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La història de Teseu
Teseu era fill d’Egeu, rei d’Atenes, i de la filla del rei de Trezena, un home savi i just, a la cort
del qual es va educar. El rei Egeu havia ordenat que no enviessin el seu fill a Atenes, fins que
no fos capaç d’aixecar una roca sota la qual havia amagat la seva espasa.
Teseu era molt valent i volia imitar Hèrcules, l’heroi de qui explicaven unes proeses
extraordinàries. Així que va haver complert setze anys ja es va veure amb cor d’alçar la roca
sota la qual hi havia l’espasa del seu pare. Se la va cenyir i se’n va anar cap a Atenes. El seu
pare va estar molt content de veure’l, i li va explicar que els atenesos, com a tribut d’una
guerra que havien perdut amb el rei Minos, de Creta, li havien d’enviar cada any sis nois i sis
noies, que servien d’aliment a un monstre que es deia Minotaure, i que era mig home i mig
toro. El Minotaure vivia dins un laberint construït per l’arquitecte Dèdal. Des de dins, era
impossible de trobar la sortida. El mateix Dèdal hi va ser tancat, amb el seu fill Ícar. En van
poder sortir volant amb unes ales de cera; però Ícar, imprudent, va volar massa enlaire, el sol li
va fondre les ales, va caure al mar i es va ofegar.
Teseu va dir al seu pare que volia ser un dels sis nois que aquell any havien d’enviar a Creta.
De primer, el rei no volia, però finalment va dir que sí. Es va embarcar en una nau amb la seva
vela negra. El rei va encomanar al pilot que si el seu fill vencia el Minotaure i tornava viu, que
canviés la vela negra per una de blanca.
L’arribada a Creta dels sis nois i les sis noies d’Atenes era esperada cada any amb molta
expectació. Ariadna, la filla del rei, es va fixar en la noble presència de Teseu i se’n va
enamorar. Li va donar un cabdell de fil, perquè l’anés descabdellant i, si vencia el monstre,
pogués sortir del laberint seguint el fil del cabdell.
La lluita entre Teseu i el monstre va ser terrible. Però Teseu era jove i valent i, armat amb una
bona espasa, va poder matar el Minotaure. Després, seguint el fil del cabdell d’Ariadna, va
aconseguir sortir del laberint. Ariadna l’esperava a la sortida i, tots dos, es van embarcar a la
nau i van salpar cap a Atenes.
Teseu i Ariadna, en la seva ruta cap a Atenes, van fer una parada a l’illa de Naxos. Però
aleshores Teseu no es va comportar com hauria calgut. Aprofitant el son de la noia es va
embarcar tot sol i la va abandonar. Ariadna, quan es va despertar, es va fer un bon tip de
plorar. Però va passar el déu Bacus, se’n va enamorar i s’hi va casar.
El viatge de tornada a Atenes de Teseu i els seus companys va ser molt alegre: reien, bevien i
cantaven. I així no es van recordar de canviar la vela de la nau. Segons les instruccions del rei,
si Teseu moria víctima del Minotaure, no l’havien de canviar. Si tornava vencedor, havien de
canviar la vela negra per una de color blanc.
El rei Egeu esperava la tornada de la nau amb la mirada fixa en l’horitzó. Quan la va veure
arribar amb la bandera negra, es va creure que el seu fill havia mort i, desesperat, es va llançar
daltabaix del penya-segat. D’ençà d’aleshores, d’aquell mar se’n diu el mar Egeu.
Teseu va arribar a Atenes, feliç del final de l’aventura, però la mort del seu pare el va entristir.
I tot seguit va ser coronat rei d’Atenes i durant el seu regnat va donar al poble lleis sàvies i
justes.
Albert Jané, La història de Teseu
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1. Copia aquests fets segons l’ordre en què passen a la història que has llegit.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ariadna dóna a Teseu el cabdell de fil.
Egeu es llança al mar.
Teseu abandona Ariadna a l’illa de Naxos.
Teseu mata el Minotaure.
Teseu aixeca la pedra sota la qual hi ha l’espasa del seu pare.
Teseu se’n va cap a Creta.
Teseu esdevé rei.
Teseu i Ariadna s’embarquen cap a Atenes.

2. Digues si les afirmacions següents són certes (C) o falses (F).
Teseu viu a Trezena i el seu pare a Atenes.
Teseu no volia ser lliurat al Minotaure.
Ariadna es va enamorar de Teseu.
El déu Bacus va fer que Ariadna s’adormís.
Els mariners no es va recordar de canviar la vela.
Teseu va ser rei de Creta.
3. Encercla la paraula correcta en cada cas.
•
•
•
•

Aquesta història narra uns fets reals / imaginaris.
La història de Teseu és una llegenda / un conte.
El Minotaure és un personatge històric / mitològic.
Atenes i Creta són llocs autèntics / inventats.

4. Explica quantes persones han pogut sortir del laberint i com ho han fet.
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