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9.- HEROIS I ÉSSERS PRODIGIOSOS:  
 
 

9.1 HÈRACLES 

Zeus era el pare d'Hèracles, però la seva mare era una mortal, Alcmene. 

Hera s'irrità de la presència d'un altre nou nat del qual no en sabia res i, 

plena de venjança, traçà un pla per desfer-se'n. Decidí de posar-li al bressol 

dues serps verinoses. Això no obstant, 

encara que Hèracles tenia només unes 

setmanes, les agafà, les entortolligà amb un 

nus i les escanyà. 

Hèracles cresqué i es féu un home molt 

valent i molt noble. En una ocasió deslliurà 

la ciutat de Tebes d'un tribut onerós que un 

estat veí li havia imposat. Com a mostra de la seva gratitud, Creont, el rei de 

Tebes, concedí Hèracles la mà de la seva filla Mègara. Hèracles i Mègara 

foren feliços i ben aviat tingueren fills. Hera, assabentada de la felicitat 

d'Hèracles, el féu embogir fins al punt que imaginà que Mègara i els seus fills 

eren els seus enemics. En un atac de furor, els matà a tots. 

Passada la bogeria, Hèracles, colpit per la pena, viatjà a Delfos per demanar 

a l'oracle com podia pagar pel que havia comès. L'oracle respongué que 

havia de posar-se al servei del rei Euristeu i, durant dotze anys, havia d'estar 

al seu servei. Si complia totes les tasques que el rei li encomanés, li arribaria 

el perdó i la pau a l'ànima. 

El rei Euristeu, inspirat per Hera, li manà dotze treballs: 

El primer treball fou matar el lleó que cada nit 

baixava de les muntanyes fins a la ciutat de 

Nemea i matava i destrossava tot el que 

trobava al seu pas. Hèracles cercà el lleó i hi 

lluità cos a cos fins a matar-lo. Li arrancà la pell 

i, a partir d'aleshores, se'n serví de vestit. 

El segon treball fou matar també l'Hidra que aterria la ciutat de Lerna. 

L'Hidra, un monstre amb nou caps de serp, destruïa 

qualsevol viatger que passés pel lloc. La lluita fou 

esgotadora, ja que de cada cap tallat en naixien dos 

més. Finalment aconseguí llevar-li la vida i enfonsà les 

seves fletxes en la verinosa sang de l'Hidra per donar-

les encara més potència mortífera contra futurs 

enemics. 
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El tercer treball fou capturar la cérvola de Cerinea. Es 

deia que aquesta cérvola  era la que havia escapat quan 

Àrtemis havia enviat els seus gossos a atrapar-la per tirar 

del seu carro. La volia perquè les seves banyes eren d'or. 

Amb molta paciència, Hèracles caçà la cérvola i la portà 

viva a Euristeu. 

El quart treball fou capturar el senglar 

que havia reduït la província tota d'Erimant a un estat de 

terror. Es diu que els seus ullals tenien la llargària d'un 

braç d'un home i que no temia ni bèstia ni humà. Amb 

molt d'enginy Hèracles localitzà i capturà el senglar, i  el 

transportà fins a Euristeu carregat a les seves espatlles. 

El cinquè treball fou netejar els estables del rei Àugies en un sol dia. El rei, 

un home molt gandul, havia acumulat una quantitat 

enorme de fems als seus estables, de manera que era 

impossible treure'ls tots en un sol dia. Hèracles desvià 

les ràpides aigües del riu Alfeu,  que arribaren 

impetuoses cap als patis i estables, i s'endugueren tota 

la brutícia sense deixar-ne un bri. 

El sisè treball fou matar els ocells d'Estimfal. Els 

ocells, que eren com cigonyes, tenien urpes i becs 

de bronze; i de les ales, a voluntat, podien fer-ne 

desprendre plomes de metall duríssimes. Les 

plomes, en caure, foradaven el crani de qui hagués 

a sota i els ocells, aleshores, es deixaven caure per 

devorar-ne el cadàver. Amb l'ajuda d'Atena, que li 

lliurà un carrau de metall, Hèracles espantà els ocells. Com que el carrau feia 

el soroll d'un bosc en flames, els animals es van dispersar i amb l'enrenou, 

Hèracles en matà un bon grapat. Els altres es dispersaren i mai més se'n va 

saber res. 

El setè treball fou capturar un toro enorme, que 

alenava foc, i que corria en llibertat per l'illa de Creta, 

destruint collites i embanyant la gent que se li posava 

al davant. No li costà gaire a Hèracles, vèncer l'animal 

i traslladar-lo fins al reialme d'Euristeu. 

El vuitè treball fou domar les eugues de Diomedes. 

Aquest rei era un refinat guerrer, però salvatge i 

cruel en el seu procedir: alimentava les eugues que 

junyia al seu carro de guerra amb la carn dels qui 

feia presoners en batalla. Quan no estava en guerra, 

les eugues també menjaven, i ell no tenia altre 

solució que ordenar als guardians del palau que 
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degollessin els visitants. Hèracles aconseguí que les eugues devoressin el seu 

amo. Un cop tipes, es mostraren prou dòcils perquè Hèracles els lligués les 

mandíbules amb una forta corda abans de dur-les 

a Euristeu. 

El novè treball fou tornar a Euristeu el cinyell 

d'or d'Hipòlita, reina d'una tribu d'Amazones que 

habitava a les costes de la mar Negra. Hipòlita li 

donà el cinyell de bon grat, però Hera escampà la 

brama que Hèracles volia endur-se també la 

reina. Les Amazones es revoltaren i en la lluita 

Hèracles matà Hipòlita. 

El desè treball fou robar un ramat de bous 

de Gerió, rei de Tartessos a la península 

ibèrica. Gerió era una figura imposant: sobre 

la robusta cintura tenia tres torsos, cadascun 

amb braços i cap. Gerió posseïa un gran 

ramat de bous en pastura sota la cura d'un 

pastor, Euritió, i d'un gos ferotge de dos caps, 

Ortre. Primerament va haver de matar els guardes del ramat i tot seguit, va 

esperar amagat darrere d'unes mates que aparegués Gerió. Quan el va tenir 

de perfil, li va disparar pel costat, de manera que amb una única fletxa 

traspassà els tres cossos i Gerió va caure mort. Amb els bous al seu costat. 

Hèracles va salpar en direcció un cop més vers Grècia. 

L'onzè treball fou robar les pomes de l'arbre de les 

Hespèrides. L'arbre era en un jardí al costat del mont 

Atlas, a la província de Mauritània. Aquell arbre havia 

estat un regal fet a Hera i que un ferotge drac 

guardava. Les filles d'Atlas, el qual sostenia sobre les 

seves espatlles la volta dels cels, vigilaven el jardí. Un 

cop mort el drac, Hèracles va haver de sostenir el 

firmament, mentre Atlas cercava les seves filles. Atlas 

retornà amb les seves filles, que portaven, cada una,  

un cistell ple de pomes. 

El dotzè treball fou baixar al món dels 

morts i portar a Euristeu Cèrber, el perillós 

ca de tres caps que hi feia guàrdia. Els 

déus digueren a Hèracles que es podia 

endur el gos, si aconeguia vèncer-lo sense 

emprar espasa, llança ni fletxes. Quan 

Hèracles s'apropà a Cèrber, va agafar la 

pell de lleó de Nemea que duia a les 

espatlles i la llançà al grunyidor animal, 
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entortolligant-li així els tres caps, de manera que el gos res no podia fer. 

Agafant-lo en braços, Hèracles sortí cap al món exterior amb el cor content: 

els dotze treballs estaven realitzats. 

Un cop acomplerts els dotze treballs, Hèracles aconseguí la pau de l'ànima i 

el reconeixement popular del seu gran valor. Va passar molt de temps i les 

gestes del gloriós Hèracles ompliren la terra i sadollaren l'odi d'Hera.  

Hèracles va casar-se novament. Deianira fou la 

darrera esposa de l'heroi. Un dia, quan tots dos 

travessaven un riu, el centaure Nessus va intentar 

raptar la noia. Ràpidament, Hèracles va alliberar-

la, disparant al centaure una fletxa enverinada 

amb la sang de l'Hidra de Lerna. Nessus, que no 

volia morir sense venjança, lliurà a Deianira una 

peça de roba xopa amb la sang que li brollava de 

la ferida i li va fer entendre que, si mai el seu 

espòs deixava d'estimar-la, aquell drap amarat de 

sang el faria tornar als seus braços. La felicitat de 

Deianira va durar poc, ja que molt aviat van arribar a 

la seva oïda rumors d'un nou amor d'Hèracles. 

Engelosida la jove esposa va fer arribar al seu marit 

una túnica impregnada de la sang de Nessus per tal 

que donés forces a l'amor que s'havia extingit. Com 

que la sang de Nessus estava infectada amb el verí 

de l'Hidra de Lerna, quan es va posar la túnica, se li 

va començar a cremar la pell. Com que no es podia 

treure la túnica, va 

demanar que es 

construís una gran 

pira, on es llançà i morí cremat pel foc. Quan 

s'esvaí el núvol que envoltava la pira, no 

quedava res d'Hèracles. Deianira, veient el 

que havia fet, es llevà la vida amb una 

espasa. 

El foc devorà la part mortal de Hèracles; la 

part immortal, és traslladada al cel i 

divinitzada, i allí es produeix  per fi, la  

reconciliació d’Hera amb l’heroi, confirmada 

amb el matrimoni amb Hebe, filla d’Hera i 

Zeus. 
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Activitats 

 

Relaciona les següents imatges tretes de “Hercules et suum laborem” amb les dotze 

proves d’Hèracles 

 

 
 

 

1 .............. 2 .............. 3 .............. 

 

 
 

4 .............. 5 .............. 6 .............. 

 

  

7 .............. 8 .............. 9 .............. 

   

10 .............. 11 .............. 12 .............. 

 

 

 

http://www.mythweb.com/hercules/latin/index.html
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Completa els espais que falten en el següent text que resumeix la vida i 

fets d’Hèracles: 

 

............... era el pare d'Hèracles, però la seva mare era una mortal, .............  

Hèracles cresqué i es féu un home molt valent. En una ocasió deslliurà la 

ciutat de ............. d'un tribut onerós que un estat veí li havia imposat. Com 

a mostra de la seva gratitud, Creont, el rei de Tebes, concedí Hèracles la mà 

de la seva filla .............. Hèracles i ............. foren feliços i ben aviat 

tingueren fills, però ............., assabentada de la felicitat d'Hèracles, el féu 

embogir fins al punt que matà la seva esposa i els fills. 

Passada la bogeria, Hèracles, viatjà a ............. per demanar a l'oracle com 

podia pagar pel que havia comès. L'oracle respongué que havia de posar-se 

al servei del rei ............. i, durant dotze anys, havia de complir les tasques 

següents:  

El primer treball fou matar el ............. que cada nit baixava de les 

muntanyes fins a la ciutat de ............. i matava i destrossava tot el que 

trobava al seu pas.  

El segon treball fou matar també ............. que aterria la ciutat de 

.............. L'Hidra, un monstre amb nou caps de serp, destruïa qualsevol 

viatger que passés pel lloc.  

El tercer treball fou capturar la ............................ Les seves banyes eren 

.............. Amb molta paciència, Hèracles caçà la cérvola i la portà viva a 

.............. 

El quart treball fou capturar el ............. que havia reduït la província tota 

............. a un estat de terror.  

El cinquè treball fou netejar els ............. del rei ............. en un sol dia.  

El sisè treball fou matar els ............. ..............  

El setè treball fou capturar un ............. enorme, que alenava foc, i que 

corria en llibertat per l'illa de ............., destruint collites i embanyant la gent 

que se li posava al davant.  
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El vuitè treball fou domar les eugues de .............. Aquest rei era un refinat 

guerrer, però salvatge i cruel en el seu procedir: alimentava les eugues que 

junyia al seu carro de guerra amb la carn dels qui feia presoners en batalla.  

El novè treball fou tornar a Euristeu el cinyell d'or ............., reina d'una 

tribu ............. que habitava a les costes de la mar Negra.  

El desè treball fou robar un ramat de bous de ............., rei de Tartessos a 

la península ..............  

L'onzè treball fou robar les ............. de l'arbre de les .............. L'arbre era 

en un jardí al costat del mont ............., a la província de Mauritània.  

El dotzè treball fou baixar al món dels morts i portar ............., el perillós 

ca de ............. caps que hi feia guàrdia.  

Un cop acomplerts els dotze treballs, Hèracles aconseguí la pau de l'ànima i 

el reconeixement popular del seu gran valor. Va passar molt de temps i les 

gestes del gloriós Hèracles ompliren la terra i sadollaren l'odi d'Hera.  

Hèracles va casar-se novament. ............. fou la darrera esposa de l'heroi. 

Un dia, quan tots dos travessaven un riu, el centaure ............. va intentar 

raptar la noia. Ràpidament, Hèracles va alliberar-la, disparant al centaure 

una fletxa enverinada amb la sang de ............................ El centaure, que 

no volia morir sense venjança, lliurà a ............. una peça de roba xopa amb 

la sang que li brollava de la ferida i li va fer entendre que, si mai el seu espòs 

deixava d'estimar-la, aquell drap amarat de sang el faria tornar als seus 

braços. Com que la sang estava infectada, quan temps després ............... es 

va posar la túnica, se li va començar a cremar la pell. Com que no es podia 

treure la túnica, va demanar que es construís una gran pira, on es llançà i 

morí cremat pel foc. Quan s'esvaí el núvol que envoltava la pira, no quedava 

res d'Hèracles. ............., veient el que havia fet, es llevà la vida amb una 

espasa. 

El foc devorà la part mortal de Hèracles; la part immortal, és traslladada al 

cel i divinitzada, i allí es produeix  per fi, la  reconciliació ............. amb 

l’heroi, confirmada amb el matrimoni amb ............., filla d’Hera i Zeus. 

 

 

Més activitats al bloc 


