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III POESIA ÈPICA : PVBLIVS VERGILIVS MARO : Aeneidos

Cant I

1.Cant a la musa i pròleg

2. Júpiter prediu a Venus la glòria dels troians

a) Venus assegura que és la ira d’una sola deessa la culpable que 
Eneas no hagi arribat a les costes d’Itàlia per fundar una nova 
ciutat.  Qui  és  aquesta  deessa?  Per  què  té  tant  d’odi  cap  a 
Eneas? Per què, en canvi, Venus es preocupa tant per Eneas?

b) Què pretén Virgili donant a Ascani, fill d’Eneas, el nom de Iulus? 
Quina relació té amb l’encàrrec que li fa August?

c) En  el  text,  ens  parla  d’una  sacerdotessa  de  sang  reial  que, 
embarassada de Mart, parirà dos infants. Qui és aquesta dona? 
De qui era sacerdotessa? Qui són els seus fills?

d) Júpiter envia des del cel el fill de Maia perquè s’obri la fortalesa 
de Cartago davant d’Eneas i les seves naus. Qui és aquest fill 
de Maia?

e) Llegeix  el  fragment  següent  de  Les  metamorfosis  d’Ovidi  i 
relaciona’l amb el que has llegit:

Ara, tu fes que, després que el cos del mort l’arrabassin,
l’ànima sigui una llum perquè Juli, el diví, sempre vegi
el Capitoli nostrat des d’un temple altíssim, i el fòrum”.
Just quan ho hagué sentit va posar-se la protectora
Venus al mig del Senat, procurant que no la veiessin,
Ii del seu Cèsar va prendre, abans que es desfés entre els aires,
l’ànima fresca, i enmig dels astres del cel va portar-la.

Ovidi, Les metamorfosis, XV, 840-846

3.Banquet de Dido 

a) Quina imatge de la cort de la reina Dido ens donen els primers 
versos?

b) Dido fa una libació. Explica en què consisteix.
c) La  reina  Dido  aprofita  l’ocasió  per  demanar  per  alguns  dels 

herois.  Escriu  el  nom  d’aquests  herois  i  digues  si  eren  del 
bàndol grec o troià.
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Cant II

4. Relat del cavall de fusta

a) Quina imatge tens d’Eneas després de llegir els primers versos 
abans de començar a explicar la història de la caiguda de Troia? 
T’ha impactat? En què? Quin sentiment t’ha despertat?

b) En el text ens apareix l’epítet Pal.las, a quina deessa protectora 
dels grecs es refereix?

c) Quina és la postura dels troians davant la presència del cavall?
d) Què fa Laocont? 
e) Com  aconsegueixen  els  grecs  fer  creure  als  troians  que 

realment cal que entrin el cavall dins la ciutadella?
f) Quina imatge dóna Sinó d’Ulisses?
g) L’endeví Calcant consulta l’oracle i informa els grecs que cal fer un 

sacrifici per aplacar les tempestes que els impedeixen marxar, de la 
mateixa manera que ho van haver de fer quan van partir cap a Troia. 
Qui és l’escollit? Com actuen els companys? Què creus que pretén 
Sinó explicant aquesta història tan tràgica.

h) La pintura següent fa referència al sacrifici que els déus van demanar 
als  grecs  abans  de  salpar  cap  a 
Troia. Contesta:

1. On es troba aquest mosaic?
2. Com es diu la noia? De qui 

era filla?
3. Com va acabar el sacrifici?

i) A què havia de suplir, segons Sinó, el gran cavall de fusta? Què 
passarà als troians si deixen el cavall on l’han trobat? I si se l’enduen 
a la ciutat?

j) Si les llàgrimes i penúries de Sinó ja suavitzen els troians, el que li 
passà a Laocoont acabà de confirmar als troians que calia dur el 
cavall cap a la ciutat.  Comenta què veiem en aquesta escultura i en 
aquesta pintura inspirades en aquest episodi.
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     Segle I dC                                                                 Laoconte y sus hijos. El Greco

k) Cassandra, tanmateix, en veure entrar el cavall a la ciutat féu un 
vaticini. Quin? Per què els seus vaticinis no eren creguts pels teucres 
(troians)?

l) Escolta la cançó d’Ismael Serrano: http://www.youtube.com/watch?
v=M8031X1a5L4 i digues quina part de la cançó està inspirada en la 
mitologia clàssica. Relaciona-ho amb el que has contestat a la pregunta 
anterior.

5. Anquises interpreta l’aparició d’un cometa com el senyal diví que 
els troians han d’abandonar la ciutat.

a) Anquises no volia marxar amb el seu fill Eneas que 
havia estat avisat per la seva mare Venus que 
havia arribat el moment de deixar Troia. Què el fa 
canviar d’opinió? Per què creus que es produeix 
aquest canvi?

b) Qui són els personatges que apareixen en aquest 
grup escultòric? Què porta el que està més al 
damunt de les espatlles? Copia el fragment de 
l’Eneida que descriu l’escultura.

c) Què li passa a Creüsa?
d) Què veu Eneas quan, després de deixar el pare, el 

fill i els penats, torna a Troia?
e) Com és l’encontre d’Eneas amb Creüsa?
f) Busca una imatge de la Gran Mare dels déus, 

Cíbele. Recorda que cal fer el peu de foto.
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Cant III

Aquest mapa et pot ajudar a entendre una mica el periple que va fer 
Eneas des que va sortir de Troia fins arribar a Itàlia

Els troians troben Aquemènides a Sicília. Polifem i els Ciclops

a) Qui és Aquemènides? Què hi fa a l’illa de Sicília?
b) Com van aconseguir escapar Ulisses i alguns dels seus homes de la 

cova de Polifem?
c) Busca una imatge del monstre Polifem. Recorda que cal fer un peu de 

foto amb les dades de l’obra (títol, autor i època)
d) De quina manera Ulisses enganya Polifem jugant amb el seu nom?

Cant IV

Mercuri ordena Eneas que abandoni Cartago. Dido descobreix les 
intencions d’Eneas

a) Amb quina intenció Venus, durant la guerra de Troia, salvà el seu fill 
Eneas dues vegades?
b) A quins personatges mitològics que apareixen en aquest fragment fan 
referència les imatges següents? Com ho descobreixes?
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d) uin déu rep el sobrenom de Cil.leni?
e) Què retreu Mercuri a Eneas?
f) Com reacciona davant les paraules de Mercuri?
g) Virgili compara amb les Tíades la fúria que se sent Dido quan s’adona 

que Eneas està preparant alguna cosa d’amagat seu. Qui eren les 
Tíades? On  se celebraven? En honor a qui? En què consistien?

h) Com se sent Dido quan parla amb Eneas?
i) De quina manera reacciona Eneas en sentir els retrets de Dido? Creus 

que els seves paraules són sinceres? En quina mesura Eneas pot 
decidir el seu destí?

j) Eneas es val del seu pare, del seu fill i del propi Júpiter per justificar la 
seva partida. Què li explica en cada cas?

k) Escriu dues frases que mostren fins a quin punt Dido sent una ràbia 
intensa perquè Eneas tria Ausònia (nom antic d’Itàlia) al seu amor.
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Suïcidi de Dido

1.Llegiu aquest poema de Joan de Boixadors (1703-1780) i 
comenteu a què fa referència i quines conseqüències se’n 
derivaran.
Doncs, oh Eneas, que serà 
precís que a Dido deixem?
Mes, sentiments, què diem?
Cor, a on la llengua va?
Eneas, ai deixarà
a Dido? No, no pot ser
que, fet esclau del voler,
quan lo remei s’ha ordenat,
accepte la llibertat,
podent ser tal presoner!
Jo, deixar-te? Dura estrella!
Jo, sens tu, quan sols pensar
que tal mal se pot donar,
sens compassió m’atropella?
No, no serà causa bella
de mon amor, que ma fe,
per a mi perdre tant bé,
a tot quant s’oposarà,
menos ton poder, romprà.
Mes, ai de mi, què rompré? [...]
Com? Mes, ai, sia com sia,
deixem lo com del sentir,
que no el gosar! L’obeir
nos toca, voluntat mia!
Ja en l’amorosa porfia,
fet infeliç de ditxós,
“Dido”, et diu mon cor plorós,
“Júpiter mana, ell m’obliga,
a son voler ma fatiga
cedeix, adiós, Dido, adiós!”
 Soliloqui d’Eneas, de Joan de Boixadors

2. Qui és Anna? Quin paper li té reservat Dido? Com reacciona després de 
veure el que fa Dido?
3. Qui és Iris? Quina funció té en el món dels déus? Amb quin altre déu la 
podem relacionar?
4. Dis o Júpiter Estigi són dos noms que corresponen al déu dels Inferns. 
Quin és el nom amb què el coneixem habitualment? Busca una imatge on 
aparegui el déu amb un animal que també vivia als Inferns.
5.  Segons  els  antics,  cada  mortal  porta  un  cabell  ros  i  Prosèrpina  ha 
d’arrancar-li  abans de morir.  Qui és Prosèrpina? Quins altres personatges 
tenen relació amb la vida de les persones i per això tallen fils? Busca una 
imatge de Prosèrpina i una altra d’aquestes divinitats que tallen el fil de la 
vida.
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Cant VI
Oracle de la Sibil.la. Eneas li demana baixar a l’infern

1. Quin és el tema principal del cant VI?
2. Qui és la Sibil.la? A quin déu es dirigeix quan diu: Febos, tu que has tingut 
compassió...? Per què es dirigeix en concret a aquest déu?
3. Què demana Eneas que li respongui la Sibil.la? Eneas es compromet a 
bastir un temple (al.lusió al temple que bastí August en el Palatí) en honor a 
Febos i un altre a Trívia, sobrenom de la germana de Febos. Com es coneix 
normalment aquesta deessa? 
4.  Arribarà  Eneas,  segons  la  Sibil.la  a  Lavínium?  Quines  conseqüències 
tindrà?
5. A què es refereix la Sibil.la quan diu a Eneas: “No et faltarà el Símois ni el 
Xantos (rius de Troia), ni els campaments grecs; al Laci t’ha nascut ja un 
altre Aquil.les, fill també d’una deessa”. Busca qui és aquest altre Aquil.les 
amb qui s’enfrontarà Eneas i a qui acabarà matant i perquè diu que també 
és fill d’una altra deessa.
6. La Sibil.la profetitza: “la causa d’una desgràcia tan gran serà altre cop 
una muller aliena als troians, altre cop unes noces forasteres”. Busca qui 
serà aquesta dona que provocarà la guerra entre Eneas i els habitants del 
Laci. A quina dona forastera es refereix que també va provocar una gran 
desgràcia als troians?
7. Un cop coneguda la profecia, Eneas encara demana una altra cosa a la 
Sibil.la. Què li demana? 
8.  A  quin  moment  de  la  història,  que  Eneas  rememora  a  la  Sibil.la,  es 
refereixen aquestes imatges?

9. Qui és Hècate? Quin paper juga en el món dels morts?
10. A quin episodi es refereix quan parla d’Orfeu i la seva muller. Busca’n 
una pintura que ho representi.
11. Qui és el germà de Pòl.lux? Què els va passar? Com estan representats 
en el zodíac?
12. Què va anar a fer l’alcíada (Hèrcules) als inferns? Busca’n una imatge.
13. Què ha de fer Eneas prèviament per poder travessar dues vegades el 
Tàrtar?
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Entrada al Tàrtar. Caront

1. Busca una imatge representativa del barquer Caront. 
2. Per què Caront no transporta totes les ànimes que es troben al seu 
voltant? Què els passa a aquestes ànimes que no poden ser transportades?

El gos Cèrber

1. Què fa la Sibil.la per endormiscar el ca Cèrber?
2. Busca una imatge del ca Cèrber segons la mitologia clàssica i una altra en 
què es vegi com és un referent que s’ha utilitzat amb posterioritat 
(literatura, futbol, música, cinema...)

El camp dels Plors. Trobada amb Dido

1. Què va portar aquests personatges al camp dels Plors:
a) Fedra
b)Procris
c) Erifile
d)Evadne
e) Pasífae
f) Dido

2. Com se sent Eneas quan veu l’ànima de Dido? Quines paraules creus que 
ho reflecteixen?
3. Com reacciona Dido? Per què creus que reacciona així?
4. És lliure Eneas quan marxa de Cartago? Com influeix això en la seva 
trobada amb Dido als inferns?

La posteritat. August

1. Quan parla de Cèsar es refereix a August, però per què li dóna el títol de 
Cèsar? Quina relació hi havia entre Cèsar i August?
2. Eneas veu la posteritat i els límits del poder d’August. Quina imatge 
d’August transmet el text? És intencionada? En què et bases?
3. Busca una imatge i fes el peu de foto de:

a) Atlant
b)l’Alcíada que féu tremolar Lerna
c) Líber victoriós

4. Quines són les terres d’Ausònia? Quins altres noms rebien a l’antiguitat 
clàssica? I ara?

Missió dels romans

1. A qui creus que es refereix quan diu: “seran potser més hàbils...?
2. Quina és la missió dels romans? La van aconseguir?
3. Podríem definir aquest text com propagandístic? Per què?
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Marcel

1. Anquises acompanya el seu fill pels inferns i es troben Marcel. Qui era 
Marcel? Per què apareix en el text?
2. S’explica que, quan Virgili va llegir aquest passatge de l’Eneida en 
presència d’Octàvia, germana de l’emperador, aquesta es va desmaiar de 
l’emoció. Explica per què i busca’n una imatge.

Cant IX

Història de Nis i Euríal

1. Què impulsa a Nis a planejar un atac contra els rútuls?
2. De  quins  arguments  es  val  Nis  per  allunyar  el  jove  Euríal  de  la 

batalla?
3. Nis i Euríal van a trobar el rei (Ascani) per explicar-li els seus plans. 

De  qui  és  fill  Ascani?  Amb quin  altre  nom se’l  coneix?  De  què  li 
serveix, al poeta, aquest segon nom?

4. Per  què  Aletes,  un  altres  dels  companys  d’Eneas  vingut  de  Troia, 
s’emociona davant l’actitud dels dos joves?

5. Què promet Ascani /Iulus a Euríal? Què creus que el mou a dir  “Ella 
serà per ami com la mare i només li faltarà el nom de Creüsa? Qui és 
Creüsa? On és?

6. Qui és Ramnes? Quina era la funció dels augurs?
7. Què destacaries de la forma de descriure el comiat de Nis i  Euríal 

davant dels troians i la lluita que mantenen contra els rútuls?
8. Qui és Volcent? Com acaba l’enfrontament entre Nis i Volcent? Per 

què Nis lluita amb tanta força i empenta?
9. Té raó Virgili  quan diu “Feliços tots dos! Si els meus versos tenen 

algun  poder,  mai  cap  temps  no  us  esborrarà  de  la  memòria  dels 
segles,  mentre  el  casal  d’Eneas  ocuparà  la  roca  inamovible  del 
Capitoli  i  el  senat  romà  tindrà  l’imperi  del  món”?  Creus  que  són 
feliços tots dos? Per què? Quin altre poeta, de la mateixa època que 
Virgili, parla del poder dels seus versos? A quina obra?

10.Quins eren els rituals que se seguien quan algú moria? Per què creus 
que  la  mare  d’Euríal,  a  banda  de  la  pèrdua  del  fill,  se  sent  tan 
dolguda?

Cant X

Mort de Pal.lant

1. De qui era fill Pal.lant? I aquest seu pare, de qui era fill? 
2. Qui és la germana de Turn?
3. Pal.lant, en la seva lluita contra Turn, demana ajuda a l’Alcida. Qui és 

l’Alcida? Qui és el seu pare?
4. Quin tòpic molt virgilià trobem en els versos 467-468? Com es diu en 

llatí aquest tòpic?
5. Com acaba l’enfrontament entre Turn i Pal.lant?
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Cant XII

1. Amb què intenta Turn guanyar-se el perdó d’Eneas quan aquest és a 
punt de matar-lo?

2. Què fa enrere Eneas de perdonar-li la vida?
3. Busca  una  imatge  que  reflecteixi  aquesta  batalla.  Recorda  citar 

l’autor, títol i època del quadre.
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