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Estructura formal
Setze capítols numerats i intitulats: 1.- Una negra nau. 2.- El viatge a Panormos. 3.- Les
dents de Minos. 4.- Minotaure. 5.- Ariadna. 6.- Els boscos de Naxos. 7.- La rialla de Dionís. 8.-
No veig les veles blanques. 9.- Els Palantides. 10.- Jo, Kriosos, viatjo a Tebes. 11.- Enterreu
els morts. 12.- La fi del tirà. 13.- "Sóc Hèracles". 14.- Noces. 15.- Atenes òrfena. 16.-
L'escultor.

Observacions
A la pàgina 105 s'obre un glossari de termes i de personatges clàssics i mitològics.
Aquesta edició s’il·lustra amb setze dibuixos de pàgina sencera.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Teseu, com un torrent, s'encaminava vers la nau sense fer cas del que li deia. Jo
anava recuperant la memòria però no l'ús de la paraula alada.
-Escolta... -repetia, provant de retenir-lo-. Ella venia amb nosaltres. On és? Com te la
deixes perdre?
Llavors vaig adonar-me de l'ombra que feien els nostres cossos al primer sol,
allargada. No era la meva ombra. No eren les ombres dels cossos dels meus
companys, ni de Teseu. Era com l'ombra d'arbustos, de troncs reblerts de lianes, o
parra o fullaraca. Presa d'angoixa, segur que ja teníem l'encanteri a sobre, vaig refer-
me de l'empenta que Teseu m'acabava de donar per apartar-me i no vaig tenir esme
sinó d'enfilar-me a la nau, on el patró i els mariners ja hissaven les veles.»

(pàg. 37, cap. 6, "Els boscos de Naxos" )
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Tema: La força i l'astúcia d’un heroi mític.

Subtemes: L'acatament de les lleis. L'amistat. L'amor. L'amor patriòtic. L'artista. La ciutat.
Les creences. El culte als morts. El destí. L'embriaguesa. L'engany. El govern.
La guerra. L'honradesa. L'hospitalitat. La imprudència. La lluita davant les
dificultats. La mort. La pau. El record. La venjança.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Mitològic

Edat dels lectors: A partir de 14 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
El comerciant Kriosos, fill d'una família benestant de l'Àtica, explica com ell i tretze joves més
d'Atenes naveguen vers Creta en paga del tribut de la ciutat al rei de Minos. El destí que els
espera no és gens afalagador, ja que han d'ésser la menja del Minotaure que roman tancat al
Laberint. No obstant, entre els joves hi ha el fill del rei d'Atenes,Teseu, anomenat per la seva
força "Mans de bronze".
Teseu aconsegueix vèncer el monstre i gràcies a l'astúcia i l'ajut d'Ariadna, tots els joves
poden sortir sans i estalvis del laberint cretenc. L'amor entre Teseu i Ariadna és un fet;
tanmateix el déu Dionís s'hi interposa, de manera que, de retorn a Grècia, Ariadna és
abandonada a l'illa de Naxos.
L'arribada a Atenes, però, no és pas dolça, ja que Teseu troba el pare que s'ha suïcidat en
creure que el seu fill no havia reeixit en la pugna amb el Minotaure. Teseu esdevé rei d'Atenes
i governa bé durant uns anys. Entretant, Kriosos viatja a Tebes on contempla l'enfrontament
fraticida entre Polinices i Etèocles i la gesta humanitària d'Antígona. Després, Teseu marxa
amb Hèracles al país de les Amazones. Durant uns anys descuida el govern de la ciutat fins
al punt que en retornar és desterrat. Mor en terres llunyanes.

Ambientació

Espai: L'acció se situa entre Atenes, Tebes i les illes gregues: Creta (Minos), Naxos, etc.

Temps: Cal situar l'acció en els inicis de l'època de la Grècia clàssica.
El temps narratiu està distribuït desigualment: del capítol primer al vuitè passen sols uns
dies; del novè al quinzè passen alguns anys i, en el darrer, n’han passat molts més.
La narració, tot i seguir linealment de passat a present, presenta alguns salts temporals que
reconstrueixen fets anteriors (capítols 2, 5, 8, 10).
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Narrador
En primera persona. Es correspon a un dels personatges secundaris, Kriosos, que va
prenent relleu a mesura que es descabdellen els fets. A partir del que viu i veu (i a voltes del
que li expliquen) reconstrueix la vida de l'heroi atenenc.

Estil i llenguatge
En la novel·la predomina la narració i el diàleg per damunt de les descripcions, menys
significatives.
És un llibre amb un gran treball lèxic i estilístic. La tria pel mot just i bell, així com l'estil literari,
recorden alguns relats clàssics.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (del cap. 1 al 8): el mite de Teseu i el
Minotaure; nus (del cap. 9 al 12): el mite tebà d'Antígona; i desenllaç (del cap. 13 al 16): la
continuació de la vida de Kriosos i Teseu.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a l'Espluga de Francolí el desembre de 1989.
Inclosa a El vent de la mitologia, editorial La Galera, 1995, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 11.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Adrast És el rei d'Argos. Parent llunyà de Kriosos. Ajuda Polinices en la lluita pel

tron.

Adriadna És la filla del rei Minos de Creta. S'enamora a primer cop d'ull de Teseu, a
qui dóna la fórmula per eixir del laberint. Fuig amb Teseu i els altres
atenencs vencedors, si bé és abandonada a l'illa de Naxos a causa de la
intervenció del déu Dionís. Quan Teseu la recupera en el record i la vol
haver, descobreix que ha estat convertida en una parra.

Atena És una deessa, filla de Zeus i protectora de la ciutat d'Atenes així com de
Teseu, a qui es fa present i ajuda alguns cops.

Creont És oncle de Polinices i Etèocles; fa costat a aquest darrer. Després de la
mort dels germans assumeix el poder de Tebes. Condemna Ariadna per
haver enterrat el cos del seu germà. Té una mala mort després de veure
acoltellat el seu fill Hèmon.

Dionís És el déu del vi, de l'alegria i de la borratxera. S'interposa de manera
capriciosa entre l'amor de Teseu i Ariadna. Hom diu que aconsegueix molts
adeptes tot i venir d'Orient.
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Ditides És un gran escultor que viu a Milet. Realment és el fill de Teseu. No
accepta l'oferiment de fer una escultura per a Atenes dedicada a la
memòria del seu pare.

Els Palantides Són una cinquantena de cosins de Teseu que es revolten perquè no
accepten que sigui coronat rei. Ocupen el poblat de Lepsos i presenten
batalla a Atenes, on moren la major part.

Eviga És la filla de Semnós, el cap de la tribu dels Onirs. Es casa amb Kriosos.
La seva germana, convertida en amazona, esdevé l'esposa de Teseu.

Kriosos És el narrador de la història. Comerciant descendent d'una bona família.
Company i amic íntim de Teseu, amb qui viu l'enfrontament amb el
Minotaure. Més tard contempla la lluita entre Polinices i Etèocles. Acaba
formant part del govern de l'Àtica.

Miniotaure És un monstre estrafet, mig toro i mig home, dotat d'una gran força. Viu
reclòs en el laberint construït per Dèdal i s'alimenta de carn humana.
Atenes, ciutat tributària de Creta, ha d'oferir cada set anys set nois i set
donzelles per alimentar-lo.

Nicòfor És un personatge intrigant que forma part del Consell de la Bulé. Explica a
Kriosos la fi política de Teseu i el consegüent desterrament pel fet d'haver-
se casat amb una amazona, cosa que podia provocar una guerra.

Posidó És un déu de l'Olimp, germà de Zeus. Suplanta el rei Egeu en el moment
d'engendrar Teseu.

Teseu És el protagonista de la narració. Anomenat "Mans de bronze" per la seva
força hercúlia, és el fill del rei Egeu. Lluita contra el Minotaure, a qui venç;
gràcies a l'ajut d'Ariadna, aconsegueix sortir sa i estalvi del dèdal cretenc.
Esdevé rei d'Atenes i mor lluny de la pàtria fent de pastor.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ètica La política. La guerra i la pau. La democràcia. La tirania.

Geografia Estudi del mapa geogràfic de Grècia, les seves illes i la mar
Mediterrània. La ciutat d'Atenes. El govern d'una ciutat.

Història Els orígens mítics de la humanitat. Els inicis del món hel·lènic i la
influència posterior.

Història de l'Art L'arquitectura grega: els estils, l'acròpolis i els temples. El tractament
dels mites en l'escultura, la pintura i la música. El tractament
cinematogràfic dels mites: "Hèrcules" (Hercules, 1997) de John
Musker, Ron Clements, animació Disney.

Literatura Els mites. La tradició de la mitologia clàssica en la literatura catalana i
universal. El teatre clàssic: la tragèdia i la comèdia.
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Llengua Lèxic: Recull i estudi dels modismes i de les frases fetes. La
presència d'hel·lenismes en el català.

Recursos literaris: Treballar la narració en primera persona. La
descripció de personatges i el diàleg. Les comparacions.

Tipologia textual: El text poètic: el poema i la prosa poètica.

Llengües
clàssiques

Origen etimològic dels noms dels déus. L'Olimp grec. Localització
dels personatges i temes de la novel·la en els textos d'autors clàssics.

Religió La religiositat grega, l'Olimp. Les narracions mítiques. Els oracles i les
prediccions. Correspondència entre les mitologies gregues i
cristianes. Les creences. La superstició i el fatalisme.


