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1. La poesia èpica.  

Una epopeia o poema èpic es una composició poètica extensa en versos regulars de caràcter 

narratiu, que narra les gestes dels herois d‟un passat generalment  llunyà, amb una barreja 

d'elements reals i fabulosos i llegendaris. En els seus orígens la seva transmissió era oral, i per 

tant podia haver diverses versions d'una mateixa història. L‟èpica sorgeix de la necessitat o el 

desig de conservar i transmetre a generacions posteriors els fets memorables que es consideren 

part d‟un patrimoni col·lectiu. El poeta, aede o rapsode, posseïdor d‟una tècnica excepcional per 

a recordar i recitar o cantar les antigues llegendes, és el dipositari i transmissor d‟aquests 

poemes, ajudat per les Muses, filles de Mnemosyne. 

La paraula “èpica” prové d‟ἔπος, “paraula, discurs”. També és “hexàmetre”, el vers propi dels 

poemes homèrics i èpics en general.  

La Ilíada i l’Odissea són les obres més antigues que es conserven de la literatura grega i, per 

tant, de la literatura occidental. Homer era considerat pels mateixos grecs com l'educador de 

Grècia, i la seva influència no solament es va deixar sentir al llarg de tota l'antiguitat clàssica 

sinó que també s'ha perllongat a l'edat moderna. 

2. Homer 

Homer, poeta per antonomàsia i mestre pels grecs. És inabastable la influència que Homer 

exercí en tots els camps de la cultura grega al llarg de tota l‟antiguitat: a l‟art,  la literatura,  la 

religió,  la filosofia,  la llengua, i també com a educador i guia en qüestions humanes i divines. 

Els grecs adquirien als poemes homèrics tot tipus de coneixements: astronomia, genealogies 

dels herois, significat de paraules, models de comportament particular  i social, pautes morals i 

filosòfiques, tècniques bèl·liques, cultes i actituds rituals, la seva història, ben real per ells. 

Homer és el manual d‟instrucció dels joves, un estímul pel panhel·lenisme, un motiu per 

polèmiques ètiques i morals. En certa manera és la Bíblia dels grecs, però sense arribar a ser un 

llibre sagrat que no es pot qüestionar. 

Obres atribuïdes a Homer: Ὅμηρος és el suposat autor dels poemes orals la Ilíada i l'Odissea, 

però també se li atribueixen un seguit d'obres menors que són conegudes com els Himnes 

menors, que de fet és "el conjunt de la tradició heroica, estructurada en vers hexàmetre". Així 

doncs, a més de la Ilíada i L'Odissea, altres obres s'atribuïren a Homer, incloent-hi tot el Cicle 

èpic, poemes sobre la guerra de Troia, com la Petita Ilíada, Nostoi, Cipria, i Epígons, així com els 

poemes tebans sobre Èdip i els seus fills. Altres obres, com el conjunt de Himnes homèrics, la 

còmica Batracomiomàquia ("La guerra de les granotes i els ratolins"), i Margites, també li van 

ser atribuïdes, malgrat ser obres posteriors. S'ha suggerit també que Homer només seria un 

aede, un cantor de poemes èpics tradicionals. 

Va existir Homer?. Els antics grecs creien, en general, que Homer va ser un personatge 

històric, però el cert és que"l'antiguitat no sabia res definitiu sobre la vida i la personalitat 

d'Homer". Alguns estudiosos creuen que els poemes  representen la culminació de molts segles 

de narració oral durant els quals es va desenvolupar un "repertori formular", un sistema oral de 

composició poètica basada en “fórmules”.  "Homer" no seria el nom d'un poeta històric sinó un 

nom fictici. 
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Època d’Homer. La data de l'existència d'Homer ja era controvertida en l'antiguitat i no ho és 

menys avui. Herodot diu que Homer va viure 400 anys abans del seu temps, i aquesta referència 

situaria la seva vida al voltant del 850 aC, però altres fonts antigues l‟apropen més a la 

suposada època de la guerra de Troia, determinada el 1194-1184 aC per Eratòstenes. Per als 

especialistes moderns, "la data d'Homer" es refereix tant a la data de creació dels poemes com a 

la vida del personatge en concret. El consens acadèmic situa "la Ilíada i l'Odissea a partir de la 

data límit del s.IX aC o del VIII, i la Ilíada abans que l‟Odissea, potser en algunes dècades".  

Procedència d’Homer: sobre la seva pàtria de naixement, es varen generar moltes llegendes. 

Llucià diu que és un babiloni anomenat Tigranes, que va adoptar el nom d'Homer quan va ser 

pres com a ostatge (homeros) pels grecs. La Pítia de Delfos va respondre la pregunta de 

l‟emperador Adrià dient que Homer era d'Ítaca. Moltes històries proliferaren i es van incorporar a 

la Vida d'Homer, compilades des del període alexandrí en endavant. Però la versió més 

acceptada era que havia nascut a l‟illa de Quios, a la regió jònica de l'Àsia Menor, o a Esmirna, i 

que va morir a l'illa d'Ios, a les Cíclades. Els mateixos poemes donen un cert suport a aquesta 

teoria, per  la familiaritat amb la topografia d'aquesta zona. I Semònides d'Amorgos  va citar 

una frase de la Ilíada (6,146) amb la referència a "l'home de Quios".  

Homer, poeta cec?. El nom del poeta es homòfon amb homêros, que significa, en general, 

"ostatge"  entès com "el que acompanya, el que es veu obligat a seguir" i, en alguns dialectes, 

"cec". La caracterització d'Homer com a un bard cec es remunta a uns versos de  l'Himne 

homèric a Apol·lo, i la idea es va consolidar al llarg de l'antiguitat a partir d'una falsa etimologia:  

ho mê horôn (ὁ μὴ ὁρών: "el que no hi veu"). També influí el passatge de L'Odissea on apareix 

Démodoc, un bard cec de la cort del rei feaci; es considera aquest passatge com una auto 

referència, i a partir d‟ella es descriu Homer com un poeta, un joglar errant, un "cec, un cantant 

vagabund. A la mateixa Odissea apareix un altre cantor: Femi,  que canta pels pretendents de 

Penélope. 

El debat sobre l'autoria: la idea que Homer va ser responsable de només la Ilíada i l'Odissea, 

va obtenir un consens el 350 aC. Molts especialistes consideren poc probable que ambdós 

poemes fossin compostos per la mateixa persona,  però altres argumenten que la semblances 

estilístiques són massa coherents per donar suport a la teoria de l'autoria múltiple. Una opinió 

que tracta de salvar les diferències, és que la Ilíada va ser composta per "Homer" en la seva 

maduresa, i l'Odissea en la seva vellesa. Sobre les altres obres, Batracomiomàquia, els Himnes 

homèriques i les epopeies cícliques, hi ha consens en què són posteriors a la Ilíada i L'odissea. 

Oralitat i escriptura:  la majoria dels estudiosos coincideixen en considerar que la Ilíada i 

l'Odissea van passar per un procés de normalització i de perfeccionament de materials més 

antics, a partir del segle VIII aC. En aquesta unificació sembla que hi va tenir un paper 

important el tirà atenès Hiparc, fill de Pisístrat, qui va instituir la recitació de poemes homèrics a 

les festes panatenees, les més importants d‟Atenes. Aquesta reforma deuria implicar la 

producció d'un text escrit canònic. Per entendre aquest procés de pas de literatura oral a text 

escrit, han estat fonamentals el treballs de Milman Parry  i altres sobre literatures èpiques vives 

a l‟antiga Iugoslàvia. Es considera que els poemes homèrics són el resultat d‟una llarga tradició 

oral anterior a la fixació del text escrit canònic, text que seria l'herència col·lectiva de molts 

poetes-cantants, els asdes (aoidoi). Una anàlisi de l'estructura i el vocabulari de la Ilíada i 

l'Odissea posa de manifest que els poemes contenen moltes frases típiques de fórmules 

tradicionals d'improvisació èpica. Fins i tot alguns versos, de vegades estan repetits. Parry i el 
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seu alumne Albert Lord van assenyalar que aquesta elaboració de la tradició oral, una pràctica 

distant per les cultures d'avui lligades a la lectura i escriptura, és típic de la poesia èpica en un 

medi cultural predominantment oral, àmbit cultural en el que les paraules clau són els termes 

"oral" i "tradicional". Segons Parry, els trossos de llenguatge repetitiu van ser heretats pel 

cantant-poeta dels seus predecessors, i li eren útils en el moment de la composició-recitació. 

Parry va anomenar aquests fragments repetitius "fórmules". Tot aede és al mateix temps 

conservador de la tradició que incorpora al poema i innovador: memoritza i improvisa, canta un 

poema antic i nou a la vegada, transmet i crea un poema èpic en cada ocasió. 

Data de composició dels poemes: Segueix el debat sobre el moment històric en el que 

aquests poemes es van fixar en una forma escrita. La solució més tradicional és la "hipòtesi de la 

transcripció", que afirma que Homer dictà el seu poema a un escriba, entre els segles VIII aC i 

VI aC. poc després de l‟aparició del nou alfabet grec derivat del fenici. Altres homeristes 

sostenen que un text canònic dels poemes homèrics en format escrit no van existir fins al 

període hel·lenístic, cap els segles III aC a I aC. 

La qüestió homèrica: a l'antiguitat no hi havia cap dubte que la Ilíada i l'Odissea havien estat 

escrites per un poeta anomenat Homer, però al segle XVIII es va començar a dubtar fins i tot de 

la seva existència, ja que un seguit de contradiccions, inconseqüències i repeticions feien pensar 

que els poemes homèrics no eren obres unitàries amb un sol autor: 

 contradiccions:  

o de llengua: Homer fa servir formes de diversos dialectes, i diferents èpoques 

o d'estil: es donen diferències d'estil massa grans per a un mateix autor, 

o en la cultura material: apareixen elements d'èpoques diverses; com per exemple 

armes de bronze i de ferro, enterrament per inhumació i per cremació, 

o de l'argument: un cas extrem és el de Pilèmenes, un guerrer de la Ilíada que mor i 

que més endavant reapareix viu. 

 repeticions: sovint es repeteixen molts versos i expressions al llarg del poema, de vegades 

fins i tot escenes senceres, per exemple en descriure el sacrifici d'un animal o com un 

guerrer es prepara per al combat. 

 “defectes” de composició: en ocasions el poeta sembla oblidar-se del pla que ha estat 

anunciat o del que ha passat abans. Així, en el primer cant de la Ilíada Zeus decideix deixar 

guanyar els troians perquè els grecs s'adonin com els perjudica la retirada d'Aquil·les, però 

fins al VIII els grecs segueixen vencent. Es dóna una altra incoherència quan a la Ilíada un 

dia es dina dos cops. 

Les teories que, basant-se en aquestes inconseqüències, negaven, sobretot durant el segle XIX i 

principis del XX, la unitat dels poemes homèrics, es poden aplegar en dos grups: 

 Les teories d'ampliació defensaven la idea que a un poema original, d'extensió reduïda, 

altres poetes hi havien anat afegint noves parts. 

 Les teories de compilació sostenien que la Ilíada i l'Odissea havien nascut de la unió de 

petits poemes independents. 

Sigui com sigui, però, els estudis lingüístics demostren que la composició dels dos poemes èpics 

orals no va ser obra d'un sol autor i que es va fer a partir de diversos materials preexistents i de 

diversa procedència que després foren recopilats en els dos poemes. 
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Època de l’acció dels poemes: els grecs de l'edat fosca, l'edat arcaica i sobretot de l'edat 

clàssica veien en les generacions micèniques dels segles XVI aC - XII aC els seus orígens mítics. 

Precisament el segle XIII aC era el moment en el qual se situava la llegendària Guerra de Troia. 

Però la societat homèrica que descriuen els dos poemes no és pas la micènica sinó la de l'Edat 

Fosca (XIII aC - IX aC), aquella que llavors s'estava acabant quan van aparèixer els dos poemes 

homèrics. La Grècia que apareix als poemes homèrics estava dividida en diversos territoris 

(demos), cadascun dels quals estava controlat per un cabdill militar, que podríem anomenar 

senyors feudals o senyors de la guerra: els basileus. Aquests cabdills tenien al seu servei un cos 

particular de guerrers. Agamèmnon, Menelau, Nèstor, Odisseu (Ulisses)… tots ells eren els 

basileus dels demos de Micenes, Esparta, Pilos i Ítaca respectivament. No hi havia més lleis que 

els antics costums de cada lloc. Les ciutats de l'Edat Fosca eren gairebé inexistents perquè 

aquella era una societat bàsicament rural i poc desenvolupada, que vivia d'una pobra 

agricultura. Els basileus posseïen diversos tipus de ramats, l'autèntica riquesa d'aquella època, 

fet que es reflecteix contínuament a les obres d'Homer.  

Estudis homèrics. L'estudi d'Homer és un dels més antics temes dels especialistes, i es 

remunta ja a l'antiguitat. Els objectius i els èxits dels estudis homèrics han canviat en el 

transcurs dels mil·lennis. En les últimes dècades han girat al voltant del procés pel qual els 

poemes homèrics van començar a existir, es van difondre i han arribat fins a nosaltres, primer 

per transmissió oral i després mitjançant l'escriptura. Algunes de les principals tendències dels 

estudis homèrics moderns s'han desenvolupat fonamentalment al llarg dels segle XIX i principis 

del XX. Els anàlisis de dos grans escoles de pensament ("analítica" i "unitària") han fet èmfasi, 

d'una banda en les incoherències (analítica), i per altra, en la unitat artística (unitària) de l'obra 

d'Homer. Ja en el segle XX, s'ha desenvolupat més la qüestió de la "Teoria oral", l'estudi dels 

mecanismes i els efectes de la transmissió oral, i el "Neo anàlisis", que és l'estudi de la relació 

entre Homer i els altres materials èpics primitius. 

3.- La llengua homèrica, principals característiques:  

 Llengua artificial: és un grec artificial emprat per cantar o recitar a quests poemes, però 

mai va ser parlat en una època o en un lloc concret. En aquest codi lingüístic supradialectal 

coexisteixen formes antigues i modernes (per exemple un genitiu en –ou i el més antic en –

oio), variants dialectals eòliques i àtiques al costat del grec jònic predominant, i formes 

artificials justificades únicament per les exigències mètriques. Els poemes són el resultat 

d‟un llarg procés d‟elaboració durant segles abans de convertir-se en text escrit. Això explica 

la seva complexitat i la seva inexistència en un lloc o temps definit. 

 Hexàmetre dactílic: aquesta estructura mètrica està present en els gairebé vint-i-vuit mil 

versos dels poemes homèrics. Consisteix en la repetició sis vegades d‟un peu mètric, unitat 

formada per la combinació d‟una vocal llarga i dos breus (dàctil: _ UU) o per dues vocals 

llargues (espondeu: _ UU). L‟estructura es representa així: _ UU / _ UU / _ UU / _ UU / _ UU 

/ _ U .  Les dues vocals breus poden ser substituïdes per una vocal llarga, però això no és 

habitual al cinquè peu. Els dos peus finals són molt estables, amb un dàctil _ UU al cinquè i 

un espondeu _ _ o troqueu _ U al sisè. (Però poden haver-hi versos holodàctils o 

holoespondàics). Aquest final és el lloc habitual dels epítets que faciliten al poeta el recitat 

improvisat. Un altre element de l‟estructura mètrica de l‟hexàmetre dactílic són les cesures, 

pauses dins del vers que poden caure a l‟interior d‟un peu o coincidir amb el final del peu –

dièresi. 
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 Dicció formular / repertori formular: consisteix en la repetició d‟expressions quan es 

menciona un personatge diví o humà, i també objectes, com les armes, una copa, una peça 

de roba, un moment del dia, el mar. Aquestes expressions, molt sovint epítets, apareixen en 

funció del cas del nom que acompanya i la posició en el vers, de manera que el poeta 

recorre a aquestes fórmules quan i on les necessita. És un recurs tècnic –mnemotècnic- que 

li permet fer avançar la narració en altres parts del vers més improvisades i amb més 

llibertat mètrica. No és gratuït dir “Zeus portador de l‟ègida”, “Aquil·les ràpid de peus”, “el 

mar de color de vi”, “la nau ben proveïda de rems”, “Hera, la dea dels braços blancs”...  

 Repetició de versos i escenes: part d‟aquest repertori formular són versos i escenes 

senceres. Hi ha escenes recurrents com la preparació d‟un àpat, l‟acolliment d‟un visitant, 

l‟intercanvi de paraules, la caiguda d‟un guerrer, la invocació a Zeus, Atena i Apol·lo, la 

sortida del sol, l‟armadura del guerrer...  “L‟alba amb vel de safrà dels corrents d‟Oceà 

s‟enlairava, per a portar la llum als mortals i als déus imperibles, quan...” 

 Comparacions i símils: permeten al poeta abandonar l‟escenari èpic i traslladar-se a 

l‟entorn del seu públic, ja que el poeta estableix comparacions amb personatges o fets més 

pròxims al seu auditori. És per això que els motius són extrets fonamentalment de la vida 

quotidiana, de la naturalesa, del regne animal.... Un dels més freqüents és el que compara 

un heroi en lluita amb un lleó. Una altra funció dels símils és introduir varietat a la poesia i 

d'aquí que n'hi hagi més a la Ilíada que no a l'Odissea, on els escenaris són molt més 

variats. El símil és un parèntesi en l‟acció, i l‟estructura habitual presenta correlacions tipus: 

“com... així...”, “com quan..., d‟aquesta manera...”  “Como enjambres copiosos de moscas 

en la primavera vuelan agrupados por el establo del pastor, cuando la leche llena los tarros, 

en tan gran número se reunieron en la llanura los aqueos de larga cabellera”... “Como en la 

vacada el buey más excelente es el toro, que sobresale entre las vacas, de igual manera hizo 

Zeus que Agamenón fuera aquel dia insigne entre muchos héroes”. 

 Diferències amb el grec clàssic:  en la morfologia de les paraules, en formes de declinació 

i flexió del nom i del verb, i en el vocabulari. La llengua homèrica té una base de dialecte 

jònic, formes del dialecte dòric i altre, i formes tant arcaiques com més modernes, i altres 

noves. Destaquem únicament algunes peculiaritats (que un alumne de 2n de batx. pot 

reconèixer) 

o Molt sovint les vocals en contacte no contrauen (ὄρεα per  ὄρη) 

o Fenomen de la dièctasi: ὁρόω a mig camí entre  ὁράω i  ὁρῶ (però cal mantenir 

la mètrica) 

o La -ν eufònica apareix a vegades davant de consonant 

o Alternança de consonants simples o dobles segons les necessitat s mètriques 

(μέσος / μέσσος), „Ατιλλεύς / „Ατιλεύς) 

o Formes de l‟article nom. pl oἱ i  τοί, αἱ i ταί (i molt sovint funciona com anafòric o 

relatiu) 

o Coexistència del genitiu modern" en –οσ i antic en –oio 

o Datius plurals –αις / -αισι, -οις / -οισι 

o Datius en -εσσι atemàtics fora de la declinació en -σ-. 

o Datius en -ει (jònic -ι). 

o La tmesis o tall entre el preverbi i el verb, de manera que pot haver-hi alguna 

paraula en mig 

o L‟ús facultatiu, no obligatori de l‟augment verbal. 
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o La digamma desapareix en l‟escriptura i la dicció, però es pot detectar en la 

mètrica. 

 

4.- La Ilíada 

Ilíada: La Ilíada és un poema èpic grec atribuït a Homer (segle VIII aC) compost en hexàmetres 

per a ser recitat oralment pels rapsodes. L'obra, dividida en 24 cants, narra una part de la 

Guerra de Troia, concretament 51 dies del setge a la ciutat de Troia (Ilion) per part de les tropes 

aquees (és a dir: gregues) comandades per Agamèmnon a la recerca d'Helena, la muller del seu 

germà Menelau raptada per Paris, fill de Príam, el rei de Troia. 

Datació i autoria: La data de composició de l'obra es controvertida: l'opinió majoritària la situa 

en la segona meitat del segle VIII a. C., no obstant alguns estudiosos la situen en dates més 

tardanes, en el segle VI a. C., i d'altres defensen que algunes de les parts del poema han d'ésser 

molt anteriors, com el catàleg de naus del cant II. Per altra banda, gran part dels estudiosos 

opinen que el cant X, anomenat Dolonia, és una interpolació tardana, ja que aquest cant no 

sembla tenir connexió amb la resta del poema i els fets narrats en aquest no es troben 

referenciats en la resta de cants. Tanmateix, alguns estudiosos sostenen l'autenticitat del cant. 

Contingut: La trama es centra en la còlera (μῆνιν ἄειδε és el començament del poema) 

d‟Aquil·les, el millor guerrer dels aqueus, qui abandona els combats ofès per la sostracció per 

part d'Agamèmnon d'una jove guanyada en un botí, Briseida. Amb l'abandó d'Aquil·les i dels 

seus soldats mirmídons, els grecs patiran grans calamitats i les seves naus estaran a punt de 

perir incendiades pels troians. Davant la passivitat d'Aquil·les en les desgràcies aquees, Pàtrocle, 

el seu millor amic, li demanarà les seves armes i permís per a participar en la batalla. Aquil·les, 

a contracor, li ho concedirà. Pàtrocle, després de realitzar grans gestes bèl·liques, morirà a mans 

d¡Hèctor, amb l'ajut d'un déu, fill gran de Príam i el millor guerrer troià, el qual gosarà fins i tot 

de vestir les armadures d'Aquil·les. La mort de Pàtrocle tornarà Aquil·les al combat per tal de 

venjar el seu amic, i en singular combat vencerà Hèctor i l'occirà. El cadàver del vençut serà 

arrossegat davant les muralles de Troia. No obstant això, el rei Príam aconseguirà la clemència 

d'Aquil·les i podrà retre al seu fill els honors funeraris. 

A l'antiguitat es considerava aquest poema com una història real i els seus personatges com a 

model de comportament i heroisme a imitar. El seu estudi i la memorització d'extensos episodis 

eren pràctica habitual. 

Temes: A l'obra hi ha multitud de temes, com en qualsevol poema èpic extens, ja que està 

compost per diferents escenes, cadascuna d'elles amb el seu significat propi. Destaquen, però, 

algunes constants. La primera és la qüestió de l'honor dels herois, lligat a les aristeia o 

combats singulars, a les seves decisions en batalla, el seu comportament després de la lluita i 

sobretot a la victòria o derrota del seu bàndol.  La Ilíada centra la seva temàtica en els herois: 

volen reivindicar el reconeixement públic del seu honor. De fet, és aquest un tret predominant 

en la cultura grega, la qual gira al voltant de conceptes com la competitivitat, l‟excel·lència física 

i moral, el triomf, l‟estimació, el reconeixement i la lloança pública de la victòria. Es pot afirmar 

que si existeix un concepte que defineix la societat grega per sobre d‟uns altres és el de l‟agon, 

la competició. «L‟ideal que s‟estén a tots els ordres de la vida, és “ser el millor i distingir-se dels 
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altres”. La recompensa no és tan sols el botí o el premi, sinó l‟aristeia, l‟excel·lència física i 

intel·lectual, i la glòria, el reconeixement públic, la fama que concedeix la immortalitat».  

De fet, aquest reconeixement públic de l‟honor que representa el botí és la gènesi que donarà 

lloc al tràgic desenllaç que narra la Ilíada: Aquil·les i Agamèmnon s‟enfronten per la pèrdua dels 

seus símbols d‟honor, Briseida i Criseida, les quals són part del botí. Per a Aquil·les resulta 

insofrible que Briseida quedi en poder d‟Agamèmnon i aquest fet provoca el seu enuig. Així 

mateix, la defensa d‟aquest honor condueix Aquil·les a cometre greus errors que perjudiquen els 

seus: Aquil·les es retira de la batalla, fet que comportarà que els aqueus perdin davant dels 

troians, fins que un cop assabentat de la mort de Pàtrocle, Aquil·les decideix tornar a la lluita. 

La segona és el destí, una preocupació típicament grega: els déus es barregen amb la guerra, 

la profecia anuncia el que passarà i els personatges apareixen com a ninots que no poden 

escapar del que està escrit, amb un rerefons tràgic accentuat per la mort dels principals 

protagonistes. La caiguda mateixa de Troia, ciutat emblemàtica i símbol de civilització, és una 

mostra de l'adversitat del destí. 

Per últim destaca la reflexió sobre la guerra i els seus motius;  tot sembla començar pel 

rapte d'una dona i es barregen motivacions com l'ànsia de glòria, el saqueig, la supremacia 

nacional, la còlera (la d'Aquil·les com a motor de l'acció però la de tants altres personatges que 

centren combats singulars), l'amistat (es quan cauen els propers que els guerrers s'inflamen) o 

la família (Hèctor). 

La realitat històrica de la Ilíada i Troia. Pels grecs els fets narrats als poemes d‟Homer eren 

la seva història, però posteriorment, i fins finals del s.XIX l‟opinió general era que Troia i els fets 

dels poemes eren una fantasia mítica i literària. Fins que Heinrich Schliemann va localitzar Ílion 

a l‟actual Hissarlik, a Turquia, a pocs quilòmetres de l‟estret dels Dardanels. La Ilíada descriu 

una ciutat i el seu entorn, presumiblement en l' edat del bronze amb nombrosos aspectes 

geogràfics que coincideixen amb les restes trobades per Schliemann. Però que l'escenari descrit 

sigui real, no proba que hi hagués una guerra entre aqueus i troians, com descriu la Ilíada. Així 

mateix, en les taules de Lineal B, apareixen alguns noms homèrics, que presumiblement 

rememoren un temps anterior.   

No hi ha res inherentment improbable al voltant d'una gran batalla, o una guerra, sobre la ciutat 

de Troia. Aquesta regió ha estat des de sempre un punt estratègic a l'entrada dels Dardanels. No 

obstant, no hi ha una gran quantitat d‟evidències positives en els diferents estrats de Troia, al 

turó de Hissarlik, d'una destrucció per guerra. Els nivells cronològicament apropiats,Troia VIh i 

Troia VII-a, semblen, ambdós, haver estat destruïts per incendis, el primer com a conseqüència 

d'un terratrèmol o desastre natural, mentre que els motius del segon son més difícils 

d'identificar, deixant oberta la possibilitat de que Troia VIIa fos destruïda per una batalla. Un 

text hittita menciona lluites a Wilusa, presumiblement Troia. Els hittitòlegs dedueixen del 

document que Wilusa fou presa per un contingent de tropes dirigides per un tal Pijamaradu, amb 

el recolzament dels ahhiyawa, i que els hittites hagueren d'intervenir en la lluita. No obstant, pel 

context del document, es creu que aquestes lluites haurien d'esser datades vers el 1.300 a. C., 

fet que dificulta fer-lo correspondre amb una particular destrucció d'un nivell particular dels 

estrats de Troia.  
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Elements micènics en la Ilíada: Al marge de la possible historicitat de la guerra de Troia, s‟ha 

debatut molt  sobre  les arrels  micèniques de la Ilíada. Alguns autors neguen l‟existència 

d‟elements del món micènic i afirmen que la societat descrita per Homer correspon a l‟Edat 

Fosca. Altres autors fins i tot apunten a una època posterior, el segle VIII o el VII a. C. per 

arguments de tipus filològic. Entre els elements de possible arrel micènica hi ha l‟escut com una 

torre d‟ Aiax, similar als escuts representats en l‟art de l‟edat del bronze, el casc d‟ullals de 

senglar, les gamberes metàl·lica, l‟espasa de bronza amb claus de plata, l‟armadura de bronze i 

el carro de guerra. Hi ha qui diu que  també és micènica la realitat geogràfica que reflecteix 

el catàleg de les naus, amb ciutats, com Pilos, que no varen ser reconstruïdes després 

de l‟edat del bronze. Però hi ha molts detalls registrats en l‟èpica homèrica que 

semblen ser una barreja d‟elements procedents de distintes èpoques. 

 

5.- L’Odissea 

'Odissea (en grec ΟΔΥΣΣΕΙΑ) és el segon dels grans poemes èpics grecs atribuïts a Homer. Està 

compost de 12.109 hexàmetres distribuïts en 24 cants. Aquest 24 cants poden agrupar-se en 

tres parts: El viatge de Telèmac, Les aventures d'Ulisses i La venjança d'Ulisses. Probablement 

va ser compost al segle IX aC. 

Relata les aventures de l'heroi grec Odisseu (també anomenat Ulisses) des que va partir de la 

conquerida Troia fins que torna a casa seva a Ítaca. L'Odissea es considera un dels poemes 

fundacionals del cànon de la literatura occidental. La seva influència és evident en molts temes 

de mitologia, en obres modernes (com en James Joyce) i en llibres d'altres cultures. La paraula 

"odissea" ha passat a significar "viatge ple d'aventures" en la llengua comuna. 

El seu inici: 

Conta'm Musa, aquell home de gran ardit, que tantíssim 

errà, després que de Troia el sagrat alcàsser va prendre; 

de molts pobles veié les ciutats, l'esperit va conèixer; 

molts de dolors, el que és ell, pel gran mar patí en el seu ànim, 

fent per guanyar el seu alè i el retorn de la colla que duia; 

més ni així els companys no salvà, tanmateix desitjant-ho, 

car tots ells es perderen per llurs mateixes follies, 

els insensats! que les vaques del Sol, el Fill de l'Altura, 

van menjar-se; i el déu va llevar-los el dia en què es torna. 

L'Odissea d'Homer, traslladada en versos catalans per Carles Riba. 

Característiques: És una obra de composició molt moderna, per la barreja de temps i gèneres 

que usa. Aprofita mites coneguts i els intercala en les aventures de l'heroi, de manera que el 

públic sentia el plaer de sentir històries conegudes però en una nova versió que feia més 

important el protagonista. Els mites poden ser també d'altres cultures. L'obra conté elements 

típics de l'èpica de recitació oral, com les fórmules memorístiques i els epítets dels personatges. 

És un exemple de literatura d'aventures i de viatges, si bé el marc del Mediterrani aviat esdevé 

mític, amb llocs imaginaris i intromissions de l'altre món. Els temes són universals: l'amor 
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familiar contra les aventures de la passió, el retorn a la llar, la pugna entre civilització i natura, 

la gelosia femenina o l'equilibri entre el seny i la rauxa. 

Resum de l'argument: Acabada la guerra a Troia, els herois aqueus supervivents han tornat a 

les seves respectives llars després de llargs viatges. Odisseu, però, és retingut per la nimfa 

Calipso després de deu anys de la seva partida de Troia. En aquest moment Zeus, per tal de 

decidir el retorn d'Odisseu a la seva pàtria, convoca una assemblea de déus a l'Olimp. La deessa 

Atena s'erigirà en advocada i protectora d'Odisseu. Obtingut el permís del pare dels déus, Atena 

parteix cap a Ítaca on convenç Telèmac, el fill d'Odisseu, per tal que cerqui son pare per les 

ciutats dels diferents herois aqueus ja retornats de Troia. Seguint, doncs, aquestes ordres visita 

Nèstor a Pilos, i Menelau i Helena a Esparta, sense arribar a saber res del retorn de son pare. 

Mentrestant, a Ítaca, la noblesa, creient mort Odisseu, vol casar Penélope, esposa de l'heroi, la 

qual va posposant el moment de triar marit a l'acabament d'una estora que va fent de dia i que 

desfà de nit, i ordeix l'assassinat de Telèmac. 

Aquí es produeix el primer flashback de l'obra: en el cant V apareix Hermes, el déu missatger, 

donant la notícia a la nimfa Calipso de la voluntat de Zeus de permetre el retorn d'Odisseu a la 

seva pàtria. Aquesta acata les ordres divines i permet la marxa de l'heroi, el qual construeix un 

rai, parteix i naufraga per l‟odi de Posidó. Més tard aconsegueix salvar-se, i arriba a l'illa dels 

feacis, on Nausica, filla del rei Alcínous, incitada per Atenea, el condueix a palau. Allí, seguint les 

normes d'hospitalitat de l'època l'acullen, i el conviden al banquet. En aquest banquet un aede 

canta les gestes de la guerra de Troia i les del mateix Odisseu. En escoltar-les, l'heroi no pot 

reprimir l'emoció i es posa a plorar. Confessa la seva identitat, i passa a narrar en un segon 

flashback en primera persona el retorn de Troia amb les consegüents aventures: 

 Al país dels cicons. 

 Al país dels lotòfags. 

 Amb el ciclop Polifem. 

 A l'illa d'Èol. 

 La pèrdua d'una part important de la seva flota al país del lestrígons. 

 L'arribada i estada d'Odisseu i de la resta de companys a l'illa de la fetillera Circe. 

 El descens a l'Hades. 

 Les dificultats del retorn amb les escenes de les sirenes, les roques mòbils Escil·la i 

Caribdis, i les vaques d'Hèlios. 

 Estada a l‟illa de Calipso. 

Un cop acabada la narració hom retorna l'acció a la partida cap a Ítaca. Arribat, doncs, a Ítaca, i 

seguint els consells d'Atena, la qual no l'abandona en tota la tornada, adopta l'aspecte d'un 

pidolaire per tal de no fer sospitar ningú i poder actuar amb sorpresa davant els excessos dels 

nobles aristòcrates pretendents de la seva muller Penèlope. És justament en aquest moment 

quan Telèmac arriba del seu periple, i, fent cas de la profecia que del retorn de son pare havia 

fet Helena, el reconeix després de vint anys de la seva partida cap a Troia. Ambdós planejaran la 

venjança. Introduït Odisseu a palau amb l'aspecte de pidolaire pateix vexacions per part de 

servents i altres pidolaires. Només serà reconegut pel seu fidel gos Argos, i la seva dida Euriclea. 

Serà en el certamen de l'arc, on només Odisseu serà capaç de tibar-lo i passar la fletxa pel forat 

de les destrals arrenglerades. Immediatament després es dóna a  conèixer al pretendents i, 

ajudat per seu fill Telèmac, i pels fidels servents Eumeu i Fileci, occirà gairebé tots els 

pretendents. Per acabar serà reconegut amb emoció per una perplexa Penèlope, visitarà son 
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ancià pare, posarà pau a una revolta de familiars dels pretendents occits i tornarà a regnar amb 

seny i enginy sobre Ítaca. 

Estructura L'obra consta de 24 cants. Igual que molts poemes èpics antics, comença in media 

res,  a la meitat de la història, i els fets anteriors es narren als records o narracions del propi 

Odisseu. El poema està dividit en tres parts: 

1. Telemàquia: (cants de l'I al IV) s'hi descriu la situació d'Ítaca amb l'absència del seu rei, el 

patiment de Telèmac i Penèlope pels pretendents, i com el jove emprèn un viatge en busca 

del seu pare.  

2. Palau d’Alcínous i aventures. (cants V al XII). A la cort del rei Alcínous Odisseu narra les 

aventures des que sortí de Troia.  

3. Venjança d'Odisseu i mort dels pretendents: es descriu la tornada a l'illa, el 

reconeixement per algun dels seus esclaus i el seu fill, i com Odisseu es venja dels 

pretendents  matant-los a tots. Després d'això, Odisseu és reconegut per la seva esposa 

Penèlope i recupera el seu regne. Finalment, es fa la pau entre tots els habitants d'Ítaca. 

 

Ilíada i Odissea, obres d’un sol autor?. Deixant de banda la discussió sobre si un mateix 

poeta és l‟autor dels dos poemes, discussió que ja tenien els mateixos grecs, destacarem les 

diferències entre l‟Odissea i la Ilíada: 

 La Ilíada és més pròxima al món micènic i en canvi l‟Odissea reflecteix més l‟època de les 

colonitzacions 

 El vocabulari de l‟Odissea és menys arcaic. Per exemple, l‟augment és molt més freqüent 

a l‟Odissea 

 La Ilíada presenta un complexitat sintàctica menor que l‟Odissea. 

 Les concepcions morals són diferents, i l‟Odissea està ja pròxima a Hesíode i l‟època 

arcaica  

 La Ilíada presenta un societat molt limitada: reis, nobles i guerrers; l‟Odissea registre un 

espectre social més ampli  

 Canvia molt l‟amplitud i extensió d‟espai i temps d‟un i altre poema. 

 

 

Cal completar aquest tema amb: 

 Text per comentar (Ilíada, selecció cant II) 

 Resum de la Ilíada i l‟Odissea (Wikipèdia)  

 Context mític de la guerra de Troia 

 Iconografia 


