari, 

suposem que estaven en el lloc tradicional. Isis portava una màscara al rostre amb una mena de planxa 

cobrint el seu cos feta de joncs499.

La posició dels vasos canops i dels uixebtis no queda clara en l’estudi de Podvin. Sembla que existeix una 

predisposició a posar els vasos canops prop dels peus o de les cames, mentre que la proximitat a la cara 

no és normal (només s’explicaria en el cas de la introducció posterior d’altres sarcòfags que haurien 

desplaçat els objectes anteriorment col·locats a la tomba)500.

Respecte altres elements trobats a la tomba de Sennedjem i inclosos al nostre catàleg tenim, per exemple, 

els anells d’Iineferti. A les fitxes del Metropolitan Museum of Art no especificava de quin dit o dits es 

van treure. Podvin ens diu que en la major part dels casos a Deir-el-Medina es trobaven al dit anular de la 

mà esquerra501.

Les flors, branques, etc. es trobaven col·locats amb freqüència prop de l’entrada de la tomba en el cas de 

Deir-el-Medina. 

Pel que fa als mobles, sembla que en alguns casos s’han trobat dins dels pous, segurament conseqüència 

de la manca d’espai a l’interior de la cambra o per la grandària de les peces502. En tot cas sabem que els 

mobles de Sennedjem estaven tots a l’interior de la cambra funerària. Les cadires i tamborets es trobaven 

a prop de la porta, en direcció nord. El sarcòfag estava generalment al fons de la tomba i les cadires prop 

                                                          
495 Podvin, Composition, position, vol.2, p. 619, nota 9. 
496 Podvin, Composition, position, vol.2, p. 620. 
497 Veure PM, I, p. 5. 
498 D. Valbelle, Les ovriers, p. 295 i nota 1 ; PM, I, p.3. 
499 Veure apartat 7.3.3. 
500  Podvin, Composition, position, vol.2, p.621. 
501  Podvin, Composition, position, vol.2, p.623. 
502  Podvin, Composition, position, vol.2, p.624. 
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de l’entrada i no és estrany veure que es van fer servir a vegades per posar objectes més petits a sobre, 

com ara uixebtis, instruments de música, caixes...503.

El llit es situa sota el sarcòfag en la majoria dels casos i pot considerar-se un llit funerari. Les normes, 

però es trenquen i en algun cas s’han trobat llits dins els pous, sobre el sarcòfag, dins la tomba o desplaçat 

cap a l’oest504. El cas de Sennedjem és, si més no, curiós. El llit porta una inscripció en nom del “Servidor 

en el Lloc de la Veritat, Sennedjem”. En canvi, segons la descripció de Bruyère, es trobava en el moment 

del descobriment de la tomba, sota el sarcòfag de Khonsu. Com va poder passar això? Si el llit formava 

part de l’aixovar de Sennedjem podria ser que en un principi es trobés sobre el sarcòfag de Sennedjem, o 

col·locat en qualsevol altre lloc de la tomba, fent-se servir amb posterioritat com a llit funerari de Khonsu. 

Els objectes relacionats amb la vida quotidiana com ara les caixes de cosmètics no tenien un lloc 

determinat. Els instruments de treball diu Podvin que el relacionat amb el material d’escriba es trobava 

dins dels sarcòfags o no lluny dels peus. Les armes a tot el llarg del taüt505. Els instruments de Sennedjem 

no tenen res a veure amb els d’escriba o els d’un soldat. Com hem pogut veure en el capítol 3 es tractaria 

d’instruments d’un paleta. Si ens fixem en la llista donada per Toda dels objectes trobats a la tomba 

(veure apartat 7.1), veiem que només ens informa d’un instrument, concretament un regla de 52½ cm. On 

són la resta dels instruments que van en nom de Sennedjem i que apareixen al Museu del Caire?506 Una 

possibilitat seria que el regla que anomena Toda estigués fora del sarcòfag, a la vista, juntament amb 

altres peces. En canvi, la resta podrien haver-se trobat a l’interior del sarcòfag o del taüt de Sennedjem. 

D’aquesta manera s’explicaria el lapsus de Toda i que coincidiria amb com es trobaven les eines de 

treball segons l’estudi de Podvin.  

Dels bastons Toda en dóna bona referència. Podem suposar, com en d’altres casos, que es trobaven sobre 

els sarcòfags dels seus corresponents propietaris i fins i tot, dins del sarcòfag o del taüt507.

Un altre element de la vida quotidiana que trobem a la tomba de Sennedjem i que era un objecte comú en 

els aixovars de l’Imperi Nou eren les sandàlies. D’elles la bibliografia no ens diu res respecte la seva 

situació dins la tomba. Els estudis han demostrat que no es posaven sistemàticament als peus del difunt 

com seria de suposar, sinó que normalment es posaven sobre el sarcòfag, on estaven els peus del difunt o 

no lluny d’aquest punt. 

7.8 Conclusions

En aquest capítol hem intentat deixar clar el total d’objectes que es van trobar a l’interior de la tomba de 

Sennedjem i fer una relació amb el context social i cronològic dels seus propietaris. Hem fet una llista de 

la totalitat dels objectes que nosaltres hem trobat per comparar-la amb les peces que ens aporta la 

                                                          
503  Podvin, Composition, position, vol.2, p.625. 
504  Podvin, Composition, position, vol.2, p.625. 
505  Podvin, Composition, position, vol.2, p.628. 
506 Actualment tots aquests instruments es troben exposats al Museu del Caire. Tenim notícies d’ells a PM, I, pp.3-5, que ens 
anomena una mesura i una mesura amb nivell. Tenim en total una esquadra simple, una esquadra amb plomada, un nivell amb el seu 
suport i un regla. Recordem que incloem en el nostre catàleg com a eines de treball dos petites peces cilíndriques foradades i una
peça semiesfèrica amb el nom de Sennedjem (veure apartat 7.3.6.). Totes aquestes peces les trobem en el recull de Podvin, 
Composition, position, vol. I, p. 335. 
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bibliografia. Primer l’hem comparat amb la llista donada per Eduard Toda. Hem pogut constatar que 

existeixen diferències, així com la gran precisió i fiabilitat de la llista de Toda. El problema amb què ens 

hem afrontat ha estat bàsicament el pas del temps. És cert que la màxima dificultat per la nostra part ha 

estat el fet que no es dugués a terme una veritable excavació arqueològica, on, enlloc de treure les peces, 

comptar-les a grosso modo i fer un catàleg bastant general, s’hagués hagut d’informar de com estaven 

col·locades les peces i fer una descripció de les mateixes. I és que ens hem trobat amb el cas de no saber 

distingir o assignar números de catàleg de peces com els uixebtis de Khonsu, dels quals nosaltres només 

hem trobat alguns i, per tant, dels quals n’hem donat la descripció (capítol 8). Però en canvi, en queden 

molts per descriure. Aquí hauríem d’afegir el fet que en alguns museus no s’ha pogut accedir a les fitxes i 

per tant, aquest treball queda incomplet en aquest sentit, a l’espera de poder-se completar més endavant. 

Com hem pogut veure, a més de la nostra llista i la de Toda, hem comparat les dades amb les d’altres 

autors moderns com Podvin, que amb una gran obra comparativa de tombes i aixovars funeraris, ens ha 

ajudat enormement a poder completar el nostre catàleg i a conèixer més sobre els costums d’enterrament 

dels egipcis. Hem de dir, però, que amb les caixes d’uixebtis i les caixes de cosmètics tenim diferències 

amb el llistat d’aquest autor. 

En aquest capítol hem comparat el tipus d’aixovar funerari amb els tipus d’objectes que artísticament 

s’atribueixen a la dinastia XIX, època en què situem a Sennedjem, com hem vist en el capítol 3 del nostre 

treball. Efectivament, hem constatat que les peces com els sarcòfags i mobles pertanyen al tipus artístic de 

la dinastia XIX, especialment per la innovació que en aquesta època es dóna en els taüts: la planxa que 

cobreix al difunt que és representat amb el seu vestit quotidià. És el cas de Sennedjem, Iineferti i Isis. 

Igualment el tipus de sarcòfag groc amb vinyetes mostrant el difunt en actitud d’adoració o en escenes del 

món funerari són pròpies d’aquest moment i queda demostrat amb els sarcòfags i taüts de Sennedjem i 

Khonsu, així com els taüts d’Iineferti i Isis. Un altre objecte clau per la inclusió dels objectes dins la 

dinastia XIX han estat els vasos canops de Sennedjem, que no són sinó petits taüts contenint les vísceres 

del difunt. 

En l’última part d’aquest capítol hem intentat fer una reconstrucció de com va ser trobada la tomba intacta 

o, al menys, quin era el seu aspecte després de l’enterrament de Sennedjem. Malauradament només 

podem fer conjectures de com es van trobar les peces, ja que la bibliografia no ens ha ajudat al respecte, a 

part de què la multitud d’enterraments segurament va bellugar del seu lloc peces deixades expressament 

en una localització determinada. Gràcies als estudis ja mencionats de Podvin, que compara el béns mobles 

trobats en diferents tombes de l’Imperi Nou, hem pogut fer aquestes conjectures, com ara el fet que 

segurament algunes eines de treball de Sennedjem van ser trobades a l’interior del sarcòfag, que les 

sandàlies estarien sobre el sarcòfag prop dels peus, els rams de flors, prop de l’entrada a la cambra i els 

bastons sobre o sota el sarcòfag dels seus propietaris, o que els sarcòfags i taüts estaven en un lloc poc 

habitual. La bibliografia ens diu que van ser trobats a l’esquerra de l’entrada, quan normalment es 

trobaven al fons de les cambres. 

                                                                                                                                                                         
507 Podvin, Composition, position, vol.2, p.628. Segons aquest autor tant els bastons com els ceptres es trobaven normalment dins el 
sarcòfag, o si no, sobre o sota d’ell, en tot cas, al llarg del cos. 
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