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Lectura de textos orixinais 24 marzo 2020

Imos tamén aproveitar para ler, analizar e comentar diversos fragmentos de cada un dos doce libros da Eneida
de Publio Virxilio Marón – Vergilius en latín- (para saber quen foi este poeta, explora as ligazóns). Previamente,
e para contextualizar debidamente os fragmentos, ofrécese una sinopse do que acontece en cada un dos
libros.

EXERCICIO: le atentamente a sinopse, e com axuda da Internet, busca imaxes que poidan ilustrar
as ideas principais, ou o máis importante do texto, e pégaas aquí, arredor do cadro. Consello: evita
as imaxes demasiado “fantásticas”, e prefire fotos/ imaxes reais (modernas ou antigas) para ilustrar
os lugares xeográficos, e de obras de arte (pintura, escultura) para os personaxes.

I, 1-11; 267-277

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit

litora, multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;
multa quoque et bello passus, dum conderet

urbem
inferretque deos Latio, genus unde Latinum,

Albanique patres, atque altae moenia Romae.
Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,
quidve dolens, regina deum tot volvere casus

insignem pietate virum, tot adire labores
impulerit. Tantaene animis caelestibus irae?

[...]

At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo
additur,—Ilus erat, dum res stetit Ilia regno,—

triginta magnos volvendis mensibus orbis
imperio explebit, regnumque ab sede Lavini
transferet, et longam multa vi muniet Albam.
Hic iam ter centum totos regnabitur annos

gente sub Hectorea, donec regina sacerdos,
Marte gravis, geminam partu dabit Ilia prolem.

Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus
Romulus excipiet gentem, et Mavortia condet
moenia, Romanosque suo de nomine dicet.
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LIBRO I
Eneas, un príncipe que sobreviviu á destrución
de Troia xunto co seu pai Anquises, o seu fillo
Ascanio Xulo e uns poucos compatriotas, vaga
polo Mediterráneo. A deusa Xuno, inimiga dos
troianos, convence a Eolo, deus dos ventos, de
que envíe unha tempestade contra os barcos
de Eneas. Mentres este está a sufrir no mar, a
súa  nai,  Venus,  suplica  a  Xúpiter  que  o
protexa; este revélalle o importante porvir que
agarda ó seu fillo: dar inicio a unha nova liñaxe
–a  romana-,  destinada  a  gobernar  o  mundo.
Finalmente, a tempestade amaina, e a frota de
Eneas arriba ás costas do norte de África, ós
dominios  da  cidade  de  Cartago,  gobernada
pola  raíña  Dido.  Esta  acolle  ós  troianos  e,
atraída por Eneas, convídao a que lle conte as
horas finais de Troia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
https://la.wikipedia.org/wiki/Publius_Vergilius_Maro


Latín 4ºESO “Labor domi”  Prof. : Renée Huerta
IES Lamas de Castelo Dépt. de Langue Française

TRADUCIÓN:

Cántolles ás armas e ó home que desde as beiras de Troia, fuxindo por obra do destino, veu
o primeiro a Italia e ás costas lavinias, moi abalado el na terra e no mar pola violencia dos deuses do
ceo, por causa da persistente ira da cruel Xuno, e tendo tamén moito que aturar nunha guerra, ata
fundar unha cidade e traer os deuses ó Lacio: de aí a liñaxe latina, e os antergos albanos, e tamén
as murallas da alta Roma.

Musa, lémbrame os motivos, por que ofensa contra a súa vontade divina ou por que coita a
raíña  dos  deuses  empurrou  a  un  home  de  singular  integridade  a  verse  remexido  entre  tantos
infortunios e afrontar tantas fatigas. Tanto anoxo hai nas almas divinas?

[...]

O seu rapaz Ascanio, a quen agora se engade o alcume de Xulo (era Ilo mentres estivo en pé
o reino de Ilión), ha completar, gobernando, trinta longos anos que han vir cos seus meses, e ha
trasladar o reino desde a súa morada de Lavinio, e ha fortificar Alba Longa con moito vigor.  Alí,
durante trescentos anos enteiros, haberá un reino da estirpe de Héctor, ata que Ilia, unha sacerdotisa
real, embarazada de Marte, dea a luz unha prole xemelga. Logo Rómulo, adobiado coa roxa pel
dunha loba nutriz,  ha prolongar  a estirpe e fundar  as murallas de Marte,  e dar o seu nome ós
romanos.

EXERCICIO: responde, redactando correctamente, ás seguintes preguntas.

1. Cal foi a “obra do destino” que obrigou a emigrar (fuxir) a Eneas?

2. Que deus do ceo podía provocar unha tormenta no mar?

3. Quen era Xuno? Por que era inimiga de Eneas e os seus?

4. Fixádevos na expresión “antergos albanos”… A que país actual nos remite (situádeo no mapa)?
Xa que logo… con que relacionaríades o nome deste país e os seus habitantes (verificade en
internet)? Ten realmente algo que ver?

5. Quen eran as Musas (buscade na Internet)? A que Musa se pode estar referindo Virxilio?

6. Quen era o mencionado Héctor (buscade na Internet)?

7. Quen é Ilia? Coñeciades a este personaxe de antes (de que)?

8. Quen vén sendo esa “loba nutriz de pel roxa”? A que fai referencia o termo “nutriz”, en concreto?
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