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4.- Els amors de Zeus. Metamorfosis 

4.1.- Els amors de Zeus 

Zeus és el més poderós dels déus olímpics. A la Ilíada es 

diu que si des de dalt del cel llancés una cadena i tots els 

altres déus provessin d'estirar per fer-lo caure, ell els 

podria aixecar amb el mar i la terra inclosos. Per aquest 

motiu, tothom déus i humans - han d'obeir la seva 

voluntat o patir-ne les conseqüències. Però encara que 

coneix fins l'últim secret del destí dels homes, no pot fer 

res en contra del que determina el Fat, el Destí. 

Els poetes grecs el descriuen com un déu de cabells i barba negres. Tenia 

fills grans i ja havia arribat a la maduresa, però encara era atractiu i 

estava ple de vitalitat. Com que s'enamorava amb molta facilitat, tenia 

moltes amants. Això fa fer enfurismar moltes vegades la seva esposa, 

Hera. Dels amors amb dones mortals neixen els herois; de les unions amb 

deesses neixen altres déus.  

UNIONS AMB MORTALS (METAMORFOSIS) 

EUROPA: Europa era una princesa fenícia, 

filla del rei Agenor. Quan passejava per la 

platja, el déu la va veure i se'n va 

enamorar. Per poder raptar-la, es va 

transformar en un brau de color blanc. La 

noia es va apropar a aquell animal tan bell i 

no va poder resistir la temptació de pujar-hi 

al damunt. Aleshores Zeus va aprofitar per 

a endinsar-se al mar i no va parar fins a 

arribar a Creta. En aquesta illa van viure una història d'amor feliç i van 

tenir tres fills: Minos, Sarpedont i Radamantis. 

DÀNAE: Acrisi, rei d'Argos, va anar a Delfos per a consultar l'oracle i 

conèixer així el seu esdevenidor. L'oracle li 

recomanà que es malfiés d'un nét que li 

llevaria el tron i la vida. Així, per evitar que 

la seva filla Dànae quedés embarassada, va 

tancar-la en una torre de parets molt 

gruixudes i portes d'acer. Zeus va aconseguir 

entrar-hi a través d'una esquerda del sostre, 

un cop transformat en una pluja d'or, i la va fecundar. De Zeus i Dànae 

va néixer Perseu. 
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LEDA: Zeus es va enamorar de la bonica 

esposa del rei d'Esparta, de la reina Leda. La 

reina acostumava a fer cada dia un passeig 

sola pels voltants del castell. El seu indret 

preferit era un petit estany visitat per cignes. 

Zeus es transformà en un bell cigne blanc, al 

qual Leda s'acostà i amanyagà. Però, com 

que tot seguit va ser posseïda pel seu marit, 

va quedar embarassada de tots dos. 

D'aquestes dues unions va pondre dos ous, 

dels quals van néixer dues filles, Hèlena i 

Clitemnestra, i dos fills, Càstor i Pòl·lux.  

ALCMENA: Alcmena i Amfitrió vivien exiliats a Tebes. Alcmena era tan 

atractiva, que Zeus fa fixar-s'hi. Però, com que sabia que ella no cometria 

cap infidelitat, va adoptar l'aparença 

d'Amfitrió, aprofitant que era a la guerra 

i se li va presentar. Durant una nit que va 

durar tres dies, va engendrar Hèracles. 

El mateix dia va arribar Amfitrió i, per la 

seva banda, va engendrar Íficles. 

Quan l'endeví Tirèsies va dir-li que un 

dels nens no era seu, Amfitrió va voler 

cremar Alcmena en una foguera. Zeus, 

però, no ho va permetre, i va apagar la 

foguera amb una forta pluja. Amfitrió va comprendre que havia estat per 

voluntat divina i va perdonar-la. 

CAL·LISTO: Cal·listo era una nimfa 

del bosc, una de les companyes 

d'Àrtemis que havien fet vot de 

virginitat. Com que defugia els 

mascles, va ser seduïda per Zeus 

sota la forma d'Àrtemis i en va 

quedar embarassada. Un dia que 

Àrtemis i les seves companyes es 

van banyar en una font, Cal·listo es 

va veure obligada a despullar-se i a 

descobrir el seu embaràs. Àrtemis la 

va castigar per trencar el seu vot 

transformant-la en ossa. Finalment Zeus la va convertir en la constel·lació 

de l'Ossa Major. 
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GANIMEDES: Ganimedes era un adolescent 

troià que feia de pastor. Era el més bell dels 

mortals, tant que Zeus se'n va enamorar i, 

transformat en una àguila, el va raptar i se'l va 

endur volant fins a l'Olimp. Allà dalt va 

esdevenir el coper de Zeus: li servia el nèctar, 

la beguda dels déus.  

 

IO: Io era una jove sacerdotessa d'Hera a la 

ciutat d'Argos. La seva bellesa va fer que Zeus es 

fixés en ella. El déu va decidir seduir-la en forma 

de núvol i la noia no va poder resistir-se als seus 

encants. Quan Hera se'n va assabentar, per 

evitar els retrets i tot l'enrenou, Zeus va 

convertir Ió en vaca i va jurar no haver estat mai 

amb aquell animal. Hera se'n malfià i va posar al 

seu costat Argos, un pastor gegant amb cent ulls 

que no deixava mai de vigilar-la. Zeus, compadit 

per la sort de la seva amant, va enviar el déu 

Hermes a matar Argos. Hermes li va tallar el cap, 

però aleshores Hera va enviar un tàvec que, amb 

les seves fiblades, no va deixar que Ió parés de 

caminar fins a arribar a Egipte, ben lluny de 

Grècia, on va engendrar Èpaf.  

ALTRES UNIONS AMB DEESSES (i altres mortals) 

Més endavant parlarem dels déus nascuts de la unió de Zeus amb altres 

deesses – a vegades mortals-, origen de la segona generació de déus 

olímpics i d’altres divinitats no olímpiques: 

 Amb Hera: Ares, Hebe, Ilítia (a vegades Hefest també) 

 Amb Demèter: Persèfone 

 Amb Díone (en algunes versions): Afrodita 

 Amb Leto: Apol·lo, Àrtemis 

 Amb Eurínome: les Gràcies: Àglave, Eufrosyne, Talia 

 Amb Temis: les Hores (Eunomia, Dike, Irene) i les Moires o Parques 

(Clotos, Làquesis, Àtropos) 

 Amb Maia: Hermes 

 Amb Sèmele: Dionís 

 Amb Metis: Atenea 
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Activitats 

1.- Relaciona les següents imatges amb cadascuna de les amants de Zeus. 
Indica a més en què es va transformar Zeus, i qui va ser el fill de la relació 

  

Amant: 

Metamorfosi 

Fill(s) 

Amant: 

Metamorfosi 

Fill(s) 

 
 

Amant: 

Metamorfosi 

Fill(s) 

Amant: 

Metamorfosi 

Fill(s) 
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Amant: 

Metamorfosi 

Fill(s) 

Amant: 

Metamorfosi 

Fill(s) 

  

Amant: 

Metamorfosi 

Fill(s) 

Amant: 

Metamorfosi 

Fill(s) 
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4.2- Hera , esposa molt gelosa 

Hera és l'esposa de Zeus i, per tant, la reina dels déus i les deesses. Es troba tot 

sovint asseguda en un tron al costat del seu marit. També és la divinitat 

protectora del matrimoni. No és sorprenent, doncs, que les constants aventures 

amoroses del seu marit la treguin de polleguera i la facin ser una deessa cruel i 

antipàtica. 

Són famoses les venjances d'Hera en contra de les amants i els fills il·legítims de 

Zeus: Sèmele, Io, Hèracles... 

 

Activitats  

 

1.- Omple el següent quadre dels fills de Zeus: 

 

Amant Qui era? Fill(s) Metamorfosi 

Hera Esposa de Zeus  ----------------- 

Deméter   ----------------- 

Metis Filla d’Oceà i Tetis  ----------------- 

Mnemosine Filla d’Urà i Gea  ----------------- 

Maia Filla d’Atlas  ----------------- 

Leto / Latona Filla del Tità Ceo  ----------------- 

Sèmele Filla del rei Cadme  ----------------- 

Temis Filla d’Urà i Gea Moires 

(....................) i 

les tres Gràcies 

----------------- 

    

Europa Princesa de Tyr    

Leda Reina d’Esparta   

Io Sacerdotessa d’Hera Èpaf, rei d’Egipte núvol 

Dànae Princesa d’Argos   

Alcmena Esposa d’Amfitrió   

Calisto Nimfa d’Àrtemis Àrcade  

Antíope Filla del déu-riu Asopo Zeto i  Amfió sàtir 

Ganimedes Príncep troià -----------------  

 

2.- Relaciona amants i fills de Zeus: 
 

1-Hera  a-Muses  1-Leda  a-Hermes 

2-Mnemosine  b-Perseu  2-Io  b-Pòlux, Hèlena 

3-Antíope  c-Mart, Hefest  3-Maia  c-Apol·lo, Àrtemis 

4-Dànae  d------------------  4-Alcmena  d-Èpaf 
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5-Deméter  e-Atenea  5-Calisto  e-Dionís 

6-Europa  f-Zeto, Amfió  6-Leto  f-Àrcade 

7-Ganimedes  g-Persèfone  7-Sèmele  g-Moires, Gràcies 

8-Metis  h-Minos  8-Temis  h-Hèrcules 

 

3.- Relaciona amors i metamorfosis de Zeus: 

 

1-Calisto  a-Amfitrió  1-Antíope  a-Toro 

2-Alcmena  b-Àrtemis  2-Dànae  b-Sàtir 

3-Io  c-Cigne  3-Europa  c-Àguila 

4-Leda  d-Núvol  4-Ganimedes  d-Pluja d’or 

 

4.- Relaciona els personatges amb les afirmacions corresponents: 

 
Ganimedes - Hèlena - Dànae - Io – Hèracles – Alcmena – Calisto – Metis – Dionís - Ares  

 
Zeus la transforma en vaca per a salvar-la d’Hera  

Va néixer dues vegades, primer de la seva mare, després de Zeus  

Símbol de la força, va superar dotze treballs quasi impossibles  

Príncep portat a l’Olimp com a servidor dels déus  

Fou la causant de la guerra de Troia  

El seu fill matà la Medusa  

Va tenir fills amb Zeus creient que estava amb el seu marit  

Fill legítim de Zeus, molt violent  

Zeus la va devorar per a evitar ser destronat com Urà i Cronos  

No va mantenir el vot de castedat que exigia Àrtemis  

 

5.- Relaciona els següents noms amb algun nom de la mitologia,  i fes una frase 

amb cada una d’elles: 

 
Medusa – amfitrió - bacanal -– marcial - ateneu – museu – hermafrodita - hermètic  

Al bloc trobaràs més activitats 


