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1. Cant a la musa i pròleg (1, 1-33) 

Canto les armes i l’heroi que, seguint el destí, fou el primer que arriba fugitiu des de les costes de Troia 
fins a Itàlia i a les riberes de Lavínium, llargament sacsejat en terra i en mar per la violència dels déus, 
a causa de la ira rancorosa de Juno, havent sofert també molt en la guerra, fins que pogués fundar una 
ciutat i introduir els seus Penats en el Laci; aquest és l’origen de la raça llatina, dels pares albans1 i de 
les muralles de l’alta Roma.  

Recorda-me’n, Musa, les causes: per quina ofensa a la seva divinitat, per quin ressentiment la reina 
dels déus2 obligà un home notable per la seva pietat a passar tants perills i afrontar tantes penalitats. 
¿Tan gran és la ira en l’ànim dels déus celestials?  

Hi hagué antigament una ciutat, habitada per colons tiris, Cartago,3 orientada, en la llunyania, vers 
Itàlia i les boques del Tíber, opulenta de riqueses i molt ferotge en la passió per la guerra; diuen que 
Juno l’honorà singularment més que cap altra terra, fins i tot en detriment de Samos; allí tenia les seves 
armes, allí tenia el seu carro; ja aleshores la deessa desitja i procura fer-ne un reialme que domini les 
nacions, si el destí no s’hi oposa. Havia sentit a dir, però, que de la sang troiana naixeria una 
descendècia que un dia destruiria les fortaleses tíries i que en vindria, per a perdició de Líbia,4 un 
poble àmpliament dominador i poderós en la guerra: així ho filaven les Parques. Això és el que tem la 
filla de Saturn, i no oblida la guerra passada que ella havia sostingut entre els primers rengles davant 
Troia a favor de la seva estimada Argos; a més, encara no s’han esborrat del seu ànim els motius de 
rancúnia i els cruels sofriments: resten encara assentats al fons del seu cor el judici de Paris, l’ultratge 
de la seva bellesa menyspreada, l’aversió per aquella raça5 i els honors del raptat Ganimedes. Encesa 
d’ira per tot això, allunyava del Laci, combatent-los per tota la superfície del mar, aquells troians, els 
pocs que havien pogut escapar dels grecs i del cruel Aquil·les, i ells durant molts anys vorejaven 
errants totes les costes, empesos pel destí. Tan gran era l’empresa de fundar la raça romana!  

 

2. Júpiter prediu a Venus la glòria dels troians (1, 223-304) 

                                                 
1
 Els habitants d’Alba Longa, ciutat fundada pel fill d’Eneas, eren els avantpassats directes dels romans.  

2
 La reina dels déus: Juno, fila de Satum i esposa de Júpiter. 

3
 Els cartaginesos provenien de Tir, ciutat fenícia. Cartago estava situada al nord d’Àfrica, a l’actual Tunísia. 

4
 Líbia no coincideix aquí amb l’actual estat homònim, sinó que designa el domini cartaginès. Virgili fa al·lusió a les 

guerres púniques (segles III-II aC), en què els romans desferen totalment el poder de Cartago. 
5
 Tot el llinatge dels troians era avorrible als ulls de Juno perquè descendien de Dàrdan, nascut d’uns amors furtius entre 

Júpiter i Electra, una mortal.  
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I ara que havien acabat, Júpiter, contemplant des del cim dels aires el mar ple de veles, les terres 
esteses, les costes i els pobles que s’hi escampen, s’aturà així en el punt més alt del firmament i fixà la 
mirada en els reialmes de Líbia. I mentre remou en el seu cor aquests afanys se li adreça Venus6 tota 
trista, negats de llàgrimes els seus ulls lluminosos: «Tu que governes amb lleis eternes els afers dels 
homes i dels déus, i els omples de temor amb el llamp, ¿quina ofensa tan gran han pogut cometre 
contra tu el meu Eneas i els troians, que, després de sofrir tantes pèrdues, se’ls tanquin tots els indrets 
de la terra a causa d’Itàlia? Prometeres fermament que, amb el rodar dels anys, d’ells, de la restauració 
del llinatge de Teucros, havien de néixer un dia els romans, uns governants que amb el seu poder 
dominarien el mar i totes les terres. ¿Quin pensament, oh pare, t’ha fet canviar d’intenció? Amb això 
almenys em consolava de la desfeta de Troia i de les seves tristes ruïnes, compensant amb aquest destí 
els destins adversos; ara la mateixa sort persegueix aquests homes sacsejats per tants desastres. ¿Quin 
termini poses a les seves fatigues, oh rei excels? Antènor, escapat d’enmig dels aqueus, ha aconseguit 
penetrar en els golfs d’Il·líria, endinsar-se sense temor fins a l’interior dels reialmes dels liburns i 
sobrepassar les fonts del Timavus; d’allí, per nou boques, fent ressonar vastament les muntanyes, 
brolla com un mar desfermat i solca els camps amb les seves aigües sorolloses. Ell, tanmateix, emplaçà 
allí la ciutat de Pàdua i l’estatge dels teucres, donà un nom al seu poble i hi penjà les armes de Troia,7 i 
ara reposa tranquil en una plàcida pau. Nosaltres, en canvi, els teus descendents, a qui atorgues un lloc 
a les altures del cel, després de perdre les naus, oh dolor!, som traïts i allunyats de les costes d’Itàlia 
per la ira d’una sola deessa. ¿És aquest el premi de la pietat? ¿És així com ens restaures la sobirania?»  

Somrient-li el pare dels homes i dels déus amb aquella expressió de rostre que asserena el cel i les 
tempestes, tastà la besada de la filla i després digué així: «No tinguis por, Citerea, et resten inamovibles 
els destins dels teus; veuràs la ciutat i les muralles de Lavínium que et foren promeses i portaràs el 
magnànim Eneas ben amunt fins als astres del cel; cap pensament no m’ha fet canviar d’intenció. Te’n 
parlaré, doncs, ja que aquest neguit et rosega, i, anant més enllà en les meves explicacions, et 
descobriré els secrets del destí: aquest fili teu menarà en terres d’Itàlia una guerra grandiosa, abatrà 
pobles ferotges i donarà als seus homes lleis i muralles, fins que el tercer estiu l’hagi vist regnar 
damunt el Laci i hagi passat el tercer hivern després de la submissió dels rútuls. Però el seu fill Ascani, 
que ara duu el sobrenom de Iulus (es deia Ilus mentre restava intacte el regne d’Ílion), acomplirà 
trenta anys llargs de mandat, amb la successió dels seus mesos, traslladarà la capital del regne des de 
la seu de Lavínium i fortificarà Alba Longa amb gran puixança. Allí regnarà durant tres-cents anys 
sencers el llinatge d’Hèctor,8 fins que una sacerdotessa de sang reial, Ília, gràvida de Mart, donarà a 
llum una bessonada. Llavors Ròmul, ufanós de cobrir-se amb la pell d’una lloba rogenca, la seva 
nodrissa, serà dipositari del llinatge, fundarà les muralles de Mart i donarà nom als romans basant-se 
en el seu.9 A aquests no els poso límits ni en l’espai ni en el temps: els he assignat un imperi sense fi. 
Fins i tot l’aspra Juno, que ara castiga el mar, la terra i el cel omplint-los de temor, canviarà per a bé els 
seus designis i, d’acord amb mi, protegirà els romans, senyors del món, poble que es cobreix amb la 
toga. Així ha estat establert. Amb el decurs dels anys vindrà un temps en què el casal d’Assàrac 
sotmetrà Ftia i la gloriosa Micenes, i dominarà sobre Argos vençuda.10 D’aquest bell llinatge naixerà el 
troià Cèsar, que durà el nom de Juli,11 derivat del gran Iulus; el seu imperi arribarà fins a l’oceà i la seva 
fama fins als astres. Tu un dia acolliràs tranquil·la al cel, carregat amb les despulles de l’Orient,12 i 
també ell serà invocat amb pregàries. Llavors, aturades les guerres, els aspres segles esdevindran 

                                                 
6
 Venus (Afrodita) és la mare d’Eneas. L’heroi nasqué de la unió de la deessa amb Anquises, un noble troià.  

7
 Els herois penjaven les armes als murs dels temples com a senyal de victòria i de pau. 

8
 El llinatge d’Hèctor és el poble troià; per tant, també els seus descendents, els habitants d’Alba Longa i més tard els 

romans. 
9
 Tradicionalment se sol relacionar el nom de Roma amb el del seu fundador, Ròmul.  

10
 Ftia, Argos i Micenes són tres dels dominis grecs més importants en temps de la guerra de Troia. Representen el 

poder de Grècia,  

que un dia serà conquerida i convertida en província romana (l46 aC). 
11

 Es a dir, l’emperador August, que es deia oficialment Gai Juli Cèsar Octavià. Virgili torna a remarcar que 

l’emperador porta el nom de  

Iulus, el fill d’Eneas, i que és, per tant, descendent dels troians i de Venus. 
12

 Al·lusió a les victòries d’August a l’extrem oriental de la Mediterrània, i a la seva divinització. 
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benignes: l’antiga Fe i Vesta, i Quirí juntament amb el seu germà Rem,13 dictaran lleis; les cruels portes 
de la Guerra seran tancades amb estrets forrellats;14 a dins, el Furor sacríleg,15 assegut damunt les 
armes cruels i encadenat amb les mans a l’esquena per cent nusos de bronze, bramarà horriblement 
amb la boca ensangonada.»  

Li diu aquestes coses i envia des del cel el fill de Maia16 perquè les terres i la recent fortalesa de 
Cartago s’obrin per donar hospitalitat als troians, no fos cas que Dido, ignorant el destí, els allunyés del 
seu territori. El déu va volant per la immensitat de l’aire, remant amb les ales, i en un moment es 
planta a les costes de Líbia. Compleix tot seguit l’encàrrec, i els cartaginesos, seguint el voler del déu, 
amanseixen els seus cors feréstecs; la reina, abans que ningú, adopta envers els teucres un ànim 
tranquil i una actitud benèvola. 

3. Banquet de Dido i relat de la història del cavall de fusta (1, 723 – 2, 249) 

Així que és acabat el banquet i són desparades les taules, col·loquen unes grans crateres plenes de vi i 
les coronen amb garlandes. La cridòria omple les sales i els comensals fan ressonar la seva veu pels 
atris espaiosos; les llànties pengen enceses dels sostres d’or i les torxes vencen la nit amb les seves 
flames. Ara la reina demana la copa feixuga d’or i pedreria que solien usar tots els descendents de 
Belos,17 i l’omple de vi; llavors es fa un gran silenci a les sales: «Júpiter, ja que diuen que ets tu qui dicta 
les lleis de l’hospitalitat, fes que aquest sigui un dia de joia per als tiris i per als escapats de Troia, i que 
en guardin memòria els nostres descendents. Que ens siguin propicis Bacus, donador d’alegria, i la 
bondadosa Juno; i vosaltres, tiris, assistiu amb ànim favorable a aquesta celebració.» Acabà de parlar, i 
vessà damunt la taula l’ofrena del vi, i, un cop feta la libació, fou la primera a tocar la copa just amb la 
punta dels llavis; tot seguit la passà a Bítias,18 instant-lo a beure; aquest, sense fer-se pregar, buidà la 
pàtera escumejant i es remullà el rostre en la copa d’or plena; després begueren els altres nobles 
convidats. Iopas, de llarga cabellera, deixeble del gegant Atlant, fa sonar la cítara d’or. Canta la lluna 
errant i els eclipsis de sol, l’origen del llinatge humà i dels animals, les causes de la pluja i dels llamps, 
Artur, les borrascoses Híades i les dues Osses,19 per què el sol a l’hivern s’afanya tant a banyar-se en 
l’oceà i què fa retardar les nits d’estiu. Els tiris aplaudeixen una i altra vegada i els troians els imiten. 
També la dissortada Dido prolongava la nit amb converses variades i bevia lentament l’amor; 
preguntava moltes coses sobre Príam i moltes sobre Hèctor; ara demanava amb quines armes havia 
acudit a Troia el fill de l’Autora, ara, com eren els cavalls de Diomedes, ara, com era de gran Aquil·les. 
«Però, apa, hoste meu», digué, «conta’ns més aviat, i des del començament, les insídies dels dànaus, les 
dissorts dels teus i les teves marrades, perquè ja el setè estiu20 et porta errant per totes les terres i els 
mars.» 

Tots van callar, i mantenien fixa la mirada, plens d’atenció; llavors, el pare Eneas, des de dalt del llit,21 
començà així: «Es indescriptible, oh reina, el dolor que m’obligues a renovar contant de quina manera 
els dànaus destruïren el poder de Troia i aquell regne digne de compassió, les grans desventures que 
vaig veure personalment i de les quals vaig ser part en gran mesura. ¿Qui, d’entre els mirmídons, els 
dòlops o els soldats de l’inflexible Ulisses, podria contenir les llàgrimes en contar-ho? A més, ja en el 
cel la nit humida declina, i els estels en davallada conviden a dormir. Però, si tan gran és el teu desig de 
conèixer els nostres infortunis i de sentir en pocs mots el darrer esforç de Troia, malgrat que el cor se 
m’estremeix de recordar-ho i s’aparta d’aquest sofriment, començaré. Desfets per la guerra i rebutjats 

                                                 
13

 Quirí fou el nom que rebé Ròmul quan fou divinitzat després de la seva mort. Si es té en compte la tradició que fa 

morir Rem a mans de Ròmul, la concòrdia entre els dos germans esmentada per Virgili vol dir la superació de la guerra 

civil que acaba de viure Roma.  
14

 Al·lusió a les portes del temple de Janus, que restaven tancades en temps de pau i només s’obrien quan Roma estava 

en guerra. 
15

 El Furor és la personificació de la insensatesa de la guerra, sobretot de la guerra civil, que, en tant que fa vessar sang 

entre germans, és considerada sacrílega.  
16

 El fill de Maia és Mercuri (Hermes), el missatger dels déus. 
17

 Belos és el fundador del llinatge de Dido. 
18

 Home de confiança de Dido. 
19

 L’Ossa Major i l’Ossa Menor. 
20

 És a dir, ja fa set anys que Eneas va errant d’ençà que fugí de Troia. 
21

 És a dir, des del llit en què estava reclinat durant el banquet. 
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pels destins, els dirigents dels dànaus, en passar ja tants anys, construeixen, per inspiració divina 
Pal·las, un cavall de la mida d’una muntanya, i en formen el costellam amb planxes d’avet; fan veure 
que és una ofrena per un bon retorn, i aquest rumor s’escampa. Dins els flancs obscurs, hi tanquen 
d’amagat els millors guerrers escollits per sorteig i omplen completament de soldats armats les 
enormes cavernes del ventre del cavall. 

Davant, a la vista, hi ha Tènedos, una illa molt coneguda pel seu renom, rica i florent mentre subsistí el 
regne de Príam, i ara tan sols una badia i un parador poc segur per a les naus: és allí on es traslladen 
els grecs i s’amaguen en la ribera deserta; nosaltres pensàrem que se n’havien anat i que s’adreçaven a 
Micenes seguint el vent. Així doncs, tota la població de Troia s’allibera d’una llarga aflicció; les portes 
s’obren de bat a bat, fa goig de sortir i veure on hi havia els campaments dòrics, els llocs abandonats, la 
platja deserta: aquí hi havia les tendes dels dòlops, allà les del cruel Aquil·les, aquest era el lloc per a 
les naus, allà solien lluitar arrenglerats. Molts resten atònits davant l’ofrena funesta a la verge Minerva 
i admiren la mola del cavall; Timetes és el primer que, o bé per un engany seu o bé perquè així ho 
exigien ja els destins de Troia, ens exhorta a introduir-lo dins les muralles i col·locar-lo a la ciutadella. 
Capis, en canvi, i aquells que tenien un parer més assenyat, recomanen de precipitar en el mar aquell 
parany dels dànaus, aquell present sospitós, o bé cremar-lo calant-hi foc per sota, o bé foradar-lo i 
examinar els profunds amagatalls del seu ventre. La multitud, dubtosa, es divideix en opinions 
contràries.  

Aleshores, al capdavant de tots, acompanyat d’una gran multitud, Laocoont, tot indignat, baixa corrent 
des del capdamunt de la ciutadella i crida de lluny estant: “Oh, ciutadans desgraciats, ¿què és aquesta 
follia tan gran? ¿Us creieu que els enemics se n’han anat? ¿Penseu que hi ha cap ofrena dels dànaus 
sense traïdoria? ¿Es aquest el coneixement que teniu d’Ulisses? O bé dintre aquestes fustes hi van 
amagats els aqueus, o bé aquesta màquina de guerra ha estat construïda per a assaltar les nostres 
muralles, espiar les cases i caure damunt la ciutat, o bé amaga algun altre engany; troians, no us fieu 
del cavall. Sigui el que sigui, desconfio dels grecs fins i tot quan fan ofrenes.” Havent parlat així, amb 
totes les seves forces engegà la llança enorme contra el costat de la bèstia i la corbada carcassa del seu 
ventre. La llança hi queda clavada, oscil·lant, i, en ser percudit el ventre, ressonaren les profundes 
cavitats, i deixaren anar un gemec. I, si els destins dels déus i les seves intencions no ens haguessin 
estat adversos, ens hauria empès a destrossar amb les armes aquells amagatalls dels grecs, i Troia 
restaria avui dreta i tu subsistiries encara, alta ciutadella de Príam.  

Vet aquí que, mentrestant, uns pastors dardànides portaven davant el rei, amb gran cridòria, un jove 
amb les mans lligades a l’esquena, un desconegut que se’ls havia lliurat sense més ni més quan s’hi 
acostaren, per tramar precisament tot això i obrir als aqueus les portes de Troia, segur del seu coratge 
i disposat a qualsevol d’aquestes dues coses: o bé fer un embolic d’enganys o bé afrontar una mort 
segura. Els joves troians, desitjosos de veure’l, irrompen de pertot abocant-se al seu entorn, i rivalitzen 
a mofar-se del presoner. Escolta ara les insídies dels dànaus i només per aquesta de què els acuso 
sàpigues com són totes les altres. En efecte, així que es plantà, neguitós i desarmat, enmig de les 
mirades de tots, i entorn seu resseguia amb els ulls els rengles dels troians, digué: “Ai, ¿quina terra, 
quins mars poden acollir-me ara? ¿Què em resta ja, al capdavall, dissortat de mi, que enlloc no tinc un 
racó entre els dànaus, i a sobre els mateixos dardànides, hostils, reclamen un càstig de sang?” Amb 
aquestes lamentacions, els nostres sentiments es capgiraren i tot el nostre ímpetu restà contingut. 
L’exhortem a dir-nos quin és el seu llinatge i quines informacions ens aporta; que ens reveli en què 
confia deixant-se fer presoner. Ell, deposant finalment el temor, diu així:  

“Ben cert, oh rei, que t’ho confessaré tot sense mentir, passi el que passi”, digué, “i no negaré que sóc 
de raça grega, això per començar; i, si bé la Fortuna ha fet de Sinó22 un dissortat, no serà tan perversa 
de fer-ne també un fals i un mentider. Potser per atzar, en alguna conversa, ha arribat a les teves 
orelles el nom de Palamedes, descendent de Belos, així com la seva glòria enaltida per la fama; bé que 
innocent, els grecs, sota una falsa acusació de traïdoria, l’enviaren a la mort per una denúncia infame, 
perquè s’oposava a la guerra;23 ara, privat de la llum, el ploren. El meu pare, que era pobre, m’envià 
com a company i parent pròxim d’aquest home a lluitar aquí, des dels meus primers anys. Mentre es 
mantingué intacte en el poder i feia sentir la seva autoritat en les assemblees dels reis, també jo vaig 

                                                 
22

 Sinó és el nom del jove grec capturat. 
23

 Palamedes fou acusat pels seus companys grecs de tenir tractes secrets amb Príam. 



LLATÍ II – Textos per a les PAU 2012                                                                                                  VIRGILI. Eneida 

 

 5 

aconseguir un cert renom i honor. Però, d’ençà que, per la malvolença del pèrfid Ulisses, abandonà la 
terra dels vivents (parlo de coses prou conegudes), jo arrossegava una vida d’aflicció en l’obscuritat i 
el dolor, i m’indignava en el meu cor per la desgracia de l’amic innocent. I no vaig callar, boig de mi, i 
vaig prometre que, si l’atzar me’n donava l’ocasió, si mai tornava vencedor a Argos, la meva pàtria, 
seria el seu venjador, i amb aquestes paraules vaig suscitar aspres odis contra mi. D’aquí el primer 
revés de la meva desgràcia; des d’aleshores Ulisses no parà d’atemorir-me amb noves acusacions, 
d’escampar entre la gentalla rumors ambigus i de cercar, conspirant, qualsevol arma contra mi. No 
parà, és clar, fins que amb l’ajuda de Calcant... Però ¿per què us entretinc jo ara removent inútilment 
aquests fets desagradables? Si teniu en un mateix concepte tots els grecs, si en teniu prou de sentir 
aquest nom, decreteu d’una vegada el meu suplici: això és el que voldria l’home d’Ítaca,24 i a bon preu 
us ho pagaran els Atrides.”  

Aleshores sí que ens bull el desig de preguntar i de demanar-li tota la història, inconscients d’uns crims 
tan grans i de l’astúcia dels grecs. Ell continua, tot tremolós, i diu amb ànim fingit:  

“Moltes vegades els dànaus sentiren el desig d’abandonar Troia, preparar la fugida i allunyar-se, 
exhausts, d’aquesta llarga guerra; tant de bo ho haguessin fet! Però sovint, a l’hora d’anar-se’n, els 
barrà el pas una violenta tempesta del mar o els espantà el vent de migjorn. Més que mai, quan ja es 
dreçava aquest cavall construït amb taulons d’erable, els núvols retronaren per tot el cel. Indecisos, 
enviem Eurípil a consultar els oracles de Febos, i ens porta del santuari aquesta trista resposta: ‘Amb 
sang, amb la immolació d’una verge, aplacàreu els vents, oh dànaus, quan al començament vinguéreu a 
les costes troianes;25 amb sang us cal cercar el retorn, i obtenir bons presagis sacrificant una ànima 
argòlica.’ Quan aquestes paraules arribaren a les orelles de la multitud, els ànims quedaren atònits i un 
tremolor glaçat els recorregué el moll dels ossos, pensant a qui han d’assignar aquest destí, qui és el 
reclamat per Apol·lo. Llavors l’home d’Ítaca fa sortir al mig de tothom l’endeví Calcant, amb un gran 
aldarull, i li demana en què consisteix aquell voler dels déus. I ja molts em vaticinaven el crim funest 
d’aquell intrigant i veien el que havia de venir sense dir un mot. Ell guarda silenci durant deu dies i, 
reservat, es refusa a designar ningú amb un mot seu i encarar-lo amb la mort. Finalment, com qui no 
gosa, obligat a grans crits per l’home d’Ítaca, però en conveni amb ell, trenca el silenci i em destina com 
a víctima a l’altar. Tothom s’hi mostrà d’acord i, allò que cadascun temia per a ell, acceptaren de bon 
grat que es convertís en la perdició d’un sol infeliç. I ja s’acostava el dia funest; preparaven per al meu 
sacrifici els objectes sagrats, la farina barrejada amb sal i les cintes al voltant dels polsos.26 Vaig 
escapar-me de la mort, ho confesso, vaig rompre els lligams i em vaig amagar durant la nit en un 
estany ple de llot, invisible entre les oves,27 fins que hissessin les veles, si és que s’hi decidien. Ja no tinc 
cap esperança de tornar a veure la meva antiga pàtria, ni la dolça fillada, ni el pare tan enyorat; potser 
els grecs els faran pagar el càstig per la meva fugida i voldran reparar la meva culpa amb la mort 
d’aquells dissortats. Per això, pels déus de Dalt, pels poders divins que saben la veritat, per la lleialtat 
inviolable, si és que encara en queda gens en algun lloc entre els mortals, t’ho suplico, tingues pietat 
d’uns sofriments tan grans, tingues pietat d’una ànima que ha de suportar allò que no es mereix.”  

Per aquests plors li concedim la vida i a sobre el compadim. El mateix Príam s’avança a ordenar que 
treguin al presoner les manilles i els estrets lligams, i li parla així amb paraules amistoses: “Siguis qui 
siguis, oblida’t des d’ara dels grecs que has perdut: seràs un dels nostres. Però respon amb sinceritat a 
les meves preguntes: ¿amb quina intenció han construït la mola d’aquest cavall monstruós? ¿Qui n’ha 
estat l’inspirador? ¿Què pretenen aconseguir? ¿Quin és el seu propòsit religiós o quina màquina de 
guerra és aquesta?» Acabà de parlar. Ell, expert en enganys i en les arteries dels grecs, alçà cap als 
astres les mans lliures de cadenes: ‘Vosaltres, eternes llumeneres, i el vostre poder inviolable, em sou 
testimonis”, digué, “i també vosaltres, altars i espases funestos que vaig poder esquivar, i cintes dels 
déus que vaig portar com a víctima: m’és permès per la llei divina trencar els juraments que em 
lligaven als grecs, m’és permès per la llei divina detestar aquells homes i escampar al vent tots els 
secrets que encobreixen; no em sento lligat a cap llei de la meva pàtria. Tu, Troia, mantén les teves 

                                                 
24

 Ulisses. 
25

 Els grecs sacrificaren Ifigènia, filla d’Agamèmnon, per aplacar la deessa Diana i obtenir vents favorables per a partir 

cap a Troia.  
26

 Formava part del ritual espargir farina amb sal damunt el cap de les víctimes abans d’immolar-les. Tant les víctimes 

com els sacerdots duien el cap cenyit amb cintes o bandes de llana que els queien a cada costat del front. 
27

 Oves: espècie d’alga que creix als estanys i en terrenys pantanosos. 
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promeses i, salvada per mi, conserva la teva paraula només si et dic la veritat, si et pago amb un gran 
servei. Tota l’esperança dels grecs i la confiança en la guerra que havien començat es basaren sempre 
en l’ajuda de Pal·las. Però, conseqüentment, des de llavors que el sacríleg fill de Tideu28 i aquell 
inventor de crims, Ulisses, disposats a arrencar el Pal·ladi fatal29 del temple que li estava consagrat, 
arrabassaren la imatge sagrada, després de matar els guardians del cim de la ciutadella, i amb les mans 
tacades de sang gosaren tocar cintes virginals de la deessa, des de llavors començà a dissipar-se i a 
recular, decaiguda, l’esperança dels dànaus, s’esquerdaren les seves forces i els era advers el voler de 
la deessa. Pal·las els en donà proves amb prodigis inequívocs. A penes la imatge fou instal·lada al 
campament, s’encengueren flames brillants en els seus ulls amenaçadorament oberts, una suor amarga 
li recorregué els membres i tres vegades –prodigi admirable! – s’alçà de terra tota sola brandint l’escut 
i la llança vibrant. Immediatament Calcant vaticina que cal afrontar la mar i fugir, que Troia no podrà 
ser destruïda per les armes argòliques, si no van a Argos a cercar nous auspicis i no tornen portant la 
deessa, que s’han endut amb ells per la mar dins les naus corbades. I el fet d’haver-se’n anat ara amb el 
vent cap a la pàtria Micenes, no és sinó per preparar-hi armes i congraciar-se els déus perquè els 
acompanyin, i, tornant a refer el camí del mar, se us presentaran quan menys els espereu. Així 
interpreta Calcant aquells presagis. Seguint els seus consells, han construït aquesta efígie per suplir el 
Pal·ladi, per reparar les ofenses inferides a la divinitat, en expiació d’aquella profanació lamentable. 
Però Calcant ha ordenat d’erigir-la com una mola immensa amb taulons de roure entrellaçats, i 
d’aixecar-la fins al cel, perquè no pugui passar per les portes ni ser introduïda dins el recinte murallat, 
ni donar protecció al poble a l’empara dels cultes d’abans. En efecte, si les vostres mans violaven 
aquesta ofrena a Minerva, llavors una enorme calamitat –que els déus facin girar aquest presagi contra 
Calcant mateix!– s’abatria damunt el reialme de Príam i els frigis; en canvi, si amb les vostres mans la 
fèieu pujar fins a la ciutat, Àsia al seu torn arribaria, amb una guerra grandiosa, fins a les muralles de 
Pèlops,30 i aquest seria el destí reservat als nostres descendents.”  

Gràcies a aquestes insídies i a l’astúcia del perjur Sinó, ho creguérem tot; i nosaltres, que no havíem 
pogut ser doblegats ni pel fil de Tideu, ni per Aquil·les de Larisa, ni per deu anys de guerra, ni per mil 
vaixells, fórem presos per aquests enganys i unes llàgrimes fingides.  

Llavors, un altre fet encara més portentós i molt més temible es presenta davant els nostres ulls 
dissortats i ens contorba els cors desprevinguts. Laocoont, triat per sorteig com a sacerdot de Neptú, 
sacrificava en aquell moment un toro immens en els altars on s’havia fet tradicionalment.31 Vet aquí, 
però, que des de Tènedos, per les profundes aigües en calma –m’esborrono de dir-ho–, dos serpents 
d’anelles immenses s’abaten sobre el mar i s’adrecen plegats cap a la costa; els seus pits es drecen 
entre el corrent i les crestes color de sang superen les onades; la resta del seu cos frega lleugerament 
la superfície amb la cua i arqueja en espires els torsos immensos. Ens arriba el brogit del mar, que 
escumeja al seu pas; havien aconseguit ja la ribera i, impregnats de sang i de foc els ulls ardents, amb 
les llengües vibrants es llepaven les boques xiuladores. Reculem, exsangües davant aquella visió. El 
serpents, amb moviment segur se’n van de dret cap a Laocoont i, per començar, cada un d’ells envolta 
els tendres cossos dels seus dos fills, s’hi enrosca i devora a mossegades els seus membres malaurats; 
tot seguit s’apoderen del pare, que acudia a socórrer-los brandint les armes, i l’estrenyen amb les 
seves espires enormes; els seus cossos escamosos li han donat ja dues voltes a la cintura i, després de 
dues voltes al coll, sobresurten damunt seu amb el cap i els clatells enlairats. Ell intenta desfer-se dels 
nusos amb totes dues mans, tacades les sagrades cintes de bavalles i negre verí, alhora que aixeca cap 
als estels uns crits horribles: com el mugit d’un toro, quan fuig, ferit, de l’altar i s’espolsa del bescoll la 
destral que no l’ha encertat bé. Però els dos dracs fugen arrossegant-se cap als temples situats a la part 
més alta, arriben a la ciutadella de la cruel Tritònida i s’arreceren als peus de la deessa sota el cercle 
del seu escut. Llavors, però, un nou temor s’infiltra en els cors tremolosos de tothom: diuen que 
Laocoont ha pagat com es mereixia el seu delicte per haver ferit amb la pica aquella fusta sagrada32 i 

                                                 
28

 El fill de Tideu: Diomedes, un dels principals capitosts grecs. 
29

 El Pal·ladi era una estàtua de Pal·las Atena (Minerva) situada a la ciutadella de Troia. Segons el destí, la ciutat no 

seria conquerida mentre l’estàtua restés al seu lloc. Ulisses i Diomedes la robaren una nit i la deessa en prengué 

venjança. 
30

 És a dir, fins a les ciutats gregues de Micenes i Argos, fundades per Pèlops, avantpassat d’Agamèmnon i Menelau. 
31

 Segurament en uns altars vora el mar, en què els troians ja solien oferir sacrificis abans de la guerra. 
32

 És a dir el cavall. 
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haver-li clavat a l’esquena la llança criminal. Proclamen a crits que cal portar l’efígie del cavall a la seu 
de la deessa i implorar el seu poder. 

Esbotzem els murs i obrim el recinte de la ciutat. Tothom col·labora en la tasca, posen rodes 
lliscadores sota les potes del cavall i li pengen al coll cordes d’estopa; la sinistra màquina puja cap a les 
muralles farcida d’homes armats. Entorn seu, nois i noies entonen càntics sagrats i es diverteixen 
tocant la corda amb les mans; ella entra dins i roda amenaçadora fins al mig de la ciutat. Oh pàtria, oh 
Troia estatge dels déus, muralles dels dardànides, glorioses en la guerra! Quatre vegades el cavall 
s’aturà just al llindar de la porta, i quatre vegades ressonaren les armes en el seu ventre; malgrat tot, 
ens apressem sense fer-ne cas, encegats per la follia, i col·loquem dins la sagrada ciutadella aquell 
monstre funest. Llavors, una vegada més, Cassandra ens vaticinà els destins futurs obrint els seus 
llavis mai no creguts pels teucres.33 Nosaltres, dissortats, per a qui aquell seria el darrer dia, recorrem 
la ciutat cobrint els santuaris dels déus amb rams de festa.  

4. Anquises interpreta l’aparició d’un cometa com el senyal diví que els troians han 
d’abandonar la ciutat (2, 692-804) 

Tot just acabà de dir això l’ancià, se sentí un tro a l’esquerra amb un espetec sobtat, i un astre caigut 
del cel corregué enmig de les tenebres arrossegant una cua d’una gran resplendor. Veiem com passa 
fregant les puntes de les teulades del casal, i s’oculta brillant en els boscos de l’Ida, deixant els senyals 
del seu recorregut; després d’això el seu solc encara irradia en un llarg segment, i aquells indrets 
fumegen de sofre en un ample redol. Ara sí, rendint-se, el meu pare s’alça mirant cap al cel, invoca els 
déus i adora aquell astre sagrat: “Ara mateix, sense cap tardança; us segueixo, i allà on em guieu, déus 
de la pàtria, allà seré; salveu el meu casal, salveu el meu nét. De vosaltres ha vingut aquest auguri, i 
Troia està sota la vostra protecció. Cedeixo, fill, sí, i ja no em refuso a acompanyar-te.” Acabà de parlar, 
i ja se sentia cada cop més clar el crepitar del foc per la ciutat i l’incendi feia girar cada cop més a prop 
les seves onades ardents. “Apa, doncs, estimat pare, puja damunt el meu clatell, jo mateix et duré a les 
espatlles i no em serà feixuc aquest esforç; passi el que passi, correrem alhora el mateix perill i 
compartirem la mateixa salvació; que el petit Iulus vagi al meu costat i que la muller segueixi de més 
lluny els nostres passos. Vosaltres, servidors, escolteu amb atenció el que us diré. A la sortida de la 
ciutat hi ha un turó i un antic temple consagrat a la solitud de Ceres,34 i, a la vora, un vell xiprer 
conservat durant molts anys pel culte dels avantpassats. Aquest és l’indret on ens reunirem tots per 
camins diferents. Tu, pare, pren en les teves mans els objectes sagrats i els Penats de la pàtria; a mi, 
que acabo de sortir d’una lluita i una matança tan grans, no m’és permès de tocar-los fins que m’hagi 
purificat en un corrent d’aigua viva.” 

Després de dir això, damunt les amples espatlles i el clatell inclinat m’estenc l’abrigall d’una pell 
rogenca de lleó, i m’ajupo sota la càrrega; el petit Iulus m’agafa la mà dreta i segueix el pare amb 
passos desiguals; al darrere ve la meva muller. Avancem per uns indrets foscos, i jo, que uns moments 
abans no tenia por dels trets que em disparaven ni dels grecs apinyats en rengle davant meu, ara 
m’esvero per qualsevol buf del vent; qualsevol fressa m’alarma, inquiet i temorós igualment pel meu 
acompanyant i per la meva càrrega. Era ja prop de les portes i em semblava que havia sortit al final del 
carrer, quan de sobte em semblà sentir un soroll continu de passos, i el meu pare, mirant a través de la 
fosca, “Fill meu”, exclama, “fuig, fill meu; ja són a prop. Veig escuts flamejants i armes de bronze que 
brillen.” Llavors, en el meu esverament, no sé quin poder diví advers em privà del seny ja enfosquit. 
Perquè, mentre continuo caminant sense rumb i m’aparto de la zona de carrers coneguts, ai dissortat 
de mi!, la meva muller Creüsa ¿em fou arrabassada per un malaurat destí que la féu aturar? ¿O bé 
perdé el camí o s’assegué de tan cansada? No ho sé pas; però després ja no la vaig tornar a veure. I no 
em vaig adonar que l’havia perduda, ni se’m va ocórrer, fins que arribàrem al turó de l’antiga Ceres i al 
seu temple sagrat. Quan per fi ens hi apleguem tots, només faltava ella, i deixava desenganyats els 
companys, el fill i el marit. ¿Quin dels homes o dels déus no vaig acusar en la meva follia? ¿Què vaig 
veure de més punyent en la destrucció de la ciutat? Encomano Ascani, el pare Anquises i els Penats de 

                                                 
33

 Cassandra havia rebut d’Apol·lo el do profètic, però després el déu la castigà fent que ningú no cregués les seves 

prediccions. 
34

 Ceres o Demèter era la deessa protectora dels cereals. Per això els seus santuaris solien ser al camp, en la solitud, fora 

del brogit de la ciutat. 
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Troia als companys i els deixo amagats al fons d’una vall; jo me’n torno a la ciutat i em cenyeixo les 
armes refulgents. Estic fermament decidit a afrontar altre cop qualsevol risc, a resseguir Troia d’un 
extrem a l’altre, a exposar novament el cap als perills. Començo per tornar a les muralles i als llindars 
obscurs de la porta per on havia sortit, desfaig el camí, em fixo en les petjades, les segueixo en sentit 
contrari a través de la nit i les exploro amb la mirada. Pertot l’horror m’envaeix el cor, fins el mateix 
silenci m’omple d’espant. Després m’encamino cap a casa, no fos que, per atzar, ella hi hagués tornat: 
hi havien irromput els dànaus i tenien ocupat tot l’edifici. De seguida el foc devorador s’estén fins al 
capdamunt dels sostres, gràcies al vent; les flames sobrepassen la seva alçada i l’incendi s’enfuria pels 
aires. Continuo avançant i torno a veure el palau i la ciutadella de Príam: i ja en els porxos buits, dins el 
refugi del temple de Juno, Fènix i el cruel Ulisses, escollits com a guardians, custodiaven el botí. Allà 
s’amunteguen de tot arreu els tresors de Troia que s’han salvat de l’incendi dels temples, taules dels 
déus, copes d’or massís, tapissos rapinyats. Nens i mares atemorides estan dempeus al voltant en una 
llarga filera. Fins i tot em vaig atrevir a llançar crits en la fosca i vaig omplir els carrers amb els meus 
clams, i, ple de dolor, vaig cridar Creüsa una i altra vegada repetint en va el seu nom. Mentre la cercava 
i em precipitava ple de furor per les cases de la ciutat sense parar, se m’aparegué davant els ull un 
espectre infeliç, l’ombra de la mateixa Creüsa, però d’una estatura superior a l’habitual. Vaig quedar 
atònit, els cabells se m’eriçaren i la veu se m’enganxà a la gola. Llavors ella em parlà i calmava els meus 
neguits amb aquestes paraules: “Què en treus d’abandonar-te així a un dolor insensat, oh dolç marit? 
No és pas sense el voler dels déus que s’esdevé tot això; ni el destí permet d’endur-te d’aquí Creüsa 
com a companya, ni ho consent el rei de l’Olimp celestial.35 Et cal suportar un llarg exili i solcar la 
immensa esplanada del mar; i arribaràs a la terra d’Hespèria, on el Tíber lidi36 s’escola amb un corrent 
suau entre els fèrtils conreus dels seus habitants. Allà t’espera un esdevenidor joiós, un reialme i una 
muller de sang reial; deixa de plorar per l’estimada Creüsa. Jo no hauré pas de veure les llars arrogants 
dels mirmídons o dels dòlops, ni aniré a servir com a esclava les matrones gregues, descendent com 
sóc de Dàrdan i nora de la divina Venus, sinó que la Gran Mare dels déus37 em reté en aquestes terres. I 
ara, adéu! I conserva el teu amor pel nostre fil comú.” Després d’haver dit això em deixà ple de 
llàgrimes i amb ganes de dir-li moltes coses, i s’esfumà en un oratge suau. Tres vegades, llavors, vaig 
provar d’envoltar-li el coll amb els braços; tres vegades se m’esmunyí de les mans aquella imatge que 
intentava inútilment d’estrènyer, com si fos un vent lleuger, talment un somni alat. Així, finalment, 
consumada ja la nit, retorno als meus companys. 

I allà quedo sorprès de trobar que hi ha fet cap un gran nombre de nous companys, dones i homes, 
joves que s’han aplegat per a l’exili, una multitud digna de llàstima. Acudiren de tot arreu, armats de 
coratge i de força per a seguir-me fins a qualsevol terra on jo volgués conduir-los per mar. I ja Lucífer 
sorgia dels turons del cim de l’Ida i ens portava el dia; els grecs tenien bloquejats els accessos a les 
portes i no hi havia cap esperança de poder-hi portar ajut. Vaig desistir i, alçant el pare damunt les 
meves espatlles, vaig emprendre el camí de les muntanyes.» 

5. Els troians troben Aquemènides a Sicília. Polifem i els Ciclops (3, 588-681) 

Sorgia ja el nou dia en els confins de llevant i l’Aurora havia allunyat del cel la nit humida, quan, 
d’improvís, avança des del bosc la imatge increïble d’un home desconegut, extenuat per la més 
extrema flaquesa, amb un aspecte miserable, i estén les seves mans en actitud de súplica vers la vora 
del mar. Ens girem per mirar-lo: una brutícia feréstega, una barba crescuda, un vestit confegit amb 
espines; quant a la resta, un grec, enviat també ell un dia cap a Troia amb l’exèrcit del seu país. Quan 
veié de lluny el nostre aspecte de dardanis i armadures troianes, vacil·là un moment, espantat del que 
veia, i s’aturà; tot seguit es precipità cap a la platja entre plors i súpliques: “Pels astres, us ho prego, 
pels déus de les altures, per aquesta llum del cel que respirem, preneu-me amb vosaltres, teucres, 
porteu-me a la terra que vulgueu: amb això en tindré prou. Reconec que sóc un de l’armada dels 
dànaus i confesso que vaig fer la guerra contra els Penats de Troia. Per tot això, si tan gran és l’afront 
del nostre crim, escampeu els meus membres per les ones i submergiu-me en la immensitat del mar; si 
moro, tindré el consol de morir a mans d’homes.” No digué res més, i ens abraçava els genolls, se’ns 

                                                 
35

 Júpiter. 
36

 Hespèria: Itàlia. El Tíber, riu de Roma, és anomenat “lidi” perquè la regió etrusca on neix havia estar poblada per 

colons lidis d’Àsia Menor. 
37

 La Gran Mare dels déus: la deessa Cíbele, protectora dels troians, especialment venerada a les regions de Frígia. 
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arrapava als genolls tot rebolcant-se. L’estimulem a dir-nos qui és, de quina sang ha nascut, i que ens 
confessi quina sort l’ha perseguit després. El mateix pare Anquises, sense esperar més, allarga la mà 
dreta al jove i amb aquesta garantia immediata reconforta el seu ànim. Ell, allunyant finalment el 
temor, diu: “Vaig néixer a Ítaca, vaig acompanyar el dissortat Ulisses i el meu nom és Aquemènides; 
vaig partir cap a Troia a causa de la pobresa del meu pare Adamast: tant de bo m’hagués durat aquesta 
fortuna! Quan els meus companys fugiren espantats de l’estatge cruel,38 s’oblidaren de mi i em 
deixaren abandonat aquí, a la vasta caverna del Ciclop.39 Es un estatge de sang corrompuda i de 
menges sangonoses, fosca per dins, immensa. Ell és un gegant i arriba a tocar les altes estrelles (oh 
déus, allunyeu de la terra aquesta pesta!); és horrible mirar-lo i ningú no gosaria parlar-li; s’alimenta 
de les entranyes i la negra sang dels dissortats que arreplega. Jo mateix vaig veure com a dos de la 
nostra colla els estrenyia el cos amb la seva manassa ajaçat al mig de la cova, i els aixafava contra la 
roca: l’estatge, tot esquitxat, s’inundà de sang; vaig veure com engolia els seus membres, que rajaven 
negra sangassa, i les carns encara tèbies bategaven sota les seves dents. Cert que no restà sense càstig. 
Ulisses no suportà aquesta monstruositat i, davant un perill tan gran, l’home d’Ítaca no s’oblidà del seu 
valor. En efecte, així que el Ciclop, tip d’aquelles menges i sepultat en el vi, inclinà el cap i el deixà 
caure, i s’ajagué al llarg de l’antre, talment un gegant, rotant, en el son, qualls de sang i trossos de carn 
barrejada amb vi sangonós, nosaltres, després d’invocar les grans divinitats i fer-nos a sorts el paper 
de cadascú, l’envoltem tots alhora per totes bandes i amb un pal punxegut li foradem l’ull enorme, 
únic, que s’amagava sota el seu front salvatge, tan gros com un escut d’Argos o com la llàntia de 
Febos,40 i, per fi, tenim l’alegria de venjar les ombres dels nostres companys. Però, fugiu, dissortats, 
fugiu i talleu les amarres d’aquest litoral. Perquè, de la mateixa condició i la mateixa grandària que 
aquest Polifem que tanca les llanudes ovelles a la seva cova i en muny les mamelles, hi ha un centenar 
més de Ciclops horribles que habiten arreu els racons d’aquestes costes i vaguen pels cims de les 
muntanyes. Tres vegades s’han omplert ja de llum els corns de la Lluna41 d’ençà que arrossego la meva 
vida pels boscos, entre els refugis solitaris i els cataus de les feres, veient com surten de les roques els 
Ciclops descomunals, estremint-me de sentir la seva veu i el soroll dels seus passos. Les branques em 
donen un magre aliment, baies i pelabous durs com la pedra, i les plantes em nodreixen amb les arrels 
que arrenco. Sempre a l’aguait de qualsevol cosa, he vist, per primer cop, com s’apropava a la costa la 
vostra flota. M’hi he lliurat, sense tenir en compte qui fóssiu: en tinc prou de poder escapar d’aquesta 
raça malvada. Val més que sigueu vosaltres qui destruïu aquesta ànima.” 

Amb prou feines acabava de dir això, quan al cim de la muntanya veiem el mateix pastor Polifem 
movent la seva còrpora immensa entre les ovelles i apropant-se a les riberes conegudes, un monstre 
horrible, deforme, descomunal, privat de la vista; un tronc de pi li guia la mà i assegura els seus passos; 
l’acompanyen les llanudes ovelles; aquest és el seu únic plaer i el consol dels seus mals. Quan arribà al 
mar i tocà les ones profundes, s’hi rentà la sang que li rajava de l’ull buidat, fent petar les dents i 
gemegant; caminava ja mar endins i les ones encara no arribaven a mullar-li els costats inassequibles. 
Nosaltres, esverats, ens afanyem a fugir lluny d’allà, no sense acollir abans aquell suplicant, que bé s’ho 
mereixia; tallem en silenci les amarres i solquem les aigües inclinant-nos damunt els rems a veure qui 
pot més. S’adona de nosaltres i, guiant-se pel so de les veus, canvia la direcció dels seus passos. Però, 
com que no té cap possibilitat d’abastar-nos amb el braç i en persecució no és capaç d’igualar les 
onades del mar Jònic, profereix un crit immens que fa tremolar el mar i totes les onades, fa estremir de 
cap a cap la terra d’Itàlia i promou bramuls en les corbades cavernes de l’Etna. Posat en alerta, el poble 
dels Ciclops es precipita des dels boscos i dels cims de les muntanyes cap al port, i omple la platja. 
Contemplem aquells germans de l’Etna allà dempeus, incapaços, mirant-nos amb l’ull feréstec i alçant 
fins al cel els caps superbs, una concurrència espantosa: talment com es drecen amb les seves elevades 
copes els roures aeris o els conífers xiprers, alta arbreda de Júpiter o bosc de Diana. 

6. Mercuri ordena Eneas que abandoni Cartago. Dido descobreix les intencions d’Eneas. 
Diàleg (4, 219-392) 

                                                 
38

 És a dir, la cova del Ciclop. 
39

 Segons la tradició, és el Ciclop Polifem, fili de Neptú. 
40

 Els escuts d’Argos (ciutat del Peloponnès) eren rodons. La llàntia de Febos és el sol. 
41

 Tres vegades la lluna ha fet el ple; han passat tres mesos. 
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Mentre li pregava amb aquestes paraules i abraçava els seus altars, l’Omnipotent l’escoltà, i girà els 
seus ulls cap a les muralles de la reina, cap a aquells dos amants oblidats d’una fama millor. Llavors 
s’adreça a Mercuri i li fa aquest encàrrec: «Vés, de pressa, fill, crida els vents i llisca amb les ales, 
adreça’t al cabdill dardànida, que ara s’entreté a la tíria Cartago sense tenir en compte les ciutats que el 
destí li ha assignat, i fes-li arribar pels aires lleugers el meu missatge. No és pas així com ens el 
prometé la seva bellíssima mare,42 i per això el salvà dues vegades de les armes dels grecs, sinó com 
l’home que seria capaç de governar Itàlia, fecunda en imperis i agitada per la guerra, de propagar el 
llinatge de la noble sang de Teucros i de sotmetre tota la terra al domini de les lleis. Si no l’estimula 
gens la glòria d’unes empreses tan grans i ell mateix no vol afrontar fatigues per la seva fama, ¿és que 
aquest pare vol privar el seu fill Ascani de les altures de Roma?43 ¿En què pensa? ¿Amb quines 
esperances s’entreté enmig d’un poble enemic sense parar esment en la descendència ausònia ni en les 
contrades de Lavínium? Que es faci a la mar! Això és tot, aquest és el nostre missatge.»  

Havia acabat de parlar. Mercuri es preparava a obeir les ordres del gran pare; primer es lliga als peus 
les sandàlies d’or, que amb les seves ales el porten en suspens per damunt dels mars i de la terra amb 
la mateixa rapidesa del vent. Després pren la vara: amb ella fa sortir de l’Orc les pàl·lides ombres i 
n’envia d’altres als tristos soterranis del Tàrtar, fa venir la son i la fa desaparèixer, i obre de nou els 
ulls aclucats per la mort. Confiant en aquesta vara empeny els vents i travessa les turbulentes 
nuvolades. Ara, en el seu vol, contempla el cim i els flancs inaccessibles del forçut Atlant, que aguanta 
el cel damunt el seu cap, d’Atlant, que veu sacsejat pel vent i la pluja el seu cim cobert de pins, sempre 
envoltat de negres núvols; un mantell de neu li cobreix les espatlles, i es desprenen rius pel mentó de 
l’ancià i el glaç li deixa enterca la barba hirsuta. Aquí el Cil·leni, recolzant en les seves ales obertes, féu 
la primera parada, després davallà rabent, amb tot el seu cos, cap al mar, com un ocell que vola baix, 
arran de l’aigua, al voltant de la costa, al voltant dels esculls on abunden els peixos. Així mateix volava 
entre el cel i la terra cap a la platja sorrenca de Líbia i tallava el vent, allunyant-se de l’avi matern, el fill 
del Cil·lene.44 Així que amb els peus alats tocà les casetes de Cartago, veu Eneas ocupat a construir 
fortificacions i a bastir nous edificis. Duia una espasa clavetejada de jaspi rogenc i resplendia sota un 
mantell de porpra de Tir que li penjava de les espatlles, regals que li havia fet la rica Dido, i ella 
mateixa n’havia brodat les teles amb finíssims fils d’or. El missatger l’abordà tot seguit: «¿Ara tu 
assentes els fonaments de l’alta Cartago i, sotmès a una dona, li basteixes una bella ciutat? Ai, que t’has 
oblidat del teu reialme i dels teus destins! M’envia a tu des de l’Olimp lluminós el mateix rei dels déus, 
que amb el seu poder domina el cel i la terra; ell mateix m’ordena que et dugui a través dels aires 
lleugers aquest encàrrec: ¿En què penses? ¿Amb quina esperança gastes el temps en terres de Líbia? Si 
no t’estimula gens la glòria d’unes empreses tan grans –i tu mateix no vols afrontar fatigues per la teva 
fama–, para esment en Ascani que creix, en les esperances que hi ha dipositades en Iulus, el teu hereu, 
al qual són reservats el reialme d’Itàlia i la terra romana.» Així que el Cil·leni hagué parlat amb 
aquestes paraules, abandonà la seva aparença humana sense esperar resposta i s’esfumà lluny de la 
vista en un vent suau. Eneas, per la seva banda, restà mut, fora de si, davant aquella visió; els cabells se 
li eriçaren d’horror i la veu li quedà enganxada a la gola. El crema el desig d’allunyar-se fugint i de 
deixar aquelles dolces terres, atònit per l’advertència tan severa i per l’ordre dels déus. Ai, ¿què pot 
fer? ¿Amb quines paraules gosarà ara trampejar el furor de la reina? ¿Com començarà? Fa volar el 
pensament ara cap aquí ara cap allà, el fa anar en direccions oposades i dóna voltes a totes les 
possibilitats. En aquest estat de dubte, li sembla que la millor decisió és aquesta: fa venir Mnesteu, 
Sergest i el coratjós Serest: que preparin la flota d’amagat i reuneixin els companys a la vora del mar, 
que posin a punt els ormeigs i dissimulin la causa d’aquests canvis de plans; ell, mentrestant, 
aprofitant que la bona Dido no en sap res i que no s’espera la ruptura d’un amor tan gran, triarà el camí 
per a apropar-se-li, el moment més afable per a parlar-li, la manera més adient per al seu propòsit. 
Tots obeeixen ràpidament l’ordre amb alegria i compleixen el que els ha manat. Però ¿qui pot 
enganyar una dona enamorada? La reina té un pressentiment de l’engany, és la primera a adonar-se 
dels moviments que es preparen, recelosa de tot, fins quan tot és segur. La mateixa Fama despietada li 
fa saber, en el seu desesper, que armen la flota i es preparen per a salpar. S’enfureix sense poder 

                                                 
42

 És a dir, Venus. 
43

 La ciutat que fundarà Ascani no serà Roma, sinó Alba Longa, d’on descendiran els romans. Per això Roma és també 

patrimoni d’Ascani. 
44

 L’avi matern: Atlant, la filla del qual, Maia, era mare de Mercuri. El Cil·lene era una muntanya de l’Arcàdia, al 

Peloponnès, on havia nascut Mercuri; per això el déu és anomenat sovint “el Cil·leni”. 
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dominar-se i encesa d’ira recorre la ciutat d’un cap a l’altre com una bacant, talment una Tíada 
excitada que brandeja els emblemes sagrats quan, havent sentit el crit de Bacus, la sacsegen les orgies 
triennals i el Citeró la crida de nit amb els seus clams.45 Finalment, s’avança a increpar Eneas amb 
aquestes paraules: «¿Esperaves, pèrfid, que podries dissimular encara una infàmia tan gran i 
abandonar d’amagat les meves terres? ¿No et pot aturar el nostre amor, ni la mà que ens donàrem un 
dia, ni la mort cruel a què Dido haurà de sucumbir? ¿Fins i tot en l’estació hivernal prepares la flota i 
enmig dels Aquilons t’afanyes a fer-te mar endins, cruel? Si no cerquessis terres forasteres i estances 
desconegudes, si restés dempeus l’antiga Troia, ¿aniries a cercar-la, aquesta Troia, amb les teves naus 
pel mar tempestuós? ¿És de mi que vols fugir? Per aquestes llàgrimes, per aquesta mà teva, ja que cap 
altra cosa no em resta en la meva dissort, per la nostra unió, pel nostre matrimoni tot just projectat, si 
de tu he merescut alguna cosa, o si alguna cosa de mi t’ha estat plaent, apiada’t d’aquest casal que 
s’ensorra, t’ho prego; si hi ha encara lloc per a les súpliques, abandona aquest pensament. Per culpa 
teva els pobles de Líbia i els prínceps dels númides m’odien, els cartaginesos m’avorreixen; igualment 
per culpa teva he perdut fins el pudor i la fama d’abans, que em bastava ella sola per a enlairar-me fins 
als estels. ¿A quina sort m’abandones arran de la mort, hoste meu, ja que, de marit que eres, només puc 
anomenar-te així? ¿Per què he d’esperar-me? ¿Potser perquè el meu germà Pigmalió destrueixi les 
meves muralles o el getul Iarbas se m’emporti captiva? Si almenys abans de la teva fugida hagués 
tingut de tu un fill, si veiés jugar al meu palau un petit Eneas que amb la seva fesomia em portés, 
malgrat tot, el teu record, ben segur que no em sentiria del tot traïda i abandonada.»  

Havia acabat de parlar. Ell mantenia fixos els ulls per les advertències de Júpiter i s’esforçava a 
reprimir el neguit en el seu cor. Finalment digué aquestes poques paraules: «Jo no negaré mai, oh 
reina, que has merescut de mi tots els favors que puguis enumerar de paraula, ni em recarà el record 
d’Elissa mentre em recordi de mi mateix, mentre tingui un alè de vida en els meus membres. Seré breu 
en la meva defensa. No t’imaginis que jo hagi esperat mantenir enganyosament en secret aquesta 
fugida; tampoc no he fet mai esment de les torxes nupcials, ni he arribat a un compromís d’aquesta 
mena.46 Si el destí em permetés d’ordenar la meva vida d’acord amb els meus designis i de resoldre els 
meus afers segons el meu voler, per començar, jo habitaria la ciutat de Troia i honraria les estimades 
restes dels meus, perduraria l’alt palau de Príam i amb les meves mans hauria reconstruït per als 
vençuts una nova Pèrgam. Però ara és la gran Itàlia, sí, Itàlia, el que Apol·lo de Grínia i els oracles de 
Lícia47 m’ordenen d’atènyer; aquest és el meu amor, aquesta és la meva pàtria. Si a tu, que vingueres de 
Fenícia, et retenen les fortaleses de Cartago i la contemplació d’aquesta ciutat líbia, ¿per què, ben 
mirat, no pots consentir que els teucres ens establim a les terres d’Ausònia? També a nosaltres ens és 
permès de cercar fora un reialme. La imatge neguitosa del meu pare Anquises m’adverteix en somnis i 
m’omple d’espant cada vegada que la nit cobreix la terra amb les seves ombres humides, cada vegada 
que sorgeixen els astres de foc; i igualment el petit Ascani, i la injustícia que faig a la seva persona, per 
a mi tan estimada, quan el privo del regne d’Hespèria i de les terres que el destí li ha reservat. I ara, 
fins i tot el missatger dels déus, enviat pel mateix Júpiter (ho juro pel teu cap i pel meu), m’ha portat 
les seves ordres a través dels ràpids aires. Jo mateix, enmig d’una llum transparent, he vist el déu com 
entrava en els nostres murs, i he sentit la seva veu amb aquestes orelles. Para d’encendre amb planys 
els meus sentiments i els teus; a Itàlia, no hi vaig per iniciativa meva.» 

Mentre diu tot això, ella fa estona que l’observa de través, girant la mirada d’aquí cap allà, el repassa de 
cap a peus amb ulls inexpressius i li diu tota abrandada: «Ni tens per mare una deessa ni Dàrdan és 
l’autor del teu llinatge, pèrfid, sinó que t’engendrà el Caucas eriçat de dures roques i t’alletaren les 
tigresses d’Hircània. Perquè ¿quin motiu tinc per a dissimular, o per a quins altres moments més 
crucials he de reservar-me? ¿Que potser s’ha commogut amb els meus plors? ¿Que potser ha girat cap 
a mi la mirada? ¿Que potser, penedit, ha vessat cap llàgrima o ha tingut compassió de la seva amant? 
¿Què he de considerar pitjor que això? Ara ja ni la suprema Juno ni el saturni pare dels déus48 no es 
miren tot això amb ulls justiciers. Enlloc no hi ha una paraula de fiar. El vaig acollir com un nàufrag, 

                                                 
45

 Virgili compara l’estat d’excitació de Dido amb el de les Tíades o bacants quan celebraven les festes de Bacus. 

Aquestes se celebraven de nit, cada tres anys, al mont Citeró, prop de Tebes, i eren anomenades orgies. 
46

 Les torxes nupcials simbolitzen el matrimoni. Eneas vol remarcar que entre ell i Dido no hi ha hagut un matrimoni 

regular ni s’hi ha compromès mai, ja que sap prou bé que la dona que els destins li tenen reservada és itàlica. 
47

 Es a dir, els oracles d’Apol·lo formulats en els santuaris que el déu tenia a Grínia i a Lícia, ciutat i regió, 

respectivament, situades a l’Àsia Menor. 
48

 És a dir, Júpiter, fill de Saturn. 
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mancat de tot, i, boja de mi, li vaig fer compartir el meu regne. Li vaig fer recuperar la flota perduda, li 
vaig salvar de la mort els companys. Ai, la fúria m’abranda i m’arrossega! Que si ara els auguris 
d’Apol·lo, que si ara els designis de Lícia, que si ara el missatger dels déus, enviat pel mateix Júpiter, li 
porta unes ordres terribles a través dels aires. Deu ser aquesta, naturalment, la feina dels d’allà dalt, 
deu ser aquest el neguit que els trenca el repòs! Ni vull retenir-te ni refutaré les teves paraules. Vés, 
persegueix Itàlia amb els vents, cerca el teu reialme a través de les onades. Espero, això sí, si és que els 
déus justiciers tenen algun poder, que esgotaràs tots els suplicis enmig dels esculls i invocaràs 
repetidament el nom de Dido. Jo et perseguiré de lluny amb les negres torxes de la venjança i, quan la 
freda mort m’haurà separat el cos de l’ànima, em faré present pertot arreu com una ombra. Pagaràs, 
malvat, les teves culpes. Jo ho sabré, i aquesta notícia m’arribarà fins a les profunditats dels Manes.»49 
Després de dir això interromp la conversa sense esperar la rèplica, abatuda fuig de la llum, es gira i 
s’allunya de la vista d’Eneas deixant-lo ple de dubtes i temors, i amb ganes de respondre-li llargament. 
Les serventes la sostenen, porten el seu cos desmaiat a la cambra de marbre i el col·loquen damunt el 
llit.  

7. Suïcidi de Dido (4, 630-705) 

Això deia, i girava el seu pensament cap a totes bandes cercant d’alliberar-se ben de pressa de la llum 
odiada. Llavors parla breument a Barce, la nodrissa de Siqueu, perquè la seva la retenia l’urna 
funerària allà a l’antiga pàtria:50 «Estimada nodrissa, fes venir aquí la meva germana Anna: digues-li 
que s’afanyi a purificar el seu cos amb aigua de riu i que porti les víctimes i les ofrenes expiatòries 
prescrites. Que vingui així, i tu mateixa cenyeix-te els polsos amb una cinta sagrada. El sacrifici a 
Júpiter Estigi,51 que vaig començar a preparar ritualment, tinc ganes d’acabar-lo, de posar terme als 
meus neguits i de lliurar a les flames la pira del cabdill dardani.» Així parlà. La nodrissa accelerava el 
pas amb l’afany d’una anciana. Dido, al seu torn, excitada i trasbalsada pels seus funestos projectes, 
girant els ulls injectats de sang, tremolant-li les galtes clapejades de taques morades, pàl·lida davant la 
mort imminent, es precipita cap a l’interior del palau, puja arravatada a l’alta pira i desembeina 
l’espasa dardània, un present que ella no havia pas demanat per a aquest fi. Llavors, quan veié els 
vestits troians, i aquell llit tan familiar, es deturà un moment entre llàgrimes i records, s’ajagué damunt 
el llit i digué les darreres paraules: «Despulles que em fóreu tan dolces mentre el destí i la divinitat 
m’ho permeteren, acolliu aquesta ànima i allibereu-me d’aquestes angoixes. La meva vida ha acabat, he 
consumat el curs que em concedí la Fortuna, i ara la meva ombra, amb tota la seva grandesa, baixarà 
sota terra. He fundat una ciutat gloriosa, he vist les meves muralles, vaig venjar el marit castigant el 
meu germà, que li era enemic. Hauria estat feliç, ai!, massa feliç, només que les naus dardànies no 
haguessin arribat mai a les nostres costes.» Digué, i amb els llavis contra el llit, «Moriré sense ser 
venjada», exclamà, «però morim ja! Així, fins i tot així, em plau davallar al reialme de les ombres. Que 
els ulls del cruel troià s’embriaguin amb aquestes flames des del mar, i que l’acompanyi el mal averany 
de la meva mort.» 

Acabà de parlar i, enmig d’aquestes paraules, les serventes veuen com es deixa caure damunt el ferro, 
com l’espasa borbolla de sang i les mans en queden banyades. La cridòria s’estén per les altes 
porxades: la Fama es desferma com una bacant per la ciutat en plena commoció. Les cases 
s’estremeixen de laments, gemecs i xiscles de dones, l’aire ressona amb grans planys, com si tota 
Cartago o l’antiga Tir caiguessin envaïdes pels enemics, com si les flames furients s’arremolinessin per 
les estances dels homes i els temples dels déus. Ho sentí, consternada, la germana, i amb passos 
tremolosos, aterrida, malmetent-se el rostre amb les ungles i el pit amb els punys, es llança enmig de 
tothom i crida la moribunda pel seu nom: «¿Era això tot allò, germana? ¿Era a mi que cercaves 
d’enganyar? ¿Es això el que em preparaven aquesta pira, aquests focs, aquests altars? ¿De què em 
queixaré primer, en la meva solitud? ¿Has refusat que la teva germana t’acompanyés en la mort? Tant 
de bo m’haguessis convidat a compartir el mateix destí: un mateix dolor i una mateixa hora se’ns 
haurien endut amb l’espasa totes dues alhora. ¿Vaig preparar aquesta pira amb les meves mans, vaig 
invocar amb la meva veu els déus de la pàtria, perquè a l’hora de morir, cruel, jo no hi fos? T’has 
destruït a tu, germana, i també a mi, el teu poble, el teu senat sidoni i la teva ciutat. Deixeu-me rentar-li 

                                                 
49

 És a dir, fins a les profunditats del regne dels morts. 
50

 La nodrissa de Dido havia mort a Tir, la pàtria d’origen. 
51

 Júpiter Estigi: Plutó, déu dels Inferns, anomenats també Estix. 
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les ferides amb aigua i, si encara li resta un darrer alè de vida, recollir-lo amb la meva boca.» Parlant 
així havia pujat els alts graons i, estrenyent contra el seu pit la germana mig morta, li donava escalf 
entre sanglots, i amb el vestit li eixugava els negres raigs de sang. Dido provà d’alçar els ulls pesants, 
però defallí novament; xiulà dins el seu pit la ferida profunda. Tres vegades, redreçant-se i fent força 
amb el colze, intentà d’incorporar-se, i tres vegades tornà a caure damunt el llit; amb la mirada 
perduda cercava cel enlaire la llum i, quan l’hagué trobada, exhalà un sospir. 

Aleshores l’omnipotent Juno, compadint-se del seu llarg dolor i del seu costós desenllaç, envià Iris des 
de l’Olimp a alliberar dels lligams del cos aquella ànima agonitzant. Perquè, com que no moria ni per 
decret del destí ni de mort merescuda, sinó per dissort, abans que li fos arribat el dia i afectada de cop 
per la follia, encara Prosèrpina no li havia tallat del cap el cabell ros ni havia sentenciat la seva vida a 
l’Orc Estigi.52 Per això Iris, coberta de rosada, amb les seves ales color de safrà, desplegant a través del 
cel mil variats colors sota els raigs del sol, davalla volant i s’atura damunt el cap de Dido: «Compleixo 
l’ordre de dur a Dis aquest tribut sagrat, i t’allibero d’aquest cos.» Així parlà; amb la dreta li tallà el 
cabell, i al mateix temps desaparegué del cos de Dido el darrer escalf i la seva vida s’esfumà en els 
aires. 

8. Oracle de la Sibil·la. Eneas li sol·licita baixar a l’Infern (6, 42-148) 

El costat enorme de la roca eubea és tallat en forma de cova: hi condueixen cent amples obertures, cent 
portes d’on irrompen altres tantes veus, les respostes de la Sibil·la.53 Havien arribat al llindar, quan la 
verge digué: «És el moment d’indagar el destí: el déu, heus aquí el déu!» I en dir aquestes paraules, 
davant l’entrada, tot d’una se li transformà el rostre, mudà de color i se li esbullaren els cabells; el pit li 
panteixa, el seu cor ferotge s’infla de furor, sembla més alta i la seva veu no sona com la d’un mortal 
d’ençà que ha estat inspirada pel poder ja més proper del déu. «¿Vacil·les a formular els vots i les 
súpliques, troià Eneas?», li diu. «¿Vacil·les? Mentre no ho facis no s’obriran les portes enormes 
d’aquesta casa d’estupor.» I, després de dir això, callà. Un tremolor glaçat recorregué els ossos durs 
dels teucres, i el rei vessà aquestes pregàries del fons del pit: «Febos, tu que sempre has tingut 
compassió de les dures penes de Troia, que dirigires els dards i la mà del troià Paris contra el cos de 
l’Eàcida, sota el teu guiatge m’he endinsat en els nombrosos mars que voregen terres immenses, fins 
als pobles tan llunyans dels massils i els camps que s’estenen davant les Sirtes: ara, finalment, hem 
arribat a les costes d’aquesta Itàlia que s’allunyava de nosaltres. Que no ens persegueixi més enllà 
l’infortuni de Troia! També a vosaltres el destí us permet ja compadir-vos del poble de Pèrgam,54 
vosaltres, déus i deesses tots, a qui feien nosa Troia i la glòria immensa de Dardània. I tu, sacerdotessa 

sagrada que coneixes el futur, permet (no et demano un reialme que no em sigui degut pel destí) que els teucres puguin 

establir-se al Laci, així com els seus Penats errants i les sacsejades divinitats de Troia. Llavors bastiré a Febos i a Trívia 

un temple tot de marbre i instituiré unes festes que duran el nom de Febos.
55

 També tu, Benefactora, tindràs un gran 

santuari en el meu regne: allà dipositaré les teves prediccions, els destins secrets predits al meu poble, 
i t’hi consagraré uns sacerdots que hauré escollit.56 Només et demano que no escriguis els teus oracles 
en fulles, perquè no volin en desordre com joguines a mercè dels corrents d’aire; et prego que els 
recitis tu personalment.» Així posà fi a les seves paraules.  

Però la profetessa, encara no posseïda del tot per Febos, s’agita furiosament dins la cova com una 
bacant, provant d’espolsar-se del pit el déu poderós; ell li castiga encara amb més força la boca rabiosa, 
domant el seu cor feréstec, i la modela reprimint-la. I ara s’obren ja espontàniament les cent portes 
immenses de l’estança i propaguen pels aires les respostes de la profetessa: «Oh tu, que finalment has 
arribat al terme dels grans perills del mar, per bé que te n’esperen encara de més greus, els de terra: sí, 
el troians arribaran als regnes de Lavínium, allunya del teu cor aquest neguit, però voldran també no 

                                                 
52

 Segons els antics, cada mortal porta al cap un cabell ros, i Prosèrpina, muller de Plutó, ha d’arrencar-l’hi abans de 

morir. L’agonia de Dido es prolonga perquè encara no li ha estat tallat el cabell ros, ja que la seva mort s’ha precipitat 

abans d’hora; Iris baixa a complir aquesta missió pròpia de Prosèrpina. L’Orc Estigi és el reialme dels morts. 
53

 La Sibil·la, en estat de possessió, profereix des de l’interior sons que són interpretats com l’oracle del déu.  
54

 És a dir, dels supervivents de Troia (Pèrgam). 
55

 Al·lusió manifesta al temple que August bastí en honor d’Apol·lo al cim del Palatí, amb una estàtua del déu entre les 

de Diana (Trívia) de Latona, i als Ludi Apollinares, instituïts durant la segona guerra púnica i restaurats per August. 
56

 Referència al temple de Júpiter, al Capitoli, on eren guardats el llibres profètics de la Sibil·la. Els sacerdots d’aquest 

temple eren els encarregats d’interpretar-los. 
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haver-hi arribat. Guerres, guerres terribles, i el Tíber que escumeja de tanta sang, ho veig. No et faltarà 
el Símois, ni el Xantos, ni els campaments grecs;57 al Laci t’ha nascut ja un altre Aquil·les, fill també 
d’una deessa;58 ni Juno enlloc no et mancarà, aferrada als troians, mentre tu, obligat per la necessitat, 
quins pobles dels itàlics i quines ciutats no aniràs a pregar suplicant! La causa d’una desgràcia tan gran 
serà altre cop una muller aliena als troians, altre cop unes noces forasteres.59 Tu no cedeixis davant les 
desgràcies, sinó al contrari, afronta-les amb més audàcia, segons que t’ho permeti la teva fortuna. El 
primer camí de salvació, contra el que pots imaginar-te, te l’obrirà una ciutat grega.»60 

Amb aquestes paraules, del santuari estant, la Sibil·la de Cumes vaticina enigmes esfereïdors, i 
bramula dins la cova, embolcallant la veritat amb expressions obscures: així són els frens que al seu 
furor imposa Apol·lo, i els esperons amb què li furga el pit.61 Tan bon punt cessà l’excitació i es 
calmaren els seus llavis rabiosos, l’heroi Eneas començà així: «Cap forma de sofrença, oh verge, no em 
ve de nou ni a la impensada: tot això ho he previst i ho he viscut ja per endavant en el meu ànim. Una 
sola cosa et demano: ja que és aquí, segons es diu, la porta del rei dels Inferns i la tenebrosa llacuna per 
on vessa l’Aqueront, fes que em sigui permès d’arribar davant la mirada i els llavis del meu pare 
estimat; mostra’m el camí o obre’m les portes sagrades; jo el vaig treure, duent-lo a les meves 
espatlles, d’entre les flames i els trets que ens perseguien a milers, i el vaig salvar d’enmig dels 
enemics; ell m’acompanyà en el viatge i suportava amb mi tots els mars, totes les amenaces de l’oceà i 
del cel, desvalgut com estava, més enllà de les forces i de la sort de la vellesa. És més, ell mateix em 
prega i m’ordena que m’atansés a tu i a les teves portes a suplicar-te. Tingues compassió tant del fill 
com del pare, t’ho prego, oh Benefactora (perquè tu ho pots tot i no és en va que Hècate t’ha atorgat el 
domini dels boscos de l’Avern), si és veritat que Orfeu pogué evocar els Manes de la seva muller 
confiant en les cordes sonores de lira tràcia, si Pòl·lux rescatà el seu germà amb una mort alternativa i 
fa i desfà aquest camí cada vegada.62 ¿Per què em cal esmentar Teseu i el gran Alcida?63 També el meu 
llinatge descendeix de Júpiter suprem.» 

Amb aquestes paraules suplicava i abraçava els altars, quan la profetessa començà a parlar així: 
«Nascut de la sang dels déus, troià fill d’Anquises, és fàcil la baixada cap a l’Avern: les portes del negre 
Dis són obertes nit i dia, però desfer el camí i tornar a sortir als aires de dalt, això és el difícil, això és el 
penós. Pocs ho han aconseguit, fills de déus a qui estimà l’equànime Júpiter o a qui un coratge ardent 
enlairà fins als astres. Tot l’espai central és ple de boscos, i els envolta el Cocit lliscant amb les seves 
negres sinuositats. Però, si tan gran és el desig en el teu cor, si tan gran és el deler de travessar dues 
vegades la llacuna Estígia,64 de veure dues vegades el negre Tàrtar, si tens ganes de lliurar-te a una 
tasca insensata, escolta què et cal acomplir prèviament. En un arbre ombrívol s’hi amaga un branquilló 
que és d’or, tant les fulles com la flexible tija, consagrat a la Juno subterrània;65 tot el bosc el tapa i les 
ombres el tenen reclòs en valls obscures. Però no és possible de penetrar en les profunditats de la 
terra si abans no has arrencat de l’arbre aquest brot de fulles d’or. Aquesta és l’ofrena particular que la 
bella Prosèrpina té ordenat que li sigui presentada. Quan has arrencat el primer brot, en neix un altre, 
també d’or, i la tija es recobreix de fulles del mateix metall. Així doncs, explora a fons amb els teus ulls 
i, quan el trobis, cull-lo amb la mà, segons el ritual; perquè ell mateix seguirà de bon grat i sense 
resistència, si és que t’hi crida el destí; si no és així, no el podràs vèncer amb cap mena de força ni 
arrencar-lo amb el ferro dur.  

9. Entrada al Tàrtar. Caront (6, 295-330). El gos Cèrber (6, 417-425) 

                                                 
57

 Símois i Xantos: rius de la plana de Troia. El sentit de la frase és que Eneas haurà de viure al Laci moments crítics 

com a la guerra de Troia.  
58

 Es a dir, al Laci trobarà un altre heroi, Turn, comparable a Aquil·les, que intentarà impedir el projecte dels troians. 

Turn era fill de la Nimfa Venília. 
59

 Com en la guerra de Troia, una dona forastera serà la causa de la discòrdia. En aquest cas el motiu serà el casament 

d’Eneas amb Lavínia, la princesa itàlica que havia estat promesa a Turn. 
60

 És la ciutat de Pal·lanteu, fundada pel grec Evandre a l’indret on més tard s’alçarà Roma. 
61

 És a dir, Apol·lo, d’una banda li inspira les respostes, però d’altra banda no li permet de parlar amb claredat. 
62

 Pòl·lux, que era immortal, aconseguí per al seu germà Càstor la mateixa condició i el rescatà del regne dels morts; 

però en compensació tots dos passaven un dia a l’Olimp i un altre a l’Avern. 
63

 Teseu i l’Alcida (Hèrcules) foren altres dos dels vivents que davallaren al regne dels morts i en tornaren. 
64

 És a dir, el llac que recull l’aigua de l’Estix. “Dues vegades”: ara, com a viu, i després, quan mori. 
65

 És a dir, a Prosèrpina, la reina dels Inferns. 
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ENTRADA AL TÀRTAR. CARONT. D’aquí parteix el camí que condueix a les aigües del tartari Aqueront. Hi 
bull un remolí tèrbol, fangós, d’una fondària insondable, i vomita tot el seu llot en el Cocit. Un horrible 
barquer guarda aquestes aigües i aquest riu, Caront, terriblement brut: una espessa barba blanca 
totalment descuidada li cobreix el mentó, la seva mirada de foc resta fixa, un mantell sòrdid li penja de 
les espatlles, lligat amb un nus. Ell mateix empeny la barca amb una perxa i la governa amb les veles, i 
en el seu fons rovellat transporta els morts, ara ja vell, però amb la vellesa vigorosa i fresca d’un déu. 
Cap aquí es precipitava, escampada per la ribera, tota una multitud, dones i homes, espectres d’herois 
magnànims que havien acomplert la vida, nois, noies encara per casar, joves que foren posats a la pira 
davant la mirada dels pares: tan nombrosos com cauen despreses les fulles en els boscos amb els 
primers freds de la tardor, tan nombrosos com s’apleguen en terra els ocells des d’alta mar quan 
l’estació del fred els obliga a fugir enllà de l’oceà i els empeny cap a terres càlides. S’estaven drets 
demanant de ser els primers a fer la travessia i allargaven les mans, delerosos de passar a l’altra riba. 
Però el tètric barquer agafa ara aquests ara aquells, mentre que uns altres els rebutja i els aparta lluny 
de la ribera. Eneas, estranyat sens dubte i commogut per aquell tumult, pregunta: «Digues-me, oh 
verge, ¿què significa aquesta concentració vora el riu? ¿Què demanen les ànimes? ¿Amb quin criteri 
unes han d’abandonar la ribera i altres solquen amb els rems les aigües lívides?» Li respongué 
breument la vella sacerdotessa: «Fill d’Anquises, llinatge inconfusible dels déus, el que veus és l’estany 
profund del Cocit i la llacuna estígia, pel poder diví dels quals fins i tot els déus es guarden de jurar en 
fals.66 Tota aquesta multitud que veus és la gent mancada de tot i sense sepultura. El barquer és 
Caront; aquells que les aigües transporten, és que van ser enterrats. No li és permès de fer-los 
travessar les riberes horrendes i el rogallós corrent abans que els seus ossos no hagin reposat en una 
tomba. Van errants durant cent anys, voleiant entorn d’aquestes riberes; llavors, finalment admesos, 
tornen a veure aquests estanys tan desitjats.»  

EL GOS CÈRBER. L’enorme Cèrber fa ressonar aquests reialmes amb els lladrucs de la seva triple boca, 
ajagut com un monstre en l’antre que hi ha al davant. La sacerdotessa, en veure que ja se li ericen les 
serps que li cobreixen el coll, li llança una fogassa soporífera feta amb mel i farina degudament 
amanida.67 Ell, amb una fam voraç, obrint les seves tres goles, la caça al vol, afluixa la seva esquena 
monstruosa ajagut a terra i, estenent-se tan llarg com és, omple tota la caverna. Sepultat en el son el 
guardià, Eneas traspassa l’entrada i s’allunya ràpidament de la vora d’aquell riu sense retorn.  

10. El camp dels Plors. Trobada amb Dido (6, 440-476) 

No lluny d’aquí s’estenen a la vista, per totes bandes, els Camps dels Plors; és així com els anomenen. 
Aquí, tots aquells que foren rosegats per la cruel metzina d’un amor indominable, resten ocults en 
viaranys apartats i els cobreix un bosc de murtra que els envolta;68 ni en la mort mateixa no els 
abandonen els neguits. En aquests indrets distingeix Fedra, Procris, la infeliç Erifile mostrant les 
ferides rebudes del seu fill despietat, com també Evadne i Pasífae; les acompanyen Laodamia i Ceneu, 
que un temps fou un noi i ara és una dona, retornada novament pel destí a la seva forma primitiva. I 
entre elles vagava pel bosc immens la fenícia Dido, amb la ferida encara recent. Així que l’heroi troià li 
fou a prop i la reconegué difusament en la fosca, com qui, al començament del mes, veu o es pensa que 
ha vist alçar-se la lluna entre els núvols, arrencà a plorar i li digué dolçament amorós: «Dissortada 
Dido, ¿m’arribà, doncs, verídicament la notícia que havies mort i que havies cercat la fi amb l’espasa? 
¿Vaig ser jo, ai!, la causa de la teva mort? Juro pels estels, pels déus de Dalt i per tot el que es pugui 
prometre en les profunditats de la terra, que fou a contracor, oh reina, que vaig allunyar-me de la teva 
terra. Però els designis dels déus, que ara m’obliguen a caminar entre aquestes ombres, per uns 
indrets esgarrifosos d’abandó i per la nit profunda, m’hi forçaren amb les seves ordres; no podia 
creure que amb la meva fugida t’hagués de portar un dolor tan gran. Atura’t i no et sostreguis a la 
meva mirada. ¿De qui fuges? És la darrera vegada que el destí em permet de parlar-te.» Amb aquestes 
raons Eneas intentava ablanir aquell ànima ardent, de mirada ferotge, i plorava. Ella, girada d’esquena, 
mantenia la mirada fixa a terra i, amb les paraules que ell encetava, el seu rostre no es commou més 
que si fos un pedra dura o una roca del Marpesos. Finalment, s’esmunyí d’ell i s’allunyà amb actitud 

                                                 
66

 El jurament per l’Estix era un dels més sagrats i obligava fins i tot els déus. 
67

 La fogassa, una espècie de coca, feta amb farina i mel, era una ofrena ritual en diversos cultes. La Sibil·la l’ha 

amanida amb substàncies soporíferes per fer adormir Cèrber. 
68

 Els enamorats estan envoltats de murtra perquè aquesta era la planta de Venus, deessa de l’amor. 
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hostil cap a un bosc ombrívol on Siqueu, el seu primer marit, correspon als seus neguits i compensa el 
seu amor. Malgrat tot, Eneas, profundament colpit per una mort tan injusta, la segueix de lluny vessant 
llàgrimes i la compadeix mentre va apartant-se. 

11. La posteritat. August (6, 788-807). Missió dels romans (6, 847 – 853). Marcel (6, 863-886) 

LA POSTERITAT. AUGUST. Aquest és Cèsar,69 i tota la descendència de Iulus que un dia apareixerà sota la 
immensa volta del cel. Sí, aquest és l’home que tantes vegades t’has sentit prometre, Cèsar August, fill 
d’un déu,70 que instaurarà novament l’edat d’or al Laci, pels camps on un dia regnà Saturn, i estendrà el 
seu imperi sobre els garamants i els pobles de l’Índia, sobre terres que s’allarguen més enllà dels 
signes del Zodíac, més enllà de les rutes de l’any i del sol, allà on Atlant, portador del cel, fa girar 
damunt les seves espatlles la volta del firmament tatxonada d’estels ardents. En vista de la seva 
arribada tremolen ja des d’ara, a causa dels oracles dels déus, els reialmes del mar Caspi lles terres 
meòtiques,71 i es contorben d’espant les boques del Nil de set braços. No, ni l’Alcida no recorregué 
tantes terres, malgrat que traspassà la cérvola de peus de bronze, o que pacificà els boscos de 
l’Erimant i féu tremolar Lerna amb el seu arc; ni Líber victoriós, que, menant els tigres, condueix el seu 
carro amb tirandes de pàmpols des dels cims de Nisa. ¿I dubtem encara d’estendre el nostre poder 
amb proeses, i la por ens impedeix d’assentar-nos n terres d’Ausònia? 

MISSIÓ DELS ROMANS. D’altres, ho reconec, seran potser més hàbils a arrencar vida al bronze, sabran 
treure del marbre rostres vivents, defensaran millor les causes, descriuran amb el compàs els 
moviments de l’univers i prediran la sortida dels astres: tu, romà, no oblidis (aquestes seran les teves 
arts) que has de governar els pobles amb el teu imperi i coronar la pau amb la llei, perdonar els qui 
sotmetin i abatre els superbs.»72 

MARCEL. «¿Qui és, pare, aquell que així acompanya els passos de l’heroi?73 ¿És potser un fill o algun 
descendent del seu gran llinatge? Quin entusiasme en els companys que el rodegen! Quina majestat en 
la seva persona! Però una negra nit li envolta el cap amb una ombra de tristesa.» Llavors el pare 
Anquises li respon vessant llàgrimes: «Oh fill, no vulguis conèixer el dol immens dels teus; aquest noi, 
els destins tot just el mostraran al món i no li permetran de continuar vivint. La nació romana us 
hauria semblat massa poderosa, déus celestials, si hagués pogut quedar-se aquest regal. Quins grans 
laments d’herois farà arribar aquell Camp de Mart fins a la gran ciutat de Mart!74 Quins funerals 
veuràs, oh Tíber, en passar davant la seva tomba recent! Cap noi de llinatge troià no elevarà a tan altes 
esperances els avantpassats llatins, ni la terra de Ròmul se sentirà mai tan orgullosa de cap altre fill 
seu. Ai, pietat, ai, antiga fe i mà invencible en la guerra! Ningú no se li hauria enfrontat impunement 
estant ell armat, tant si avancés a peu contra l’enemic com si clavés els esperons en els costats d’un 
cavall escumejant. Ai, jove digne de compassió, tant de bo poguessis trencar d’alguna manera el cruel 
destí! Tu seràs un Marcel! Deixeu-me escampar lliris, flors radiants a mans plenes, cobrir almenys amb 
aquests presents l’ànima del meu nét, i retre-li aquest inútil homenatge.»  

12. Història de Nis i Euríal (9, 176-502) 

Nis era el guardià d’una porta, guerrer acèrrim, fill d’Hírtac, a qui l’Ida abundós en caceres havia fet 
company d’Eneas, ràpid amb la llança i les lleugeres sagetes; al seu costat hi havia el company Euríal, el 
més bell dels enèades i de tots els qui vestien les armes troianes, un noi que duia a les galtes encara no 
afaitades els senyals de la primera jovenesa. Els unia una sola estimació i solien córrer junts al combat; 
també ara estaven apostats junts fent la guàrdia de la porta. Nis li diu: «¿Són els déus que infonen en el 
cor de l’home aquest ardor, Euríal, o de l’ardor de la pròpia passió cadascú se’n fa un déu? Fa estona 
que el cor m’impulsa a llançar-me a la lluita o a alguna empresa grandiosa, i no pot acontentar-se amb 
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aquesta plàcida quietud. Ja veus com estan de confiats els rútuls: a penes brillen algunes fogueres; 
jeuen relaxats pel son i el vi, tots els voltants estan en silenci. Escolta, doncs, el que projecto, els plans 
que sorgeixen ara del meu ànim. Tothom, el poble i els dirigents, reclama que es faci venir Eneas i li 
siguin enviats missatgers que l’informin amb exactitud. Si em prometen la recompensa que demano 
per a tu, ja que a mi em basta la glòria de l’empresa, crec que al peu d’aquell turó puc trobar el camí 
que condueix als murs i la ciutat de Pal·lanteu.» Euríal restà atònit, colpit pel gran desig de glòria, i 
alhora adreça a l’ardent amic aquestes paraules: «¿No vols, doncs, prendre’m per company en les 
empreses més importants, Nis? ¿Et deixaré anar tot sol a uns perills tan grans? No és pas així com 
m’educà el meu pare Ofeltes, avesat als combats, quan em crià entre el terror dels grecs i els 
sofriments de Troia, ni és així com m’he comportat amb tu des que he seguit els destins extrems del 
magnànim Eneas: aquí hi ha, sí, hi ha un cor que no té compte de la llum del dia, que creu que bé es pot 
pagar amb la vida un honor com aquest que cerques.» Nis li respon: «Ben cert que no dubtava gens de 
tu respecte a això, ni hauria estat just de fer-ho, no: així em retornin victoriós al teu costat el poderós 
Júpiter o qualsevol déu que miri amb bons ulls aquesta empresa! Però, si algú, com ja saps que passa 
sovint en tals perills, si algú, ja sigui l’atzar o un déu, m’arrossegava al fracàs, voldria que tu restessis 
viu, ja que la teva edat és més digna de la vida. Que hi hagi algú que tregui el meu cos del combat o que 
en pagui el preu del rescat per donar-li sepultura; i, si ho impedís com tantes vegades la Fortuna, que 
faci les ofrenes funeràries malgrat l’absència i m’honori amb un sepulcre. I no voldria ser la causa d’un 
dolor tan gran per a la teva pobra mare, l’única que entre tantes mares ha tingut el coratge de seguir-
te, minyó, sense prendre en consideració la ciutat del gran Acestes.» Però ell replicà: «Ordeixes en va 
arguments inútils, i el meu determini ja no canvia de posició ni cedeix. Afanyem-nos.» I, mentrestant, 
desvetlla els sentinelles; aquests els substitueixen i compleixen els torns; ell mateix, deixat el lloc de 
guàrdia, avança acompanyant Nis, i tots dos se’n van a trobar el rei.75  

Per tota la terra la resta dels vius relaxava en el son els neguits i els cors oblidats de les penes: els 
principals dirigents dels teucres, joves escollits, celebraven consell sobre les coses més importants del 
regne, deliberant què els calia fer, qui aniria ara a informar Eneas. S’estan drets al mig del campament i 
de l’esplanada, recolzats en les llargues llances i sostenint els escuts. Llavors Nis i Euríal, impacients, 
demanen de ser rebuts immediatament: és un afer important i val la pena la interrupció. Iulus és el 
primer a acollir-los, excitats com estan, i demana a Nis que parli. Llavors diu així el fill d’Hírtac: 
«Escolteu amb ànim benèvol, enèades, i no jutgeu aquests projectes pels nostres anys. Els rútuls han 
fet silenci, relaxats pel son i el vi. Nosaltres tenim explorat per al nostre ardit un lloc que s’obre en la 
bifurcació de camins prop de la porta de la banda de mar. Han deixat de fer-hi foc i una negra 
fumarada s’aixeca fins als estels. Si ens deixeu aprofitar la fortuna per a anar a trobar Eneas a la ciutat 
de Pal·lanteu, ben aviat ens veureu retornar carregats de botí i havent acomplert una gran matança. No 
ens pot enganyar el camí en la nostra marxa; en les nostres caceres assídues hem vist des del fons de 
les valls ombrívoles les primeres cases de la ciutat i hem explorat tot el riu.» Llavors Aletes, carregat 
d’anys i madur de seny, exclamà: «Déus de la pàtria, que conserveu sempre Troia sota el vostre poder, 
no esteu pas disposats a perdre completament els teucres si susciteu en els nostres joves uns tals 
ànims i uns cors tan decidits.» I mentre deia això els estrenyia les espatlles i els braços a tots dos, i 
regava amb llàgrimes el rostre i les galtes. «¿Quina recompensa prou digna penso que se us podria 
donar, herois, per aquests mèrits? La més bella de totes, per començar, us la donaran els déus i la 
vostra conducta; la resta us l’atorgaran després promptament el pietós Eneas i Ascani, no tocat encara 
pels anys, que mai no oblidarà un servei tan gran.» «No, ben al contrari», continua Ascani, «jo, a qui no 
resta cap altra salvació sinó el retorn del pare, ho juro, Nis, pels grans déus Penats, pels Lars d’Assàrac, 
pel santuari de la canosa Vesta: tota la meva sort i la meva esperança, les diposito en els vostres 
braços. Feu-me venir el pare, retorneu-me la seva presència; si el recupero s’esvanirà tota tristesa. Et 
donaré dues copes fetes d’argent i cisellades amb relleus, que el meu pare s’endugué de la vençuda 
Arisba, i dos trípodes, dos grans talents d’or i una cratera antiga que em regalà la sidònia Dido. Però si, 
victoriós, tinc la sort de conquerir Itàlia, d’apoderar-me del seu ceptre i de dictar el repartiment del 
botí, ja has vist en quin cavall anava muntat Turn, amb quines armes resplendia, tot d’or; doncs bé, el 
cavall, l’escut i el plomall vermell del casc, els exclouré del repartiment i són ja des d’ara el teu guardó, 
Nis. A més, el meu pare et donarà dotze dones de cos bellíssim i dotze presoners, cadascun amb les 
seves armes, i, a més d’això, la part de terra que posseeix el rei Llatí. Quant a tu,76 jove admirable, que 
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m’ets més pròxim per l’edat, t’acullo des d’ara amb tot el cor i t’abraço com a company en totes les 
vicissituds. No cercaré cap glòria sense tu en les meves empreses: tant si faig la pau com la guerra, 
tindré en tu la màxima confiança, en l’acció i en les deliberacions.» I en resposta li diu així Euríal: «No 
hi haurà dia que pugui acusar-me de no haver estat a l’altura d’una empresa tan àrdua, només que la 
bona fortuna no es torni adversa. Però per damunt de qualsevol premi et demano una sola cosa: tinc la 
meva mare, de l’antic llinatge de Príam, a qui, dissortada, ni la terra de Troia ni les muralles del rei 
Acestes no pogueren aturar de partir junt amb mi. Ara jo la deixo sense que sàpiga res d’aquest perill, 
sigui quin sigui, i sense haver-me’n acomiadat (en són testimonis la Nit77 i la teva dreta), perquè no 
podria suportar les seves llàgrimes de mare. Però tu, t’ho prego, conforta-la en la seva pobresa i 
socorre-la en la seva solitud. Deixa’m emportar aquesta esperança en tu; així afrontaré amb més 
audàcia tots els perills.» Trasbalsats, vessaren llàgrimes els troians, i més que cap altre el bell Iulus, 
perquè li oprimia el cor aquesta imatge de l’amor que ell sentia pel pare. Llavors li diu així: «Tingues 
per concedit tot allò que sigui digne de les teves grans empreses. Perquè ella serà per a mi com la mare 
i només li faltarà el nom de Creüsa,78 i no és pas petita la recompensa que li és reservada per haver 
posat al món un fill com tu. Sigui quin sigui el desenllaç dels fets, t’ho juro per aquest cap meu, pel qual 
solia jurar abans el meu pare: tot el que t’he promès si tornes i t’és propícia la fortuna, això mateix 
restarà íntegre per a la teva mare i la teva família.» Així parlà esclatant en plors; i al mateix temps es 
tragué de l’espatlla l’espasa d’or que el cretenc Licàon havia fabricat amb un art admirable i havia fet 
que s’adaptés còmodament a una beina de vori. Mnesteu dóna a Nis una pell, despulla d’un hirsut lleó, i 
el fidel Aletes permuta amb ell el seu casc. Tot seguit, ben armats, es posen en camí; en sortir, els 
acompanya fins a les portes amb els seus vots tot el grup de cabdills, joves i vells. I també el bell Iulus, 
mostrant coratge i un capteniment viril superior a la seva edat, els feia molts encàrrecs per a dur-los al 
pare; però tots els dispersen els vents, i els confien inútilment als núvols.  

Així que surten, travessen els fossats i dins l’ombra de la nit s’endinsen en el camp, que els serà hostil, 
però abans causaran la perdició de molts. Damunt l’herba veuen arreu cossos tombats per la son i el vi, 
carros amb el timó enlaire damunt la ribera, homes entre guarniments i rodes, armes i bots de vi 
barrejats per terra. El fill d’Hírtac79 parla el primer així: «Euríal, cal que ens arrisquem amb el nostre 
braç: és l’ocasió mateixa que ho reclama. Vet aquí el camí. Tu vigila i mira tot al voltant, que cap 
patrulla no se’ns pugui alçar per l’esquena; jo devastaré aquest indret i t’obriré una ampla franja.» Així 
parla, i refrena la veu, i llavors amb l’espasa envesteix el superb Ramnes, que, estirat sobre un munt de 
tapissos, roncava amb tota la força dels pulmons, ell que era rei i alhora un àugur molt apreciat de 
Turn, però amb els seus auguris no pogué allunyar la perdició. Al costat mateix, mata tres servents de 
Rem que jeien desprevinguts entre les armes, i el seu escuder, com també el seu auriga, atrapat al peu 
mateix dels cavalls, i amb el ferro li sega el cap oscil·lant. Després talla el cap a Rem mateix i deixa el 
seu tronc fent borbolls de sang; el terra i els jaços s’amaren tebis del negre líquid. I fa el mateix amb 
Làmir i Lamus i el jove Serrà, que havia jugat fins ben entrada la nit; bellíssim d’aspecte, ara jeia, 
vençuts els seus membres per l’excés del déu del vi; sortós d’ell si hagués fet durar el joc tant com la nit 
i l’hagués allargat fins a l’alba. Com un lleó dejú que sembra el pànic en una cleda plena d’ovelles, 
empès per una fam furiosa, devora i arrossega les tendres bestioles mudes de terror, i rugeix amb la 
gola ensangonada. I no era menor el carnatge que feia Euríal; també ell s’encén de furor i escomet, pel 
mig d’una gran multitud anònima, Fadus, Herbès, Retus i Abaris, sense que ells se n’adonin, llevat de 
Retus, que estava a l’aguait i ho veia tot, però ple de temor s’ocultava darrere una gran gerra. En 
incorporar-se, Euríal li enfonsà tota l’espasa fins al pom al mig del pit, i la’n tornà a treure carregada de 
mort. Retus vomita l’ànima de porpra i, bo i morint, perboca vi barrejat amb sang; Euríal s’apressa 
fogosament en aquella matança furtiva. S’apropava ja als companys de Messap; allà veia apagar-se les 
últimes fogueres, i els cavalls, degudament fermats, que pasturaven l’herba, quan Nis, adonant-se que 
el company es deixava endur per un afany excessiu de matança, li diu breument així: «Aturem-nos, que 
s’acosta la llum enemiga.80 Ja ens hem saciat prou de venjança, ens hem obert camí entre els enemics.» 
Deixen nombroses armes de guerrers, forjades amb argent massís, crateres i tapissos preciosos. Euríal 
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engrapa i s’adapta a les espatlles inútilment fortes les fàleres de Ramnes,81 i el seu baldric guarnit amb 
boles d’or que un dia el riquíssim Cèdic envià com a present d’hospitalitat a Rèmul de Tíbur, amb qui, 
malgrat la distància, mantenia lligams; Rèmul, en morir, en féu donació al seu nét; després de la mort 
d’aquest, els rútuls se n’havien apoderat lluitant en el combat. Després es posa el casc de Messap, 
còmode i adornat amb una crinera. Surten del camp i es posen en lloc segur.  

Mentrestant, uns genets enviats com a avantguarda des de la ciutat llatina, mentre el gros de l’exèrcit 
restava arrenglerat a la plana, avançaven i portaven noticies al rei Turn; eren tres-cents, tots armats 
d’escuts, a les ordres de Volcent. S’acostaven ja al campament i arribaven als murs, quan veuen de 
lluny els dos joves que trencaven per un camí a l’esquerra; el casc traí el desprevingut Euríal sota la 
feble claror de la nit i brillà contra els raigs de la lluna. Això no passà inadvertit. Volcent crida des dels 
rengles: «Atureu-vos, homes; ¿per què preneu aquest camí? ¿Qui sou, que aneu armats? ¿Cap on 
aneu?» Ells no replicaren res, sinó que s’afanyaren a fugir cap al bosc i es confiaren a la nit. Els genets 
s’aposten aquí i allà en les conegudes bifurcacions i omplen de guàrdies totes les sortides. Era un bosc 
extens, eriçat de matolls i de negres alzines, ple pertot arreu d’espessos esbarzers; només algun sender 
brillava entre els carreranys ocults. La foscor de les branques i el pes del botí destorben Euríal i la por 
li fa equivocar la direcció dels camins. Nis s’allunya; imprudent, havia anat més enllà dels enemics i 
d’aquells llocs que més tard, del nom d’Alba, foren anomenats Albans (aleshores els tenia el rei Llatí 
com a altes pastures), quan s’atura i es gira inútilment cap a l’amic desaparegut: «Pobre Euríal, ¿en 
quin indret t’he deixat? ¿Per on t’he de seguir?» Desfent altre cop tot el camí incert del bosc enganyós i 
observant-hi alhora les petjades, el recorre en direcció contrària i vaga entre els matolls silenciosos. 
Sent cavalls, sent l’estrèpit i les consignes dels qui l’empaiten; no passa gaire estona, quan li arriba a 
les orelles un crit i veu Euríal: enganyat pel terreny i la nit, atordit per l’inesperat tumult, ja tota la 
tropa li ha caigut al damunt i se l’enduu, mentre intenta inútilment tota mena d’esforços. ¿Què pot fer? 
¿Amb quines forces, amb quines armes intentarà rescatar el jove? ¿Es llançarà, disposat a morir, entre 
les espases dels enemic i precipitarà amb les ferides una mort honrosa? Ràpidament fa enrere el braç 
brandant una javelina, i, alçant els ulls cap a l’alta Lluna, li fa aquesta pregària: «Tu, deessa, sigues-me 
propícia i afavoreix la meva empresa, honor dels estels i guardiana dels boscos, filla de Latona.82 Si mai 
el meu pare Hírtac portà per mi ofrenes als teus altars, si mai jo mateix les vaig completar amb les 
meves caceres, penjant-les a la volta del teu temple o clavant-les al teu Sagrat frontispici, concedeix-me 
de desbaratar aquest escamot i dirigeix els meus trets a través dels aires.» Digué, i, fent força amb tot 
el cos, disparà l’arma. La javelina, volant, esquinça les ombres de la nit, arriba a l’esquena de Sulmó, 
girat com estava, allí es trenca i amb el mànec romput li traspassa el cor. Ell rodola vomitant del seu 
pit, en la fredor de la mort, un riu de sang calenta, i agita els seus costats amb prolongades convulsions. 
Miren pertot al voltant. Però vet aquí que Nis, envalentit pel fet, brandejava una altra javelina per 
damunt de l’orella. I, mentre ells es contorben, el tret surt xiulant, travessa els dos polsos de Tagus i li 
queda clavada, calenta, al cervell traspassat. S’enfureix, ferotge, Volcent, sense veure enlloc l’autor del 
tret ni saber contra qui pot desfogar la seva ràbia. «Però tu,83 mentrestant, em pagaràs amb la teva 
sang calenta la mort de tots dos»,84 digué; i alhora, desembeinada l’espasa, es llançava sobre Euríal. 
Llavors sí que Nis, esfereït, trastornat, es posa a cridar, incapaç de continuar ocultant-se en la foscor i 
de suportar un dolor tan intens: «Jo, jo, sóc jo que ho he fet, gireu contra mi les armes, rútuls! Tot 
l’ardit és obra meva; aquest no ha gosat ni ha pogut fer res, ho juro pel cel i pels estels, que en són 
testimonis; ell només ha estimat massa aquest amic dissortat.» Això és el que deia, però l’espasa, 
impulsada amb força, travessà les costelles del company i li rompé el pit blanc. Roda Euríal cap a la 
mort, la sang li regalima pels bells membres i el cap li cau doblegat damunt les espatlles: com una flor 
de porpra quan, tallada per l’arada, s’esllangueix i mor, o com les roselles inclinen el cap damunt les 
tiges fatigades quan han de suportar el pes de la pluja. Però Nis es precipita al bell mig, i entre tots 
cerca únicament Volcent, s’obstina només en Volcent. Els enemics, apilotant-se al seu voltant, 
l’acorralen estretament per totes bandes. Ell no deixa d’atacar i brandeja l’espasa fulminant fins que 

                                                 
81
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l’ha clavada de dret a la gola del rútul cridaner i, bo i morint, ha arrabassat la vida al seu enemic. 
Llavors, cosit de trets, es llançà damunt el cos sense vida de l’amic i allà descansà, finalment, en la 
placidesa de la mort. 

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 Capitoli85 i el senat romà tindrà 
l’imperi del món. 

Els rútuls vencedors, després d’apoderar-se del botí i les despulles, portaven plorant el cadàver de 
Volcent cap al campament. No eren menors els planys en el camp quan trobaren sense vida Ramnes i 
tants capitans abatuts en una mateixa matança, i Serrà i Numa. Una multitud s’aplegà va a prop dels 
cadàvers mateixos, dels homes agonitzants, del lloc encara tebi del recent carnatge, dels rierols plens 
de sang escumejant. Reconeixen entre ells les despulles, el casc resplendent de Messap i aquelles 
fàleres reconquerides amb tanta suor. 

I ja l’Aurora, deixant el llit daurat de Titonos, començava a espargir la terra amb una nova claror. 
Irradiava ja el sol, la llum tornava a deixar les coses a la vista, quan Turn incita els homes a les armes, 
cenyit també ell amb les armes: els comandants fan formar per al combat els esquadrons de bronze, 
cadascun els seus, i els inciten les ires amb tota mena de rumors. Però, a més, drecen les llances on hi 
ha clavats, trist espectacle, els caps mateixos d’Euríal i de Nis, i els segueixen amb una gran cridòria. 
Els soferts enèades han apostat els seus batallons a la banda esquerra dels murs, ja que la banda dreta 
queda tancada pel riu, controlen els profunds fossats i s’estan dalt de les torres, angoixats; i alhora els 
commovia la visió dels caps empalats dels dos herois, prou coneguts d’aquells dissortats, regalimant 
sang negra. 

Mentrestant la Fama, missatgera alada, s’escampa per la ciutat atemorida86 i arriba a les orelles de la 
mare d’Euríal. L’escalf abandonà de sobte els ossos de la dissortada, els fusos li caigueren de les mans i 
se li desferen les troques.87 La infortunada es precipita fora, i, amb xiscles femenívols, arrencant-se els 
cabells, corre delirant cap als murs i arriba als primers rengles de la formació, sense pensar en els 
enemics, ni en el perill, ni en els trets, i llavors omple el cel de lamentacions: «Com t’he de veure, 
Euríal! Tu, aquell que havia de ser el darrer suport de la meva vellesa, ¿com m’has pogut deixar sola, 
cruel? ¿Ni tan sols ha estat permès a la dissortada mare dir-te el darrer adéu en ser enviat a uns perills 
tan grans? Ai, ara jeus en una terra desconeguda, lliurat com a presa als gossos llatins i a les aus! Jo, 
que sóc la teva mare, no t’he acompanyat en un funeral, no t’he tancat els ulls, no t’he rentat les ferides, 
no t’he cobert amb la túnica que jo m’afanyava a teixir-te nit i dia, i amb la tela consolava les penes de 
la meva vellesa. ¿On et cercaré? ¿Quina terra posseeix ara el teu cos, els teus membres mutilats, el teu 
cadàver esquinçat? ¿Això és tot el que pots mostrar-me de tu, fill?88 ¿Això és el que he seguit per terra i 
per mar? Traspasseu-me, llanceu contra mi tots els trets, oh rútuls, si hi ha en vosaltres gens de pietat, 
elimineu-me a mi la primera amb el ferro; o bé tu, poderós pare dels déus, tingues compassió i amb un 
dels teus trets enfonsa en el Tàrtar el meu cap avorrible, ja que no puc truncar d’altra manera aquesta 
vida cruel.» Els ànims es commouen amb aquest plany, un dolgut gemec s’escampa per tots els 
presents, i s’afebleixen, rompudes, les forces de cara al combat. Com que la dona provocava flamarades 
de dolor, Ideu i Àctor, per ordre d’Ilioneu i de Iulus, que plora abundosament, l’agafen i la porten en 
braços a casa.  

13. Mort de Pal·lant (10, 362-509) 

En una altra banda, on un torrent havia arrossegat llargament a rodolons pedrots i arbusts arrencats 
de la ribera, així que Pal·lant s’adonà que els arcadis, no avesats a combatre a peu, giraven l’esquena 
als llatins que els empaitaven, ja que l’aspra naturalesa pantanosa del lloc els havia aconsellat 
d’abandonar els cavalls, ell, com a darrer recurs en la necessitat, intentà d’encendre’ls el coratge, ara 
amb súpliques, ara amb paraules amargues. «¿Cap on fugiu, companys? Per vosaltres mateixos, per les 
vostres gestes heroiques, pel nom del vostre cabdill Evandre, per les guerres en què heu vençut, per 
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 És a dir, per sempre. El Capitoli és el símbol de la Roma eterna. 
86

 És a dir, pel campament dels troians. 
87

 Fusos, troques: elements essencials en l’art de filar, feina en la qual estava ocupada la mare d’Euríal quan rebé la 

notícia de la mort del seu fill. 
88

 L’única cosa que pot veure la mare és el cap d’Euríal clavat en una llança. 
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l’esperança que ara se’m presenta de poder emular la glòria del pare, no confieu en la fugida. Cal obrir-
se camí entre els enemics amb les armes. Allà on ens amenaça aquell eixam de guerrers tan espès, allà 
és on us reclama la pàtria gloriosa, a vosaltres i el vostre guia Pal·lant. No ens constrenyen uns poders 
divins; som mortals i ens ataca un enemic mortal; tantes vides, tantes mans tenim nosaltres com ells. Ja 
veieu que la profunditat del mar ens tanca el pas amb la seva gran barrera i que ja no hi ha terra per on 
fugir; ¿anirem camí del mar o bé de Troia?»89 Això diu, i es llança enmig de l’espessor d’enemics. 

De primer li surt a l’encontre Lagus, menat per un destí advers. Mentre arrenca una pedra d’un pes 
enorme, Pal·lant li dispara una javelina i el travessa per l’indret on l’espinada separa per la meitat les 
costelles, i torna a recuperar l’arma clavada als ossos. No aconsegueix de sorprendre’l Hisbó, com sens 
dubte esperava de fer; perquè l’abastà primer Pal·lant quan se li tirava al damunt, enfurit incautament 
per la mort cruel del seu company, i li enfonsà l’espasa en els pulmons inflats. Després envesteix Esteni 
i també Anquèmol, de l’antic llinatge de Retus, que gosà profanar amb l’incest el llit de la madrastra. 
També vosaltres, bessons, caiguéreu en els camps dels rútuls, Larides i Tímber, fills de Daucus, tan 
semblants que els vostres no us distingien, i aquesta confusió feia gràcia als pares. Però ara Pal·lant us 
ha destriat ben cruelment: perquè a tu, Tímber, t’ha segat el cap l’espasa d’Evandre,90 i quant a tu, 
Larides, la teva dreta tallada cerca el seu amo,91 i els dits es belluguen moribunds i tornen a palpar el 
ferro. Els arcadis, enardits per l’arenga i a la vista dels fets insignes de l’heroi, senten que una barreja 
de dolor i de vergonya els arma de coratge contra l’enemic. 

Llavors Pal·lant travessa Reteu, que fugia més enllà dalt del carro. Aquesta fou l’única treva, l’únic 
moment de retard que hi hagué per a Ilos; perquè era contra Ilos que Pal·lant havia engegat des de 
lluny la seva poderosa llança, però la rebé Reteu en posar-se entremig, mentre fugia de tu, excel·lent 
Teutras, i del teu germà Tires; Reteu rodolà del seu carro i morint trepitjà amb els talons el camp dels 
rútuls. I tal com el pastor, en alçar-se els vents a l’estiu segons els seus desigs, cala foc en diversos 
punts del bosc, i l’exèrcit de Vulcà,92 envaint de sobte els espais intermedis, s’estén com un sol front, 
horrible, pels vastos camps, mentre el pastor s’asseu victoriós a contemplar les flames triomfants, així 
mateix tot el coratge dels companys s’aplega en un de sol i et fa d’ajut, oh Pal·lant. Però Halès, valent en 
el combat, es llança contra ells i s’escuda en les seves armes. Aquí mata Ladó, Feres i Demòdoc, i amb 
l’espasa refulgent talla la mà a Estrimoni quan l’aixecava contra la seva gola; d’un cop de roc fereix 
Toant al cap i n’escampa els ossos barrejats amb cervell sagnant. El pare, preveient els destins, havia 
ocultat Halès en els boscos; quan, ja vell, aclucà amb la mort els seus ulls profètics, les Parques posaren 
les mans damunt el fill i el destinaren als dards d’Evandre. Pal·lant li anà a l’encontre fent abans 
aquesta pregària: «Ara, pare Tíber, concedeix al dard que sostinc, a punt de llançar, sort i camí a través 
del pit del dur Halès. D’aquestes armes i del botí de l’heroi en faré ofrena a la teva alzina.»93 El déu 
escoltà aquestes paraules; mentre Halès protegeix Imàon, ofereix, infeliç, el seu pit indefens al dard 
arcadi.94 

Però Lausus, un dels participants destacats en aquella guerra, no permet que les tropes s’atemoreixin 
per la mort tan adversa d’aquell guerrer; primer elimina Abant, que se li encara, nus i barrera de la 
batalla. Són abatuts els fills d’Arcàdia,95 abatuts els etruscs, i també vosaltres, teucres, cossos que els 
grecs no pogueren destruir. Xoquen els exèrcits, igualats en comandants i en forces; els dels extrems 
tanquen estretament les files i la massa no deixa moure ni les armes ni les mans. Aquí amenaça i fa 
pressió Pal·lant, allà, per contra, ho fa Lausus; no és gaire la deferència d’edat, tots dos magnífics 
d’aspecte, però la Fortuna els havia negat el retorn a la pàtria. Tanmateix, el sobirà del gran Olimp no 
permeté que s’enfrontessin entre ells. A tots dos els espera ben aviat el seu destí sota un enemic més 
poderós. 
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 Troia: el campament construït pels troians vora el Tíber. 
90

 És a dir, l’espasa d’Evandre manejada ara pel seu fill Pal·lant. 
91

 És a dir, la mà encara es belluga, com cercant el cos del qual ha estat tallada. 
92

 L’exèrcit de Vulcà: les flames que cremen el bosc. 
93

 Segurament alguna alzina sagrada de la vora del riu. Amb aquest gest els antics oferien als déus les despulles dels 

seus enemics. 
94

 El dard arcadi: el dard llançat per Pal·lant, que era descendent d’arcadis. 
95

 Els fills d’Arcàdia: els guerrers que comanda Pal·lant. 
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Mentrestant, la divina germana de Turn96 l’avisa que vagi a rellevar Lausus, i ell talla pel mig de les 
formacions amb el seu carro alat. Així que veu els companys crida: «És el moment d’aturar el combat; 
jo tot sol envestiré Pal·lant; tan sols a mi m’és destinat Pal·lant; voldria que el seu pare mateix fos aquí 
per a veure-ho.» Així parlà, i els companys s’apartaren del camp tal com els manava. Mentre els rútuls 
es retiren, el jove Pal·lant se sorprèn de l’arrogància de les ordres, observa Turn amb esglai, fa anar els 
ulls per tot el seu cos enorme, de lluny estant el repassa de cap a peus amb mirada ferotge i replica a 
les paraules del rei amb aquestes altres: «Ara tindré la glòria d’arrabassar-te les despulles opimes o bé 
de morir honrosament: el pare accepta indiferent qualsevol de les dues sorts. Estalvia’t les amenaces.» 
Després de dir això, avança cap al mig de l’esplanada; als arcadis se’ls glaça la sang al cor. Turn ha 
baixat del carro i s’apressa a lluitar a peu cos a cos; talment com es llança volant un lleó quan des de 
l’alta talaia veu al lluny un toro que s’alça en el pla, preparant-se per al combat, així era l’aspecte de 
Turn mentre s’apropava. Quan Pal·lant cregué que el tenia a un tret de llança, fou el primer a envestir, 
per si l’atzar l’afavoria, ja que s’hi arriscava amb desigualtat de forces, i pregà així al cel immens: «Per 
l’hospitalitat del meu pare i per les taules en què vas prendre part com a foraster, et prego, Alcida, que 
m’assisteixis en aquesta gran empresa. Que Turn vegi en morir com li arrabasso les armes 
ensangonades i que els seus ulls moribunds m’hagin de suportar com a vencedor.» L’Alcida escoltà el 
jove, però ofegà en el fons del seu pit un gran sospir i vessà llàgrimes d’impotència. Llavors el Pare97 
parla al fill amb paraules afables: «Cadascú té fixat el seu dia; el temps de la vida és curt i irreparable 
per a tothom; però allargar la glòria amb proeses, això és obra del coratge. Al peu de les altes muralles 
de Troia caigueren tants fills de déus!, i fins i tot morí amb ells el meu fill Sarpèdon; també a Turn el 
reclamen els seus propis destins, i arriba ja a la meta del temps que li fou concedit.» Així parlà, i apartà 
els ulls dels camps dels rútuls. 

Ara Pal·lant engega la llança amb gran potència i treu del fons de la beina l’espasa refulgent. La llança 
va a parar volant al punt on l’extrem superior de la cuirassa protegeix les espatlles, i, obrint-se camí a 
través de la vora de l’escut, arriba fins i tot a encetar el cos grandiós de Turn. Llavors Turn, balancejant 
llargament una llança armada amb punta de ferro, l’engega contra Pal·lant i diu així: «Veges si la meva 
arma no és més penetrant.» Havia dit, i la punta travessa amb un cop vibrant el centre de l’escut, tantes 
làmines de ferro, tantes de bronze, malgrat les pells de bou que l’envolten amb tants tombs, i perfora la 
barrera de la cuirassa i el pit robust. Ell s’arrenca inútilment de la ferida l’arma calenta: pel mateix 
camí s’escolen alhora la sang i la vida. Es desplomà sobre la ferida, les armes ressonaren damunt seu i, 
morint, mossegà la terra hostil amb la boca ensangonada. Turn, dreçant-se damunt seu, diu així: 
«Arcadis, recordeu les meves paraules i repetiu-les a Evandre: li retorno Pal·lant tal com se’l mereix; si 
valen alguna cosa l’honor del sepulcre i el consol d’enterrar-lo, li ho concedeixo generosament. Li 
costarà cara l’hospitalitat que oferí a Eneas.» En dir això trepitjà el cadàver amb el peu esquerre i li 
arrabassà el pesadíssim baldric, que duia gravat aquest delicte: un estol de joves vergonyosament 
assassinats en una sola nit de noces i els tàlems ensangonats; així ho havia cisellat en un bon gruix d’or 
Clonus, fill d’Èurit.98 Ara Turn es glorieja d’aquesta despulla i exulta d’haver-se’n apoderat. Oh ment 
dels homes, que ignora el destí i la sort futura, i no sap guardar la moderació quan l’enalteix la 
prosperitat! Ja li arribarà a Turn el moment en què desitjaria pagar qualsevol cosa per no haver tocat 
Pal·lant i odiarà aquestes despulles i aquest dia. Ara, però, els companys, aplegats massivament, amb 
grans lamentacions i plors s’emporten Pal·lant ajagut damunt un escut. Oh tu, que retornaràs portant 
al pare dolor i glòria immensa! Aquest és el dia que t’ha lliurat per primer cop a la guerra i aquest és el 
mateix que se t’emporta, però deixes, tanmateix, piles immenses de cadàvers rútuls!  

14. Escena final del combat entre Turn i Eneas (12, 887-952) 

Eneas, per la seva banda, ataca i brandeja la llança, enorme, com un arbre, i diu amb ànim ferotge: 
«¿Què és ara aquesta nova espera? ¿Per què et fas enrere ara, Turn? No és en la cursa que hem de 
competir, sinó amb les cruels armes, cos a cos. Transforma’t en totes les aparences possibles, 
concentra tota la teva capacitat, sigui en coratge sigui en astúcia, pretén volar amb unes ales fins als 
estels inabastables o amagar-te reclòs en les profunditats de la terra.» Turn, sacsejant el cap, li replica: 
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 La germana de Turn: Juturna, una Nimfa, que intervindrà activament en la lluita en el llibre XII. 
97

 El Pare: Júpiter. Hèrcules era fill de Júpiter i d’Alcmena, i, en morir, li fou concedida la condició divina. 
98

 En el baldric de Pal·lant hi ha representada l’escena en què les cinquanta filles de Dànaos mataren els seus marits la 

mateixa nit de noces. Només una, Hipermnestra, desobeí les ordres del pare i salvà el seu marit, Linceu. 
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«No són les teves paraules enceses el que m’espanta, arrogant; els déus, m’espanten, i Júpiter, que m’és 
hostil.» I, sense dir res més, girant els ulls veu una enorme pedra, una enorme pedra antiga que per 
atzar jeia damunt el pla, posada com a fita del terreny per a resoldre litigis sobre termes. Amb prou 
feines podrien portar-la a coll dotze homes escollits, amb uns cossos com els que produeix ara la terra; 
l’heroi, aferrant-la amb mans tremoloses, intentava llançar-la contra l’enemic, alçant-se tant com 
podia, prenent embranzida amb la cursa. Però no es reconeix a si mateix, ni quan corre, ni quan 
camina, ni quan aixeca i sospesa amb les mans aquella pedra monstruosa. Els genolls li vacil·len, la 
sang se li qualla glaçada de fredor. Llavors la pedra mateixa, llançada pel guerrer en el buit, no 
recorregué tot l’espai ni arribà a produir el cop. Talment com passa en els somnis, quan a la nit el 
llangorós repòs s’ha abatut damunt els ulls: ens sembla que desitgem inútilment allargar una 
adelerada cursa i a la meitat dels nostres esforços sucumbim de cansament; la llengua queda travada, 
no acudeixen al nostre cos les forces de sempre, i la veu i les paraules no obeeixen: així a Turn, sigui 
quin sigui l’esforç amb què intenta un camí, la cruel deessa li nega l’èxit. Llavors es remouen en el seu 
cor sentiments diversos; mira els rútuls i la ciutat, i l’atura el temor, tremola davant l’amenaça de la 
mort, no veu cap on fugir ni amb quines forces pot envestir l’enemic, no veu enlloc el carro ni la 
germana fent d’auriga.  

Mentre vacil·la, Eneas brandeja la llança fatal, triant amb els seus ulls l’ocasió favorable, i de lluny 
estant la dispara amb tota la força del seu cos. Mai no han vibrat així les pedres llançades per una 
catapulta d’assalt mural, mai un llamp no ha fet saltar tals espetecs. La llança vola com un negre 
remolí, portant el cruel extermini, i esquinça la vora de la cuirassa i els últims cercles de l’escut format 
de set gruixos; xiulant penetra pel mig de la cuixa. El gegantí Turn, doblegant els genolls, cau ferit a 
terra. S’aixequen xisclant els rútuls, tota la muntanya bramula a l’entorn, i les profunditats dels boscos, 
allà lluny, retornen l’eco dels clams. Ell, de terra estant, implora, i, alçant els ulls i la dreta suplicant, 
diu: «Ho he ben merescut, i no me’n planyo; fes ús de la teva sort. Tanmateix, si pots sentir alguna 
compassió per un pare dissortat (també aquesta fou la situació del teu pare Anquises), t’ho prego, 
apiada’t de la vellesa de Daune i retorna’m als meus, o, si així ho vols, retorna’ls el meu cos privat de la 
vida. Has vençut, i els ausonis m’han vist allargar-te les mans, com a vençut. Teva és Lavínia com a 
muller; no vagis més enllà en els teus odis.» Eneas, ferotge sota les armes, s’aturà encara, girant els 
ulls, i reprimí el braç; i ja més i més, fent-lo vacil·lar, començaven a doblegar-lo les paraules de Turn, 
quan aparegué damunt la seva espatlla el funest baldric i brillaren les corretges amb els tatxons, que 
ell prou coneixia, del jove Pal·lant, a qui Turn havia vençut i estassat amb una ferida; i ara ell portava 
damunt l’espatlla aquelles insígnies de l’enemic.99 Eneas, quan devorà amb la mirada aquell trofeu, 
record d’un cruel dolor, encès de fúria i terrible d’ira cridà: «I tu, vestit així amb les despulles dels 
meus, pretendràs escapar-te de les meves mans? És Pal·lant amb aquesta ferida, és Pal·lant qui 
t’immola i es venja en la teva sang criminal.» I dient això, arravatat, li enfonsa l’espasa de dret al pit; a 
Turn, els membres se li afluixen en la fredor de la mort, i la seva vida, amb un sospir, fuig planyent-se 
cap a les ombres. 
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 Turn, en matar Pal·lant, li havia arrabassat el baldric i se l’havia cenyit ell mateix com a botí. 


