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Reportatge

Teseu i el Minotaure

Teseu vivia amb la seva mare fins que un bon dia 
intrigat per saber com era el seu pare, Egeu, el rei 
d'Atenes, va anar a la seva recerca. Va viure a la 
ciutat amb el seu pare fins que va prendre la decisió 
d’anar  a  Creta  a  la  recerca   del  minotaure  que 
amenaçava Atenes cada set anys. La ciutat havia d’ 
enviar 14 joves a Creta que resultaven ser la menja 
del minotaure (7 homes i 7 dones). 

Quan Teseu va arribar-hi, Ariadna filla de Minos, rei 
de  Creta,  es  va  enamorar  d’ell.  A  l’hora  de  fer 
l’ofrena al monstre, Ariadna, s’apiadà de Teseu, i li 
posà a la mà una bovina de fil per poder escapar del 
laberint del minotaure, el seu allotjament.

Un cop fora del laberint s’emportà Ariadna a una illa 
i  la deixà abandonada a l’  empar dels déus. Quan 
tornava a Atenes no va recordar de posar la vela 
blanca com a bon senyal, així ho havien convingut 
amb el seu pare, i aquest, que l'estava esperant al 
penya-segat, en veure la vela negra, es llança del 
turó, pensant que el seu fill era mort. Llavors Teseu 
es va convertir en rei d’ Atenes. Però no va ser mai 
feliç. 

Aquesta  història  fantàstica   explica  el  conflicte 
llegendari entre l’illa de  Creta i la polis d’ Atenes. 
Els personatges principals d’aquest mite són:

· Minotaure

· Teseu

· Ariadna

· Egeu

· Minos

La història

La llegenda ens explica la història de Pasífae, que va 
ser infidel al seu marit amb un bou. Ho va fer per 
venjar-se d’ ell, ja que Minos, el seu marit, era molt 
faldiller  i  sempre  l’  estava  enganyant  amb  altres 
dones.  D’aquesta  unió  en  va  sorgir  el  Minotaure, 
un monstre amb el cos d’home i el cap de bou.

Minos, en veure aquella deshonra i en no poder fer 
res per eliminar-lo, va dir a Dèdal que construís un 
laberint on amagar al Minotaure. I el van tancar allà 
dins.  Cada  set  anys,   comunicaven  a  la  polis 
d’  Atenes que si  volien mantenir la pau entre ells 
haurien de donar set homes i set dones verges per 
alimentar al monstre.

Però un dia Teseu, fill  d’ Egeu, indignat pel tracte 
que  hi  havia  amb  l’illa  de  Creta,  va  decidir 
enfrontar-se al  Minotaure,  fent veure que era una 
ofrena.Amb l’ajuda de la filla de Minos, Ariadna, i un 
fil va entrar al laberint, va matar al monstre i en va 
sortir.

Teseu  va  retornar  a  la  seva  pàtria,  però  el  destí 
cruel va fer que oblidés la promesa feta al seu pare 
abans de marxar d’ Atenes de posar una vela blanca 
com a  senyal  d’  haver  sobreviscut  al  monstre.  El 
pare, quan va veure que el vaixell tornava amb una 
vela negra va pensar el pitjor i es precipità al mar, el 
qual avui dia porta el seu nom mar Egeu. Teseu va 
aconseguir  el  que sempre havia  anhelat:  la  fama, 
però pagant un preu molt alt, estava condemnat in 
saecula  saeculorum a  viure  sol  i  trist  com aquell 
monstre que havia mort.

Teseu, Ariadna i els companys atenencs que havien 
de ser sacrificats van reprendre el camí de tornada 
cap Atenes. Però van parar a una illa a celebrar el 
triomf de Teseu. Allà, els enamorats van fer l’amor i 
l’endemà al matí Teseu va abandonar Ariadna a la 
illa, deixant-la a la sort dels déus. 

Nosaltres opinem...

Els  alumnes  de  3r  d'ESO  vam  veure  un  film 
sobre aquest tema.Tot i que el film era molt antic 
i no hi havien els efectes especials als quals ens 
té acostumats la indústria cinematogràfica actual, 
la pel·lícula mostra molt bé tota la mitologia: el 
mite es tracta com si es tractés d'un conte. 

L'estructura de la pel·lícula és una mostra fidel de 
la  mitologia  grega  i,  conseqüentment,  de  la 
història explicada a classe. S'hi recreen bé els fets 
del  mite grec,  tot  i  que,  però també hi  podem 
trobar-hi desencerts.

Personalment, la recomanem, encara que el vídeo 
és  molt  antic.  Suggerim  que  aniria  bé  que  en 
fessin  una  versió  nova  amb  els  recursos 
tecnològics actuals.


