
6 – 7: GUERRA DE TROIA: ILIADA I ODISSEA 

6.1- Les causes de la guerra: el judici de Paris 

Segons Homer la causa de la guerra fou la següent: 

Tot va començar amb la disputa de Zeus i Posidó per la Nereida Tetis, 

nimfa del mar. Tanmateix els dos germans van decidir donar-la a un mortal 

quan van saber per un oracle que el fill de Tetis seria més poderós que el 

seu pare. L’afortunat va ser Peleu, rei dels mirmidons. Tetis va sentir-se 

humiliada per l’elecció i el va rebutjar. L’única sortida de Peleu va ser, 

doncs, raptar-la. Així és que Peleu va amagar-se en una cova on solia anar 

la Nereida i, quan ella va entrar-hi, s’hi va llençar a sobre i la va subjectar. Per escapar-se’n, Tetis es va 

anar convertint successivament en foc, aigua, vent, tigre, lleó, serp, ocell i finalment en una sípia 

enorme que va deixar-lo tot empastifat de tinta. Com que Peleu no la va deixar anar ni un sol moment 

s’hi va haver de rendir i cedir al casament. Eris, deessa de la discòrdia, no va ser convidada a les noces 

del rei Peleu amb la Nereida Tetis. El seu ressentiment la va portar a llançar, enmig del banquet, una 

poma d'or amb la inscripció: "Per a la més bella". Totes les deesses volien aconseguir aquesta poma, 

però al final l'elecció es va limitar a tres: Hera, Atena i Afrodita. Totes tres van demanar a Zeus que fes 

d'àrbitre, però el déu omnipotent no ho va acceptar. En comptes d'ell va proposar Paris, també 

anomenat Alexandre, fill de rei Príam de Troia. S’esqueia que Paris vivia com un pastor en el mont Ida, 

perquè un oracle, segons el qual Paris portaria la ruïna a Troia, havia persuadit els seus pares 

d’abandonar-lo en el mont Ida, prop de Troia. Tanmateix Zeus i Temis (la Justícia) havien determinat la 

guerra de Troia per destruir-la i per reduir la població excessiva de la Terra, i així Paris va ser salvat de la 

mort per fer complir els designis de Zeus. En efecte, uns pastors el van recollir i criar com a fill propi i, 

per tant, va créixer entre bous i vaques. Quan Paris va veure les tres deesses meravelloses precedides 

d'Hermes, el déu missatger, es va quedar bocabadat. Les deesses no li van demanar que digués quina de 

totes tres era la més bella, sinó només que considerés els regals que cadascuna portava per ell: Hera li 

va prometre el govern d'Àsia i d'Europa; Atena, la victòria sobre els grecs i la caiguda de Grècia; Afrodita, 

la dona més bella del món. Paris va triar aquesta última proposta i va lliurar la poma d'or a Afrodita. 

Hera i Atena, humiliades i geloses, van decidir perjudicar Paris i tot el poble troià. 

La dona més bonica resultà ser Hèlena, muller del rei Menelau d’Esparta. La mare d’Hèlena, Leda, 

s’havia casat amb Tindàreu, rei d’Esparta. Zeus, però, se’n va enamorar i s’hi va unir, sota la forma d’un 

cigne, el mateix dia que Tindàreu. D’aquest 

doble aparellament Leda va pondre dos 

ous; de l’un van néixer Hèlena i Pòl·lux, fills 

de Zeus; de l’altre, Clitemnestra i Càstor, 

engendrats per Tindàreu. Quan Hèlena va 

arribar a l’edat de casar-se, la fama de la 

seva bellesa va atraure una multitud de 

prínceps (fins a quaranta-un) de tot Grècia 

que demanaven la seva mà: Odisseu, Àiax, 

Pàtrocle, Idomedeu, Filoctetes, Diomedes, Menelau... Tindàreu, no sabent què fer per no ofendre cap 

d’aquells poderosos pretendents refusant-los el matrimoni amb la seva filla, va obligar-los tots a jurar 

respectar la tria que fes la mateixa Hèlena fins al punt d’ajudar el marit a defensar la fidelitat de la seva 

esposa. Hèlena va escollir Menelau. 
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6.2 El rapte d’Hèlena i l’inici del conflicte 

Mentrestant Paris va ser finalment reconegut com a fill de Príam en el decurs d’uns jocs que el rei 

celebrava cada any en record del fill que creia mort. Paris va vèncer els seus germans en totes les proves 

i, quan aquests, rabiosos, l’anaven a matar, el pastor que l’havia criat va confessar l’autèntica 

personalitat de Paris. En la seva nova dignitat de príncep, a Paris no li costà gaire armar una expedició 

amb l’objectiu de raptar Hèlena. Va dirigir-se a Esparta i es va presentar com a ambaixador de Troia al 

palau de Menelau, el qual l’acollí amb tots els honors deguts a un hoste. Però Paris, traint la seva 

hospitalitat, va seduir Hèlena gràcies a la seva bellesa, augmentada per les arts d’Afrodita. Escaparen 

cap a Troia, havent-se apoderat, a més, d’una bona part dels tresors de Menelau. El troians acceptaren 

els fugitius a Troia, ja que els encisos d’Hèlena els van fer oblidar els perills a què els exposava la follia de 

Paris. 

L'exèrcit grec es va reunir a Àulida, però abans d'anar-se'n, els grecs van fer un sacrifici a Apol·lo. Mentre 

feien el sacrifici, una serp va saltar des de l'altar cap a un 

arbre on hi havia un niu. La serp es va cruspir nou pardalets. 

Calcas, sacerdot d'Apol·lo, va dir que aquest senyal s'havia 

produït per voluntat de Zeus i va pronosticar que Troia no 

seria destruïda abans de deu anys.  

L'armada grega estava reunida al port i estava a punt de 

salpar, però les naus no es podien fer a la mar per manca de 

vent. De nou es va consultar l'endeví Calcas, el qual va dir 

que la calma era deguda a la còlera d'Àrtemis, a qui 

Agamèmnon havia ultratjat temps enrere. Calcas va fer una 

nova predicció: " És impossible que l'estol grec arribi a Troia 

si Agamèmnon no ofereix a Àrtemis, la deessa de la caça i de 

la lluna, la més bella de les seves filles". En rebre aquesta notícia, Agamèmnon va enviar Odisseu a 

Micenes per demanar Ifigènia amb l'excusa que el pare l'havia promès donar-la en matrimoni a Aquil·les 

com a paga dels serveis prestats a l'exèrcit. Quan Ifigènia estava a punt de ser degollada a l'altar, la 

deessa Àrtemis la va substituir per una cérvola i se l'endugué al país dels taures per fer-la sacerdotessa 

seva. 

6.3- Deu anys de guerra  

L'expedició dels grecs va haver de lluitar durant deu anys 

fins a conquerir Troia. L'episodi més destacat d'aquesta 

llarga guerra va ser la còlera del fill de Peleu, Aquil·les, 

cantat pel poeta Homer a la Ilíada. 

En una de les incursions contra Troia, els grecs havien 

capturat un grup de noies entre les quals hi havia Criseida, filla d'un sacerdot d'Apol·lo. Agamèmnon, 

com a comandant en cap grec, tenia el dret de ser el primer a escollir el botí de guerra, i va voler la filla 

del sacerdot.  El sacerdot va anar al campament dels grecs i va oferir un enorme rescat per la filla, però 

Agamèmnon no va acceptar l'oferta. Apol·lo no va trigar gaire a venjar el seu sacerdot: envià una plaga 

que va ser l'assot de l'exèrcit grec. Finalment, Agamèmnon va cedir a les súpliques dels seus companys i 

va alliberar Criseida, en canvi d'una altra noia tan bonica com ella, Briseida, la companya d'Aquil·les. 



Aquest, enfurismat, es va retirar a la tenda i es va negar a combatre. De fet, va jurar no lluitar mai més al 

costat dels grecs. 

A partir d'aquell moment, sense Aquil·les, els grecs van començar a perdre totes les batalles. Vista la 

situació, Agamèmnon va decidir que s'enviés una ambaixada a Aquil·les per demanar-li que tornés a 

lluitar, però l'heroi va rebutjar la súplica. 

Pàtrocle era el millor amic d'Aquil·les, i se l'estimava més que cap altre de tots els seus companys 

d'armes. Quan Pàtrocle va veure que els troians estaven a punt de superar totes les defenses i arribar 

fins a les tendes i les naus del grecs, va demanar a Aquil·les que li permetés sortir a lluitar, vestit amb les 

seves armes. En veure'l, de ben segur que els troians recularien i el campament i les naus dels grecs se 

salvarien. Aquil·les va escoltar els precs del seu amic i li prestà les seves armes. Tan sols posà una 

condició: només havia d'allunyar-los; quan es retiressin, de cap manera els havia de seguir. Pàtrocle va 

vestir les armes d'Aquil·les i va sortir al capdavant de les tropes que Aquil·les havia portat fins a Troia. 

Quan el van veure, els troians es van imaginar que Aquil·les havia tornat al combat i es va produir una 

gran desbandada. Animats per l'arribada de Pàtrocle, el contraatac dels grecs va ser implacable.  

Pàtrocle, però, no es va recordar de la promesa feta al seu amic i va perseguir els troians. Aquesta va ser 

la seva perdició. Apol·lo s'hi va acostar i el va colpejar. Quan Hèctor va veure Pàtrocle ferit, el va atacar i 

el va matar. A més, el va despullar de les fabuloses armes d'Aquil·les i se les va emportar. 

Aquil·les va plorar amb amargura la mort del seu millor company. La seva mare el va consolar i li va 

prometre unes armes tan poderoses com les que acabava de perdre Pàtrocle. El déu Hefest, a petició de 

Tetis, va fabricar unes armes tan brillants que espantaven només de veure-les. Amb aquestes noves 

armes Aquil·les va sortir a lluitar contra els troians. En veure'l, tothom va fugir i va córrer a refugiar-se 

dintre de les muralles de Troia. 

De tots els guerrers troians, només 

Hèctor va decidir lluitar contra Aquil·les. 

La lluita va ser aferrissada i llarga. 

Finalment Aquil·les va matar Hèctor. 

Però encara no en va tenir prou: va lligar 

els peus del cadàver d’Héctor al seu 

carro i el va arrossegar una llarga estona 

al voltant de la ciutat, sota la trista 

mirada dels troians que ho veien des de les muralles. Tot seguit va deixar el cadàver exposat perquè se'l 

mengessin els gossos, els corbs i els voltors. Príam, el pare d’Héctor, va reclamar el cadàver i una treva 

per tal que els troians celebressin els funerals de l'heroi. 

El final d'Aquil·les no era gaire lluny. Passada la treva, els combats es van reprendre amb molta fúria i 

Paris, guiat pel déu Apol·lo, va llançar una fletxa que es va clavar al taló de l'heroi grec. Ferit en l'únic 

punt vulnerable del seu cos, Aquil·les va morir. 

6.4- La caiguda de Troia. 

Després de la mort del principal heroi grec, Odisseu va veure que l'única manera de conquerir Troia era 

fer-ho mitjançant un engany. Va tenir la idea de construir un cavall de fusta que fos buit per dintre, amb 

la finalitat que els millors homes s'hi amaguessin.   



Quan el cavall ja estava construït, 

Odisseu va gravar-hi una inscripció que 

deia :   " pel retorn a casa ; els grecs 

dediquen aquest testimoni d'agraïment a 

Atena ". A la nit, van entrar a l'interior del 

cavall els millors; els altres guerrers grecs 

van calar foc al campament i se'n van 

anar amb les naus cap a Tènedos amb 

l'ordre de tornar a Troia la nit següent.  

Al matí, els troians, en veure abandonat 

el campament dels grecs, es van pensar que se n'havien anat. El rei Príam i els troians van sortir a fora 

de les muralles per veure el cavall, plens d'admiració. Uns deien que, com que era una ofrena a Atena, 

calia portar-lo a la ciutat; altres responien que Atena sempre havia afavorit els grecs i que era millor 

cremar-lo. Cassandra, filla del rei Príam, que tenia facultats endevinatòries, els va avisar que dintre hi 

havia gent armada. També ho confirmà l'endeví Laocoont, el qual va llançar una llança contra el ventre 

del cavall. Els homes que estaven amagats dins van cridat, el 

cavall va fer un soroll i es va moure. En aquell mateix moment, 

van sortir del mar dues serps gegants i van devorar els dos fills 

de Laocoont. El pare, quan anava a ajudar-los, va morir de la 

mateixa manera. Aquest prodigi va ser interpretat com un 

senyal perquè el cavall fos introduït a la ciutat. A la nit van 

sortir del cavall els homes que s'hi havia amagat, van anar cap a 

les muralles, van obrir les portes i hi van fer passar els grecs que 

havien tornat de Tènedos. Van penetrar armats dins de la 

ciutat, van matar els troians que dormien i van calar foc a la 

ciutat. Eneas, nebot de Príam, va poder fugir de Troia amb uns 

quant troians; tots els altres homes van morir aquella nit. 

 

7.- El retorn dels herois: l’Odissea 

7.1 Les aventures d'Odisseu  

De tots els herois que van tornar de la guerra de Troia, el més conegut és 

Odisseu. El seu viatge de tornada va durar deu anys, perquè s'havia guanyat 

l'enemistat de Posidó, el déu del mar. El poeta grec Homer va cantar les 

aventures que va viure Odisseu abans d'arribar al port d'Ítaca, en la seva 

obra l'Odissea. 

Els cícons:  Després de sortir de Troia, el vent desvià l’estol d’Odisseu fins al país dels cícons. Allà els 

aqueus conquereixen la ciutat d’Ísmar. Però tot seguit els cícons demanen auxili 

als seus veïns per atacar-los. Després que haguessin mort un gran nombre dels 

seus companys, Ulisses es veu obligat a retirar-se a les naus i fugir. 

Els lotòfags: Una nova tempesta tornà a arrossegar les naus a la deriva  durant 

dies, fins arribar a la terra dels lotòfags. Aquests homes menjaven el lotus, una 

planta tan saborosa que, qui la tastava, s'oblidava de tot i només volia menjar-ne. Odisseu havia enviat 



tres companys a explorar i, com que n'havien menjat, van haver-los de lligar als vaixells perquè ja no 

volien marxar d’aquella terra. 

L'illa dels ciclops: Els ciclops eren gegants que només tenien un ull al front. Eren violents i orgullosos, i 

desconeixien qualsevol mena de llei. Vivien en coves i es dedicaven a pasturar ramats d'ovelles i cabres. 

No sabien què era l'agricultura i recollien els fruits que la terra feia créixer sense cultivar-la. Odisseu i 

els seus companys van arribar a la cova del ciclop Polifem quan aquest no hi era. Hi van trobar anyells, 

cabretes i molts formatges. Els companys d'Odisseu volien agafar provisions i sortir corrent, però l'heroi 

va decidir esperar per a conèixer el ciclop.  Quan Polifem va arribar, el primer que va fer va ser tancar 

l'entrada de la cova amb una gran pedra. Polifem era un gegant cruel i poc hospitalari. En veure Odisseu 

i els seus companys, se'n va menjar dos i es va posar a dormir. Mentre 

el ciclop dormia, Odisseu va pensar matar-lo amb l'espasa. Però ¿com 

podrien sortir de la cova si la porta estava tancada amb una pedra tan 

pesada que no es podia moure ni amb vint carros? 

Quan el ciclop es va llevar el matí següent, es va menjar uns altres dos 

companys d'Odisseu i se'n va anar a pasturar els ramats. En tornar al 

vespre, se'n va menjar dos més. Aleshores Odisseu li va oferir el vi que 

portava per a honorar a qui els havia acollit hospitalàriament. El ciclop 

li va preguntar com es deia i Odisseu va contestar: " el meu nom és Ningú." 

El ciclop va beure tot el vi que li va oferir Odisseu, es va 

emborratxar i es va quedar adormit. Odisseu i els seus companys 

van aprofitar aquell moment per a cegar Polifem. Li van clavar 

en el seu únic ull un tronc d'olivera que havien trobat dins de la 

cova i que prèviament havien esmolat. Amb crits de dolor, el 

ciclop va fer venir els seus companys, els altres ciclops, a la cova. 

Però quan li van demanar què li passava, va respondre "Ningú 

em mata". Els altres ciclops van pensar que s'havia tornat boig i 

li van dir que, si ningú el matava, ells se'n tornaven a dormir. 

A l'endemà, Odisseu i els seus homes van poder sortir amagats entre les llanes de les ovelles de Polifem. 

Quan ja eren al vaixell, Odisseu va cridar a Polifem quin era el seu veritable nom. El ciclop, a cegues, va 

intentar enfonsar el vaixell dels grecs llançant enormes rocs des de la costa, però no ho va aconseguir i 

Odisseu va poder fugir. 

Èol:  Després de fugir dels ciclops, Odisseu va visitar Èol perquè l'ajudés a tornar a casa seva. Èol era el 

senyor dels vents, i va donar a Odisseu un sac lligat amb un fil de plata. En l'interior d'aquest sac Èol 

havia tancat tots els vents desfavorables. Els companys d'Odisseu 

no ho sabien i tenien enveja, perquè pensaven que el sac amagava 

un tresor. Quan ja eren a tocar d’Ítaca i Odisseu dormia, van 

deslligar el sac per mirar-hi dins. Tots els vent desfavorables es van 

escapar i van allunyar el vaixell de l'illa. 

 

 



Els lestrígons: Aleshores, Odisseu i els seus companys van arribar al país dels lestrígons, uns homes alts 

com gegants. Aquests, com que eren éssers salvatges i hostils, van enfonsar tota la flota dels itaquesos, 

i només es va salvar el vaixell d'Odisseu i la seva tripulació.  

Circe: Des d'allí van arribar a l'illa d'Eea, on vivia una deessa fetillera, Circe. Odisseu va enviar la meitat 

dels seus homes a explorar l'illa. Quan van tornar al palau de Circe, els va convertir en porcs. Un dels 

homes va poder fugir i va explicar a Odisseu què havia succeït. Odisseu 

va voler salvar els seus homes i el déu Hermes el va ajudar. Li va donar 

una planta màgica anomenada pels déus "moly". Aquesta planta va 

impedir que els beuratges de Circe tinguessin efecte i així Odisseu va 

poder obligar la fetillera a tornar als seus homes la forma original. Circe 

també va jurar no fer-li cap mal i el va hostatjar tan bé com va poder. 

El món dels morts: Des de l'illa de Circe, Odisseu va 

viatjar al món dels morts per poder consultar a 

l'endeví Tirèsies sobre la seva tornada a Ítaca. Els 

grecs pensaven que, quan algú moria, la seva ànima 

viatjava a un món subterrani, on regnava el déu 

Hades. Guiades pel déu Hermes, les ànimes dels 

morts arribaven fins a l'interior de la Terra. El primer 

que trobaven al món dels morts era un sèrie de rius: 

un d'aquests rius era un corrent de foc, el 

Piriflegetont; un altre, el Còcit, d'aigües gelades; també hi havia l'Estix, el riu de l'aigua sagrada, i, 

finalment, el riu que havien de travessar els morts per a arribar al regne d'Hades, l'Aqueront. 

A la riba de l'Aqueront, els morts es trobaven amb Caront, el barquer. Aquest personatge era un vell 

horrible, sempre enfurismat i vestit amb parracs. Tenia la missió de transportar amb la seva barca els 

morts fins a l'altra riba de l'Aqueront, però perquè ho fes li havien de donar una moneda. En el regne 

d'Hades, la immensa majoria de les ànimes dels morts tenien 

una existència sense gaires penes ni alegries. Les ànimes dels 

morts eren com fantasmes, ombres de cossos, sense cap altra 

ocupació que viatjar pel món fosc i humit del regne d'Hades- 

Per això, totes les ànimes desitjaven tornar a veure la llum del 

sol. Per a evitar-ho, Hades posseïa un gos de tres caps, el ca 

Cèrber, que impedia la fugida dels morts cap al món dels vius. 

En el regne d'Hades hi havia els Camps Elisis. Aquest era el lloc 

on els morts que s'ho havien merescut per la noblesa de la 

seva vida mantenien una existència més agradable que la resta dels morts. Més enllà, en la part més 

profunda, hi havia el Tàrtar. Aquí estaven empresonats Cronos i els altres titans vençuts per Zeus i els 

altres déus olímpics.  En el regne d'Hades, Odisseu va poder parlar amb la seva mare i també va 

conèixer el que els va passar a Aquil·les o Agamèmnon. Finalment Tirèsies el va posar en el bon camí 

cap a Ítaca. 

Les sirenes: Després de sortir del regne d'Hades, el següent perill que va 

haver d'afrontar Odisseu va ser el cant de les sirenes. La veu de les sirenes 

era tan melodiosa que ningú no es podia allunyar d'elles, si les havia 

escoltat. Sense poder fer res més, els desgraciats mariners que sentien el 



seu cant morien de set i fam. Seguint el consell de Circe, Odisseu va tapar les orelles dels seus 

companys amb cera i va fer que el lliguessin al pal del vaixell. Així va poder sentir el fabulós cant de les 

sirenes sense morir. 

Escil·la i Caribdis: Escil·la i Caribdis eren dos monstres marins que es trobaven a 

l'estret que separa Sicília d'Itàlia. Escil·la era una bèstia de dotze potes i sis colls 

molt llargs. Vivia amagada en una cova de la costa, d'on només treia els seus sis 

caps, que tenien unes boques terribles amb unes dents molt esmolades. Escil·la 

va devorar sis companys d'Odisseu. Caribdis era un monstre que xuclava tres 

vegades al dia l'aigua de l'estret i s'empassava tot el que hi hagués, especialment 

homes i vaixells. 

L'illa del Sol: Un cop van deixar enrere el perill d'Escil·la i Caribdis. Odisseu i els 

seus companys van arribar a l'illa del Sol, on aquest déu guardava les seves vaques. Tirèsies havia predit 

que, si se les menjaven, cap dels companys no viuria i només Odisseu tornaria a Ítaca.  L'heroi i els seus 

companys no podien allunyar-se de l'illa, perquè els déus els retenien amb 

vents desfavorables. Mentre hi va haver provisions, no van pensar en 

menjar-se el ramat. Però quan els va mancar l'aliment, van aprofitar que 

Odisseu s'havia allunyat per a fer una pregària als déu, i es van menjar les 

vaques del Sol. Per aquest motiu, quan van poder tornar a navegar, Zeus els 

va llançar un llamp i tots menys Odisseu van morir en el naufragi. 

Calipso: Durant nou dies, Odisseu va ser endut per les onades. Al desè va 

arribar a l'illa d'Ogígia. Aquesta illa era una mena de paradís amb fonts i jardins, 

on vivia la nimfa Calipso. Per la seva condició de nimfa, Calipso era immortal, 

sempre jove i molt bella. Es va enamorar d'Odisseu i li va oferir de fer-lo a ell 

també immortal i sempre jove. Però Odisseu va rebutjar aquest oferiment, 

perquè el que desitjava en el seu cor era tornar a veure la terra on havia nascut: 

Ítaca. Els déus es van compadir d'Odisseu i van enviar a Hermes, el déu 

missatger, perquè comuniqués a Calipso l'ordre de Zeus: calia que Odisseu 

marxés de l'illa Ogígia i arribés a casa seva, a Ítaca. La nimfa va protestar, però , 

encara que desitjava retenir Odisseu al seu costat, no es podia oposar a la voluntat dels déus. Així, va 

haver d'ajudar Odisseu a anar-se'n. Li va proporcionar eines i materials, perquè pogués construir un rai, 

i provisions per a la travessia. 

Els feacis: Amb penes i treballs, Odisseu va arribar a l'illa dels feacis. Va arribar-hi mig mort, perquè el 

rai en el qual navegava havia naufragat. Nausica, la filla del rei dels feacis, 

Alcinous, el va trobar. Havia anat al riu a rentar roba amb les seves 

serventes per inspiració d'Atena. Aquesta deessa volia que la noia ajudés 

l’heroi grec. Nausica li va donar auxili i el va conduir fins al palau del seu 

pare. El rei Alcinous va acollir de manera molt hospitalària Odisseu, que 

havia perdut la memòria. Amb el temps, l'heroi es va enamorar de Nausica i 

la va demanar en matrimoni. Alcinous va organitzar una festa amb jocs esportius, banquets, cants i 

danses. Just abans de fer els vots del matrimoni Odisseu va recobrar la memòria i va explicar qui era i 

quins sofriments havia patit des que havia sortit de Troia. El mateix rei Alcinous va posar una nau a la 

seva disposició per a retornar-lo a casa. 



7.2.- L'arribada a Ítaca:  Odisseu va ser fora del seu país vint anys: deu a Troia, en la guerra i deu de 

viatge de tornada a Ítaca. L'heroi havia canviat molt, tant per l'edat com pels perills amb els quals va 

haver d'enfrontar-se. Durant tot aquest temps, la seva esposa, Penèlope, l'havia esperat fidelment, 

confiant que tornaria, fins i tot quan ja tothom el feia mort.  Penèlope era la més virtuosa i tendra de les 

esposes, però l'absència tan perllongada del marit havia atret nombrosos pretendents a Ítaca, seduïts 

per la bellesa d'aquella dona. Tots intentaven convèncer-la que 

Odisseu era mort i tots insistien que s'havia de tornar a casar, amb 

l'argument que Ítaca necessitava un rei. Però, tot i que Penèlope 

refusava les proposicions de matrimoni, l'illa s'anava omplint dia a 

dia de pretendents, els quals, hostatjats a palau, en disposaven com 

si en fossin els senyors. La reina, cansada de tot aquell enrenou, els 

va convocar i va comunicar-los que elegiria un nou marit quan 

hagués acabat de brodar un sudari per quan morís el seu sogre. De dia, Penèlope brodava la tela i, de 

nit, desfeia el que havia brodat; d'aquesta manera va poder entretenir els pretendents durant tres anys. 

Al final, però, una de les seves esclaves la va trair, i llavors no va tenir altre remei que acabar el teixit. 

Quan va arribar a Ítaca, Odisseu, que semblava un rodamón més que no pas un rei, es va dirigir a la 

cabana d'Eumeu, el més lleial dels seus pastors. Allà hi havia també Telèmac, el fill d'Odisseu, que va 

quedar bocabadat de les històries que explicava el captaire de la guerra de Troia, però no va reconèixer 

el seu pare. Ningú havia reconegut Odisseu, tret del seu vell gos de caça, Argos, que en veure aquell 

captaire va alçar les orelles i va moure la cua, però no va tenir prou forces per acostar-se al seu amo. 

L'endemà Odisseu es va dirigir a palau, on els pretendents celebraven un gran àpat. Quan va acabar la 

gresca, els pretendents es retiraren i Penèlope va preguntar al captaire qui era i d'on venia. Ell li 

respongué que era de Creta i que havia conegut Odisseu al començament de la guerra; a més, li jurà 

que l'heroi era viu i que ja tornava cap a Ítaca. Penèlope, a qui li quedaven ben poques esperances, va 

cridar una vella esclava perquè rentés els peus d'aquell home. La serventa va reconèixer Odisseu per 

una cicatriu que tenia en una cama i es va tombar per avisar a Penèlope, però el captaire la va aturar i li 

va demanar que no ho fes, que no digués res i confiés en ell. Penèlope, que havia decidit posar fi a 

aquella situació, va presentar-se davant dels pretendents portant l'arc de caça d'Odisseu i va dir que 

acceptaria com a marit el qui disparés l'arc d'Odisseu i fes passar 

la fletxa a través d'una filera de dotze destrals, tal com feia el seu 

espòs abans d'anar-se'n a la guerra. Tots els pretendents ho van 

intentar, però, un rere l'altre, tots van fracassar. Aleshores, el 

captaire va preguntar si ell podia provar-ho i tots els altres se'n 

van burlar, demanant-li com gosava pensar a casar-se amb una 

reina. 

Però Penèlope els va fer callar i Odisseu va tensar l'arc fins al límit sense cap esforç. Va deixar anar la 

fletxa, que va passar netament a través de la filera de destrals. Els pretendents, que reien, van emmudir 

de cop. Odisseu havia tornat! 

Tot d'una, es van tancar totes les portes del palau. Telèmac, que havia reconegut el pare, li va donar 

armes i s'inicià la matança dels pretendents.  

Quan finalment tot s'havia acabat, Odisseu va fer cridar Penèlope, que gairebé no podia creure's el que 

havia passat. Ja no tenia cap mena de dubte: el rei, el seu espòs, el pare del seu fill, era de nou a casa. 

 


