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Imos ler agora dous fragmentos do Libro IV da Eneida de Virxilio. Fixádevos particularmente en todos os
deuses mencionados.

IV, 584-591; 607-629

«Et iam prima nouo spargebat lumine terras

Tithoni croceum linquens Aurora cubile.

regina e speculis ut primam albescere lucem

uidit et aequatis classem procedere uelis,

litoraque et uacuos sensit sine remige portus,

terque quaterque manu pectus percussa decorum

flauentisque abscissa comas 'pro Iuppiter! Ibit

hic,' ait 'et nostris inluserit aduena regnis?

[...]

Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras,

tuque harum interpres curarum et conscia Iuno,

nocturnisque Hecate triuiis ululata per urbes

et Dirae ultrices et di morientis Elissae

accipite haec, meritumque malis aduertite numen

et nostras audite preces. si tangere portus

infandum caput ac terris adnare necesse est,

et sic fata Iouis poscunt, hic terminus haeret,

at bello audacis populi uexatus et armis

finibus extorris, complexu auulsus Iuli

auxilium imploret uideatque indigna suorum

funera; nec, cum se sub leges pacis iniquae

tradiderit, regno aut optata luce fruatur,

sed cadat ante diem mediaque inhumatus harena.

haec precor, hanc uocem extremam cum sanguine fundo.

tum uos, o Tyrii, stirpem et genus omne futurum

exercete odiis, cinerique haec mittite nostro

munera. nullus amor populis nec foedera sunto.

exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor

qui face Dardanios ferroque sequare colonos,

nunc, olim, quocumque dabunt se tempore uires.

litora litoribus contraria, fluctibus undas

imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque.»

TRADUCIÓN:

«E xa a primeira Aurora esparexía nova luz sobre a terra, deixando tras de si a azafranada cama de
Titono, cando a raíña Dido viu desde unha atalaia como clarexaba a primeira luz e como avanzaba a
frota vento en popa, e tamén se decatou de que a praia e o porto quedaran baleiros, sen remeiros.
Golpeando tres e ata catro veces coa man no seu belido peito e arrincándose anacos da áurea
cabeleira, dixo:

-Por Xúpiter! Vai marchar este estranxeiro e vaise mofar do meu reino?

[...]

»Sol,  ti  que  coas  túas  chamas  alumas  todo  canto  na  terra  se  move,  e  ti,  Xuno,  causante  e
coñecedora destas miñas coitas; e ti tamén, Hécate, por quen se escoitan ouleos nocturnos nas
prazas das cidades; e tamén vós, vingadoras Furias, e deuses da moribunda Elisa: acollede estas
palabras, virade a vosa divina vontade sobre eses malvados, que ben o merecen, e escoitade as
miñas súplicas. Se é preciso que ese sinistro ser toque porto nalgún lugar e se manteña a flote ata
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LIBRO IV
Durante o relato, a raíña Dido namórase de Eneas, influída por
Cupido, que segue as instrucións da súa nai Venus. Ó sabelo, a

deusa Xuno, inimiga dos troianos e protectora de Cartago, acorda
con Venus un matrimonio entre Eneas e Dido. Mais Xúpiter envía a

Mercurio para advertir a Eneas de que o seu destino non é
asentarse naquela terra. O troiano cóntalle a Dido que debe

marchar. Ela, presa de gran desamor, suicídase, non sen antes
facer prometer á súa irmá Ana que os seus descendentes han

xurar odio eterno contra Eneas e a súa liñaxe futura.
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chegar a terra, e se así o demanda o destino, en mans de Xúpiter, e se ese marco está xa chantado,
así sexa. Pero, en troques, que el, frustigado pola guerra e as armas dun pobo audaz, exiliado do
seu territorio, desposuído do abrazo de Xulo, implore axuda e vexa un indigno final para os seus; e
que, por ter que aceptar as condicións dunha paz desfavorable, non se deleite co reino e a luz que
ansía, senón que caia morto antes do seu tempo e quede sen enterrar no medio da area da praia.
Isto  suplico,  e  con  sangue  derramo  este  meu  derradeiro  falar.  Polo  que  a  vós  toca,  tirios,
atormentade co voso odio á súa proxenie e a toda a súa liñaxe futura e ofrecede ese tributo ás miñas
cinzas. Non haxa amor nin pacto ningún entre os nosos dous pobos! Que de entre os meus ósos
emerxa un vingador que persiga con lume e ferro ós colonos dárdanos; que o faga agora ou máis
tarde, en calquera momento que as súas forzas llo permitan. Praias contra praias, augas contra
mares,  armas  contra  armas:  esa  é  a  miña  pregaria.  Que  combatan  eles  mesmos  e  os  seus
descendentes.»

EXERCICIOS: para introducirnos no rico mundo da mitoloxía, cómpre comezar a fixarnos en
todos os deuses que se mencionan na lectura, sexa na introdución, ou no texto mesmo; polo
que debes localizar os seus nomes no texto, e subliñalos.

1. Suliñados  os  nomes  de  todos  os  deuses;  comeza  a  investigar  quen  son  (accede  ás  ligazóns

agochadas no texto), empezando por mirar os seus lazos familiares, os correspondentes gregos
(recorda que mitoloxía clásica grega e romana están moi relacionadas), e as súas características e atributos,
para poder recoñecelos. Podes facer unha táboa como a seguinte:

Nome latino Nome grego Fillo/a de : Pai/ nai de : Características Atributos

2. Responde, redactando correctamente, ás seguintes preguntas sobre a lectura; fíxate tanto na 
introdución, como no texto latino e a súa tradución. Segue as ligazóns marcadas.

a) Quen era a deusa Xuno, e por que era inimiga dos troianos?

b) Quen era a raíña Dido? Por que cres ti que ten moita importancia dentro do relato da Eneida?

c) Quen era a deusa Aurora? Investiga mediante a ligazón do texto, e resume aquí o máis importante.

d) Quen era Titono? Por que no texto din “azafranada cama” del? A conto de que?

e) Falando de “azafranado”... que cor é esta? Cal é o termo correspondente en latín?
Localízao no texto (como é un adxectivo, menciónao nas 3 formas: m-f-n), axudándote desta pista → 

f) Quen era Hécate? É importante para a mitoloxía romana?

g) Quen é a “moribunda Elisa”? Por que lle fala aos Tirios (quen son estes)?

h) Quen son os “colonos dárdanos” mencionados no texto?

i) Fíxate no termo “nepotesque”, separa as 2 palabras que o compoñen e analízaas 
morfolóxicamente. Logo, declina nepos, -tis (podes comprobar aquí se está ben) e responde: cal era o
significado orixinal da palabra?; o termo actual derivado, “nepotismo”... a que fai referencia?
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