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Aksum:

Ruïnes del palau de la Reina de Saba?



La llegenda de la 
Reina de Saba

... I de Salomó!



FONTS   ESCRITES   CLÀSSIQUES
Bíblia > Antic Testament: 1 Reis, 1-13;  2 Cròniques, 9-12 � Malkat Shebà

> Nou Testament: Mateu 12, 42;  Lluc 11,31             � La Reina del País del Sud

Fonts grecoromanes � La Reina Kandake de Meroe (Núbia)

Flavi Josep (s. I dC),  Les antiguitats judaiques � La Reina Nikaula de Saba

Papirus  coptes (Egipte, s. III-IV dC)           � La  Reina Yesaba de Kush (Núbia)

Alcorà (s. VII dC) i tradició islàmica  / 1001N � la Reina Bilkís de Sabà (Iemen) 

Kebra Negast (“La Glòria dels Reis”, s. XIII-XIV dC) � La Reina  Makeda d’Aksum

Giovanni Bocaccio (m. 1375),  De mulieribus Claris (“Mujeres preclaras”, ed. 

Violeta Díaz-Corralejo, Cátedra, 2010) � Nicaula, Reina d’Etiiòpia

Christine de Pizan (m. 1430), La cité des dames  � Nicaula, emperadora d’Etiòpia
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1952



La reina de Saba sentí parlar de la fama que Salomó devia al Senyor i anà a 
veure'l per posar-lo a prova amb enigmes. Arribà a Jerusalem amb un gran 
seguici, amb camells carregats d'espècies aromàtiques, gran quantitat d'or i 
pedres precioses. Es va presentar a Salomó i li va fer totes les preguntes que li 
venien al pensament. Salomó va donar resposta a totes les seves qüestions; 
no hi hagué res que el rei desconegués i no pogués resoldre. Quan la reina de 
Saba va veure tota la saviesa de Salomó, el palau que havia construït, els 
menjars de la seva taula, els habitatges dels seus cortesans, el capteniment i la 
indumentària dels seus criats i dels seus copers, i els holocaustos que oferia en 
el temple del Senyor, va perdre l'alè, i digué al rei:
--És ben cert tot el que havia sentit explicar en el meu país sobre el teu parlar i 
la teva saviesa. No m'ho he cregut fins que he vingut i ho he contemplat amb 
els meus propis ulls. I ara veig que no me n'havien dit ni la meitat! La teva 
saviesa i la teva magnificència superen la fama que m'havia arribat. Felices les 
teves dones, feliços els teus cortesans, que poden estar sempre al teu davant i 
escoltar la teva saviesa! Beneït sigui el Senyor, el teu Déu, que s'ha complagut 
en tu i t'ha donat el tron d'Israel! Per l'amor etern que el Senyor té a Israel, 
t'ha fet rei perquè governis segons el dret i la justícia.

1Reis, 10,1-13



Després ella va obsequiar el rei amb quatre 
tones d'or, espècies aromàtiques en gran 
quantitat i pedres precioses. Mai més no 
arribaren tantes espècies aromàtiques com 
les que la reina de Saba va regalar al rei 
Salomó.
A més, la flota d'Hiram, que havia portat l'or 
d'Ofir, havia dut també molta fusta olorosa i 
pedres precioses. D'aquesta fusta olorosa, el 
rei en va fer baranes per al temple del Senyor 
i per al palau reial, i arpes i lires per als 
cantors. D'aquesta fusta, mai més no n'ha 
arribat, ningú no n'ha vista més fins al dia 
d'avui. El rei Salomó va regalar a la reina de 
Saba tot el que ella va tenir ganes de 
demanar-li, a més dels obsequis que ell 
mateix, amb magnificència reial, li va fer. 
Després la reina se'n tornà al seu país amb el 
seu seguici.



Amor?
o Pacte comercial?



L’Alcorà,  27  (Sura de les formigues):  20-44

La puput digué a Sulaiman: “Jo tinc notícies que tu no saps. Et 
porto ara informació totalment certa, de Saba. Jo m’he trobat que 
hi regna una dona. La reina ho té tot!. La reina seu en un gran tron, 
immens! Jo m’he trobat que ella i el seu poble es prosternen davant 
el sol i no adoren Al·là, Déu” ...

... La reina digué: “Els reis , quan entren en un poblat, poble o 
ciutat, l’arruïnen sempre. Ells transformen en misèria  el poder dels 
seus habitants. Però jo, en  canvi els enviaré uns bons presents i ja 
veuré amb què retornen els missatgers ...

... Li van dir a la reina de Saba: “Entra al pati de l’alt palau”. 
Quan el va veure, es va pensar que  el terra era un estany i descobrí
les seves cames. Ell va dir: “Això és un pati que té el sòl pavimentat 
amb un cristall”. I ella va dir: “Oh Senyor meu! Jo he estat molt 
pecadora. Ara, però, com Sulaiman, em sotmeto a Al·là, Déu, que és 
el Senyor de l’univers”



Kebra Negast

MAKEDA

Càntic dels Càntics, 1, 5: “Nigra sum, sed formosa”



La Reina de Saba visita Salomó





MENELIK I D’AKSUM: fill de Salomó i Makeda...

.... L’Arca de l’Aliança robada de Jerusalem!
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Església de Santa Maria de Sió (AKSUM)
Custòdia de l’Arca de l’Aliança



Falaixes, els jueus negres

BETA ISRAEL 



1970: fam i sequera a Etiòpia



Emigració de Falaixes vers Sudan



1984

La gran FAM



Operació Moisès 1977-1978-1983-1984





1974-1991
Fi de la Guerra civil etiòpica



1991 · Operació Salomó



en 36 
hores:

15.000 
Falaixes 
a Israel









PNINA TAMANO-SHATA
Diputada a la Knesset entre 2013-2015

Partit: Yesh Atid (“Hi ha Futur”)



Ara a Etiòpia: + o - 4.000  Falaixes



[Alcorà, 27:41] > 
Salomó manà: “Destruïu, doncs, el  
gran tron de la reina. Així veurem si 
ella és dels bons guiats”.

Decisive Storm




