
 
 

 

En’Hedu’anna, la gran summa sacerdotessa de la Lluna 
(cap el 2300 aC, Ur) 
 

 
En’Hedu’anna va ser una princesa, filla del rei Sargon d’Accad, 
que va viure al voltant de l’any 2.300 aC a la ciutat estat d’Ur, al 
sud de la regió de Sumèria. 
 
És la primera persona que es coneix que va tenir el títol de 
suma sacerdotessa, un paper de gran importància política que 
molt sovint van tenir les filles de la família reial de 
Mesopotàmia. Fou nomenada pel seu pare i aquesta tradició de 
nomenar les filles del rei va perdurar durant uns 500 anys.  
 
De fet no es coneix el seu nom real, ja que el nom de 
En’Hedu’anna significa “gran summa sacerdotessa de la Lluna” 
perquè era sacerdotessa de Nanna, el déu sumeri de la Lluna, 
un dels déus més importants del panteó mesopotàmic.  
 
En’Hedu’anna és l’autora dels primers poemes coneguts no 
anònims de Mesopotàmia, que s’han trobat en tauletes de fang 
i escriptura cuneïforme. Es tracta de tres llargs poemes 
dedicats a la deessa Inanna, tres poemes pel déu Nanna i quaranta-quatre himnes per 
cantar al seu temple. 
 
Com a sacerdotessa, En’hedu’anna tenia molt poder. Era l’encarregada de vetllar per la 
correcta execució dels rituals de culte, però també d'organitzar les collites, el manteniment 
dels graners i la fabricació de la cervesa. Així mateix, el temple era considerat un lloc 
d'aprenentatge i emmagatzemament d'informació, i entre les tasques d'En’Hedu’anna també 
es trobava la confecció de llistes dels reis sumeris de la ciutat i l'estudi del firmament. Per 
tant, sent summa sacerdotessa, En’Hedu’anna segurament va ser astròloga i astrònoma. 
 
Se sap que després de la desaparició del seu pare, En’Hedu’anna va conservar el seu 
càrrec durant el regnat dels seus germans Rimuix i Manixtuixu. Amb la pujada al poder del 
seu nebot  va ser expulsada del temple i després va recuperar el càrrec.  
 
La fama d’aquesta summa sacerdotessa va perdurar durant segles a la regió mesopotàmica 
i per això ha persistit fins als nostres dies, ara bé, com s’ha dit, de sumes sacerdotesses n’hi 
va haver almenys durant uns cinc-cents anys, però En’Hedu’anna va ser la primera.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rimuix_d%27Accad
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manixtuixu

