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8- LA FUGIDA DE ENEAS: DE TROIA AL LACI 
 

Ulisses havia tornat a casa seva, després de deu anys de viatge per mar. Però, que 

va passar amb els troians, vençuts i amb la ciutat arrasada? La majoria van morir a 

mans dels grecs, però uns quants, entre els quals hi havia Eneas (fill de la deessa 

Afrodita), van aconseguir fugir. Seguirem aquest heroi troià en el seu viatge fins al 

Laci, on va haver de lluitar de valent per fundar-hi una nova ciutat.  

8.1 Eneas fuig de Troia 

 La deessa de l'amor, mare d'Eneas, es va aparèixer en somnis al seu fill i li 

aconsellà que fugís cap a altres terres, amb la seva família, els pocs compatriotes 

supervivents i els déus protectors de la ciutat. Eneas va seguir les recomanacions 

d' Afrodita i començà un llarg viatge.  

8.2 El viatge fins a Cartago  

Eneas va reunir l’esposa, Creüsa, el fill, Ascani, i el pare Anquises, 

per anunciar-los que havien de fugir de Troia. Van tenir moltes 

dificultats per sortir de la ciutat, perquè Anquises era massa vell i 

la seva feblesa li impedia caminar: Eneas va haver de carregar-

se'l a les espatlles. Ascani anava agafat de la ma del pare, i 

Creüsa els seguia a poques passes. Quan pare, fill i nét ja havien 

travessat tota la ciutat, l'heroi es va girar i es va adonar que la seva muller no hi 

era. Va recular, i tot d'una se li va aparèixer l'ombra de Creüsa, que li va vaticinar 

el futur. Desesperat, va tornar amb els seus i va veure una gentada  que s'havia 

afegit al grup familiar per fugir de Troia. Aquells supervivents, encapçalats per 

Eneas, es van fer a la mar amb gran tristesa, perquè abandonaven la seva ciutat i 

no sabien ni cap a on es dirigien ni quines aventures els reservava el destí. Els 

vents els van portar a diversos ports, fins que Afrodita es tornà a aparèixer en 

somnis al seu fill i li va indicar que havien de posar el rumb cap a occident, a una 

antiga regió anomenada Itàlia. Ara que coneixien el seu destí, navegaren més 

segurs cap a aquesta terra que les divinitats els reservaven. El camí no els va ser 

gens fàcil, perquè la deessa Hera, que tant havia perjudicat els troians durant la 

guerra, va posar- los molts obstacles. 

Durant la llarga navegació, van haver 

de reparar la flota a l'illa de Sicília, 

prop del volcà Etna; van haver 

d'enfrontar-se amb els ciclops, 

esquivar el perill d'Escil·la i 

Caribdis...; i quan per fi semblava que 

havien deixat els perills enrere, els va 

colpir una nova desgracia: la mort d' 

Anquises, el  pare d'Eneas. L’heroi, 

molt entristit, li va donar sepultura i 
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va continuar el viatge seguint les costes de Sicília. Però una forta tempesta, 

enviada per Hera, els va empènyer cap a Cartago, a la costa africana. 

8.3 Dido i Eneas 

Cartago estava situada a la costa d' Àfrica, no gaire lluny de Sicília. La ciutat 

s'havia enriquit molt i s'havia fet molt poderosa, 

perquè havia conquerit els territoris dels voltants. 

En aquella època era un dels ports més importants 

de la Mediterrània. La reina Dido, que governava la 

ciutat, acollí hospitalàriament Eneas i els troians. 

Per donar-los la benvinguda, va organitzar un gran 

banquet, durant el qual Eneas va explicar les 

desventures dels troians, que van impressionar molt els cartaginesos. Els va relatar 

l'episodi del cavall de Troia, l'incendi de la ciutat i la destrucció de les seves cases, 

l'infortunat viatge que havien hagut d’emprendre, l’enemistat d’algunes divinitats, 

etcètera. 

La reina Dido l’escoltava amb molta atenció, sense adonar-se que 

s’estava enamorant d’aquell home que havia patit tant. Eneas es 

quedà una temporada llarga a Cartago, amb la reina, però Zeus, 

que coneixia els destins dels humans, va enviar el seu missatger, 

Hermes, per fer saber a Eneas que no podia quedar-s’hi més, i que 

havia de continuar el viatge. Eneas no podia desobeir els déus, de 

manera que va enllestir els preparatius per fer-se de nou a la mar. 

Dido, molt enamorada d’Eneas, va intentar retenir-lo, fent-li tota mena de 

promeses, però l’heroi  va partir. La reina, desconsolada i plena de rancúnia, es va 

suïcidar, maleint Eneas i tota la seva descendència . 

8.4 La baixada als inferns 

De camí cap al Laci, els troians van aturar-

se prop de Cumes, al nord de Nàpols. Eneas 

va pujar dalt del turó on s’alçava el temple 

d’Apol·lo, i es va dirigir a la cova de la 

Sibil·la, una profetessa que predeia el futur 

per inspiració del déu, la qual li va 

pronosticar temps molt difícils. Aleshores 

Eneas li va demanar que l’acompanyés als 

Inferns, per consultar l’ombra del seu pare. 

La Sibil·la hi va accedir, però va recordar 

que la baixada als inferns era molt perillosa 

i que molt pocs aconseguien tornar-ne. En tot cas, el descens només era possible 

amb la condició d’haver trobat un ram d’or que calia consagrar a la deessa 

Persèfone. 
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Eneas va fer els sacrificis prescrits i va trobar el ram d’or. Tot estava a punt: de 

sobte, es va sentir un gran soroll y un vent impetuós va sacsejar fins i tot els 

arbres més alts. Llavors es va obrir davant d’ells l’entrada al món subterrani. 

La Sibil·la va ser la primera d’entrar-hi. L’heroi va fer el cor fort i la va seguir de 

prop. Caminaven com dues ombres en una nit deserta, enmig de la foscor, pels 

dominis d’Hades, el déu sobirà d’aquest món. 

Van arribar a una mena de vestíbul, on hi havia un om enorme. Sembla que en 

aquell arbre tenien el niu els Somnis. Després van travessar una porta i van trobar 

el camí que els duria a l’entrada dels Inferns. 

En arribar a la vora de l’Aqueront, van trobar el vell barquer 

Caront, l’encarregat de transportar les ànimes d’una riba a l’altra 

amb la seva barca. Cobrava una moneda per cada viatge, però 

només embarcava les ànimes de les persones que havien rebut 

sepultura; les dels cossos no enterrats erraven durant cent anys 

per les ribes d’aquell riu. 

Eneas i la Sibil·la van fer el trajecte amb Caront i van arribar a les 

portes del reialme dels morts, vigilades pel Ca Cèrber, un gos de tres caps. La 

Sibil·la li llançà un pastís amb somnífers que duia preparat, i l’animal es va ensopir. 

D’aquesta manera, els visitants van poder avançar, i van arribar a una cruïlla: el 

camí de l’esquerra els duia al Tàrtar, i el de la dreta, als Camps Elisis. 

Eneas va mirar cap a l’esquerra i va veure una ciutat envoltada d’una triple muralla 

i d’un riu de flames: el Piriflegetont: Va sentir crits, 

gemecs, fuetades i soroll de cadenes. La Sibil·la li va 

explicar que allò era el Tàrtar, on anaven els 

comdemnats, i que ningú el podia visitar. Hi governava 

Radamant, el jutge que investigava les culpes dels 

malvats, a qui aplicava els càstigs. Aleshores, Eneas i la 

Sibil·la van tombar cap a la dreta, on hi havia les 

ombres benaurades i on Eneas podria trobar el seu 

pare. Van arribar a una gran plana, on van trobar Museu, l’inventor de la poesia, 

que els va guiar al fons d’una vall. Allí hi havia, efectivament, Anquises, que 

contemplava les ànimes que ocuparien els cossos dels seus descendents. 

Quan va veure Eneas que se li apropava, el pare li allargà els braços i el saludà 

entre llàgrimes. Eneas va intentar abraçar-lo, però l’ombra se li va esmunyir tres 

vegades, com un somni alat. 

L’heroi es fixà en un riu a l’entorn del qual voleiava un grup d’ànimes. El pare li 

explicà que era el riu Leto i que aquelles ànimes eren les dels troians, que 

esperaven tornar a la vida en els cossos dels seus descendents. Eneas no entenia 

que aquelles ànimes tornessin al món, i llavors el pare li va dir que les ànimes 
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s’alliberaven dels records de la vida anterior en beure l’aigua del Leto, i 

s’encarnaven en altres cossos. 

Anquises va acompanyar el fill i la profetessa fins 

al cim d’una carena perquè veiessin la llarga 

desfilada d’herois en què es convertirien els seus 

descendents. Entre altres van poder veure els 

futurs reis i emperadors romans, fins a Juli Cèsar. 

Després d’aquest viatge, Eneas es va sentir 

totalment responsable de la seva missió: establir-

se al Laci amb els troians que s’havien salvat de la guerra. 

8.5 L’arribada d’Eneas al Laci 

Després del descens als Inferns, Eneas va tornar als vaixells. Van salpar i van 

arribar a la desembocadura del riu Tíber. Els troians es van poder establir finalment 

al Laci, on regnava pacíficament el rei Llatí, que tenia una filla Lavínia, amb la qual 

pretenia casar-se un cabdill anomenat Turn. Però els oracles predeien que la 

princesa estava destinada a casar-se amb un heroi vingut de terres llunyanes. En 

arribar els troians van descansar i van menjar. Després van 

explorar aquell lloc i el rei Llatí els concedí una audiència a 

palau. Quan Eneas va presentar-se al rei, Llatí va veure en 

l’estranger el gendre que li havia anunciat l’oracle, i va 

prometre Lavínia a Eneas. Però Hera decidí perjudicar-lo de nou 

i va excitar la gelosia de Turn que, enrabiat, va cridar els seus 

homes a la guerra. 

Es va iniciar, d’aquesta manera, una guerra cruenta al Laci, en 

la qual van participar, els pobles veïns. Al cap d’un temps, Turn va voler combatre 

cos a cos amb Eneas: la victòria fou per a l’heroi troià. 

Es restablí la pau al Laci, i se celebraren les noces d’Eneas i Lavínia. I es va iniciar 

una nova etapa en què els troians es van fusionar amb les tribus llatines.  

8.6 Virgili i l’Eneida 

Les aventures d’Eneas estan narrades en l’obra de Publi Virgili Maró l’Eneida,  al 

segle I aC. 

La principal font literària que inspira Virgili és Homer. En efecte, mentre que la 

primera meitat de l’Eneida recorda de prop l’Odissea descrivint les vicissituds de 

l’heroi, la segona segueix el model de la Ilíada narrant els combats. Les referències 

homèriques són constants i en àmbits diversos. El mite d’Eneas està en estreta 

connexió amb la guerra de Troia i el retorn dels guerrers com Ulisses. N’adopta 

trets estilístics (epítets, fórmules, símils), episodis com la baixada als inferns, 

caràcters paral·lels (Hèctor i Eneas, Turn i Aquil·les), semblances estructurals 

(narració retrospectiva de les aventures d’Ulisses i d’Eneas)... Virgili, però, ofereix 
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un tractament més profund i diferenciat dels personatges. Un altre model èpic 

seguit conscientment per Virgili són els Annals d'Enni, sobretot en mètrica, en 

expressions i en el caràcter nacional del poema. 

Virgili tria per al seu gran poema el mite d’Eneas, per poder tractar dels orígens de 

Roma. Però no es queda pas en l’època heroica, el període posterior a la guerra de 

Troia, sinó que pretén abraçar i exaltar tota la història de Roma, mostrant l’època 

d’August com la culminació de les glòries de la seva nació. I és que fer d’Eneas el 

seu protagonista li permet cridar l’atenció sobre l’origen diví de la gens Júlia, a la 

qual pertany August, i presentant així el nou governant com a descendent de 

Venus. Així doncs, es refereix a fets i personatges posteriors, passant de la 

llegenda a la història, per diversos mitjans: 

 al·lusions que expliquen la procedència de noms de lloc o de persona. Per 

exemple del nom del fill d’Eneas prové el nomen Juli. 

 anticipació per mitjà de somnis i profecies d’esdeveniments històrics. Per 

exemple quan Eneas baixa als inferns el seu pare Anquises li fa veure com a 

descendents seus les ànimes no nascudes dels grans personatges romans 

fins a August. 

 referències simbòliques indirectes a personatges contemporanis a Virgili. 

Així Dido fa pensar en Cleòpatra, Eneas en August o Turn en Marc Antoni. 

El tema del destí (els fata), representat per les decisions de Júpiter, domina al 

llarg del poema com a motor de l’acció. Eneas es diferencia d’un heroi homèric 

perquè no es guia pels seus interessos personals sinó que ha acceptat  el destí de 

ser l’avantpassat del poble que ha de civilitzar el món. Aquesta dedicació a la seva 

missió és la pietas d’Eneas. Per això ha d’abandonar Dido, sacrificant el seu amor 

sincer per ella al deure que li ha imposat el destí. Així doncs, la realització del destí 

de Roma passa per sobre dels personatges i porta els que no s’hi pleguen a la seva 

ruïna tràgica. Això succeeix amb Dido, presentada a l’inici com una reina que 

governa bé el seu poble, però que la seva passió per Eneas fa oblidar les seves 

obligacions envers el seu poble. 

8.7 La fundació de Roma 

Els troians van establir-se definitivament al Laci i hi van fundar unes quantes 

ciutats, entre les quals Alba Longa, on es van succeir deu generacions de 

descendents dels troians fins que van arribar al poder dos germans, Numitor  i 

Amuli, que es disputaren el tron.  

Numitor, rei d'Alba Longa, una ciutat mítica del Laci, va ser derrocat pel seu germà 

Amuli. L'usurpador va matar la descendència masculina de Numitor alhora que va 

obligar l'única filla d'aquest, Rea Sílvia a fer-se vestal per tal que el vot de castedat 

imposat pel seu sacerdoci li impedís tenir fills que disputessin el tron al nou rei. 

Tanmateix Rea Sílvia es queda embarassada del déu Mart i dóna a llum bessons, 

Ròmul i Rem. Amuli, empresona la noia i ordena llançar els dos infants al riu Tíber. 

Però l'atzar o el destí salven la vida dels nens perquè el riu es desborda i els 

http://www.xtec.net/~sgiralt/labyrinthus/deus/ares.htm
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esclaus del rei han d'abandonar el cistell que els 

conté en l'aigua més calmada d'un toll. Així, el 

cistell resta a la vora de la riba, on els troba una 

lloba, atreta pel seu plor. L'animal els salva i els 

alleta fins que un pastor anomenat Fàustul els 

troba i els porta a casa seva, on ell i la seva 

esposa Larència els criaran com si fossin fills 

seus. 

Els bessons van créixer com uns pastors més, sense saber el seu origen, malgrat 

que Fàustul ja sospitava la seva nissaga reial, fins que un fet casual ho posa al 

descobert. Uns lladres que s'havien barallat amb Rem l'acusen injustament davant 

el rei Amuli d'haver malmès els camps de Numitor i finalment és lliurat al mateix 

Numitor perquè li apliqui un càstig. Però quan aquest el coneix, s'assabenta de 

l'edat que té i de l'existència del seu germà bessó, lliga caps i acaba per endevinar 

que es tracta del seu nét, i encara més quan per la seva banda Fàustul explica a 

Ròmul les circumstàncies en les quals els havia trobat i les sospites que tenia des 

de feia temps. Aleshores s'ordeix una conxorxa en dos fronts per acabar amb 

Amuli: Ròmul ataca el palau reial amb els seus companys pastors, mentre que Rem 

ho fa des de casa de Numitor. D'aquesta manera aconsegueixen matar Amuli i 

restituir el reialme a Numitor. 

Els bessons, després que veiessin reconeguts el seu llinatge reial, decideixen 

fundar una nova ciutat allà on havien estat trobats. Però 

immediatament va sorgir la disputa per quin dels dos 

germans donaria el nom a la ciutat i en seria el rei, puix que 

no se sabia quin dels dos era el primogènit. Així és que la 

decisió es va deixar a la voluntat dels déus per mitjà de la 

consulta dels auguris. Primer va semblar que afavorien Rem, 

perquè va ser el primer a veure sis voltors, però tot seguit 

Ròmul en va veure el doble. Ròmul, doncs, es va proclamar rei i va traçar els límits 

sagrats de la nova ciutat al voltant del Palatí, amb una arada tirada per un toro i 

una vedella. Rem, sense acceptar la seva derrota, va desafiar la naixent autoritat 

del seu germà saltant el solc que assenyalava el traçat de la futura muralla i aquest 

el va matar travessant-lo amb una llança. Així, Roma, tal com Ròmul va anomenar 

la ciutat tot just fundada a partir del seu propi nom, va néixer amb un fratricidi. 

Era el 21 d'abril del 753 a.C. 

 
Activitats: 

 

1.- De qui era fill Eneas? El podem considerar un déu? 

 

2.- En la vida d’Eneas hi va haver tres dones importants. Quines? 

 

3.- Quines aventures, quins monstres, quins llocs quins episodis va conèixer 

Eneas, dels que ja havia conegut Odisseu? 

4.- Era lliure Eneas de decidir el seu destí i instal·lar-se on ell volgués? 
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5.- Eneas va arribar a Cartago. On es troba actualment, en quin país? 

 

6.- Quina ciutat espanyola va ser fundada pels cartaginesos? 

 

7.- Quin episodi de la història de Roma té a veure amb l’odi entre romans i 

cartaginesos, pel suïcidi de Dido? Quina relació hi ha entre aquest conflicte i la 

romanització d’Hispània? 

 

8.- Com es diu el riu on van ser llançats Ròmul i rem? 

 

9.- Per què Amuli va fer vestal la filla de Numitor, Rea Sílvia? 

 

10.- Llegeix els següents fragments, i ordena’ls segons la cronologia dels fets 

narrats: 

 

 

Frisa llavors per tot el que li manà la Sibil·la 

Un coval monstruós s’obria pregon en la roca, 

com un avenc voltat d’un gorg negre i d’ombres de boscos. 

Cap ocell no podia obrir-se segur, per la gola 

vasta i fosca, el camí; talment els vapors que en sortien 

pestilents se’n pujaven devers la volta celeste.  

 Virgili, Eneida VI, 236-241 

 

 

Mentre Eneas admira, el dardani, aquestes escenes 

i esbalaït, immòbil, no sap apartar-ne la vista, 

penetrà, radiant de bellesa, al temple de la reina 

Dido, escortada per un nombrós seguici de joves  

  Virgili, Eneida I, 494-497 

 

 

Dido prova d’alçar les palpebres pesants i es desmaia 

novament: pit endins hom li sent xiular la ferida. 

Tres vegades es va dreçar recalcant-se amb el colze: 

tres recaigué sobre el llit. Amb els ulls errívols cercava 

cel enlaire la llum i d’haver-la trobada sospira.  

 Virgili, Eneida IV, 688-692 

 

 

Corre Eneas de prop contra Turn, agita una llança 

gran com un tronc, que lluu, i amb el pit irat el commina: 

“Quina trigança et reté? Com, Turn, m’esquives encara?” 

No corrent, ans de prop lluitem i amb les armes més dures.    

  Virgili Eneida, XII, 887-890 

 

 

Així, confiat l’estat d’Alba a Numitor, a Ròmul i a Rem els va venir el 

desig de fundar una ciutat en el mateix indret on havien estat 

abandonats i criats.  

Tit Livi, Ab Urbe Condita I, 6 

 

 

Trobareu més activitats al bloc de la matèria 


