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Lectura de textos orixinais 25 marzo 2020

Imos ler  agora outros fragmentos do Libro II  da  Eneida de Virxilio,  introducidos pola correspondente
sinopse. 

EXERCICIO: le atentamente, e con axuda da Internet, busca de novo 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) e de obras de
arte (pintura, escultura) para ilustrar a narración.

II, 3-13; 735-740

Infandum, regina, iubes renouare dolorem,

Troianas ut opes et lamentabile regnum

eruerint Danai, quaeque ipse miserrima uidi

et quorum pars magna fui. quis talia fando

Myrmidonum Dolopumue aut duri miles Vlixi

temperet a lacrimis? et iam nox umida caelo

praecipitat suadentque cadentia sidera somnos.

sed si tantus amor casus cognoscere nostros

et breuiter Troiae supremum audire laborem,

quamquam animus meminisse horret luctuque refugit,

incipiam.

[...]

Hic mihi nescio quod trepido male numen amicum

confusam eripuit mentem. namque auia cursu

dum sequor et nota excedo regione uiarum,

heu misero coniunx fatone erepta Creusa

substitit, errauitne uia seu lapsa resedit,

incertum; nec post oculis est reddita nostris.

TRADUCIÓN:

«-- Ordénasme, raíña, revivir unha horrenda dor: o xeito como os dánaos acabaron coa riqueza e o
reino, digno de mágoa, dos troianos; e os máis tráxicos feitos, que eu mesmo vin e nos que tiven
parte  importante.  Quen,  ó  falar  de tales  feitos  dos  mirmidóns,  ou  dos  dólopes,  ou mesmo que
soldado do duro Ulises frearía as súas bágoas? Xa se nos bota enriba a úmida noite, e o declinar
das estrelas convida ó sono. Mais se tanta é a túa ansia de coñecer os nosos infortunios e escoitar
en poucas palabras as derradeiras fatigas de Troia, por máis que o meu ánimo sinte arrepíos ó
lembralo e encolle de tristura, vou principiar.
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LIBRO II
Eneas conta a Dido a caída de Troia tal como

el a presenciou, precedida da entrada do
cabalo de madeira que contiña no seu interior

un grupo de guerreiros gregos que, ó abeiro da
noite, abriron as portas da cidade ós seus

compañeiros de armas. O balbordo resultante
esperta a Eneas, que viste as armas e entra na
loita. Non podendo facer nada máis que morrer

na defensa da cidade, a súa nai Venus
convénceo para que reúna á súa familia máis

próxima, xunto con algúns compañeiros, e
marcha de Troia. Polo camiño, mentres coida

do seu pai Anquises e do seu fillo Ascanio,
perde de vista á súa esposa Creúsa, a quen

xamais volverá ver.

https://es.wikipedia.org/wiki/Eneida
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[...]

Entón, alarmado como eu estaba, non sei que divinidade, nada amiga, se apoderou do meu confuso
pensamento. Pois mentres liscaba dos camiños que me eran coñecidos e seguía a andar sen rumbo
determinado, ai!, a miña esposa Creúsa quedou atrás: non sei se me foi arrincada por un tráxico
destino, ou se errou o camiño, ou ben se deu en sentar, extenuada. E xa nunca máis os meus ollos a
volveron ver.»

EXERCICIO: localiza as palabras no texto, sublíñaas e responde, redactando correctamente, ás
seguintes preguntas.

1. Observa as seguintes palabras:  renouare; uidi; breuiter; auia; uiarum; errauitne; uia...  que
están  escritas á maneira clásica.  De seguro que coñecedes ou vos soan as dúas primeiras
palabras da serie, así como a quinta e a última (que son a mesma, pero en casos diferentes). Cal é a
característica ortográfica do latín clásico, que hoxe en día non se conserva (agás en textos antigos

como este) nin se respecta, incluso nos dicionarios? Segundo iso, como escribiriamos todos eses
termos?

2. Se o patronímico “Ulises” era en latín Ulixes, -is, como explicas a súa grafía no texto?

3. Buscade os signos de puntuación. Observades algo particular? Que? Como o explicariades?

4. “regina”:  Que  tipo  de  palabra  é  (categoría  gramatical:  verbo,  adverbio,  determinante...)?  De  que
declinación e xénero é (xa coñeces a palabra)? Tal e como aparece no texto, entre comas, en que
caso está, e que función ten?

5. “renouare”: Tendo en conta que este é un verbo da 1ª conxugación, como se enunciaría, coas 5
formas correspondentes? (Pensade en como aparecería nos dicionarios académicos de latín)

6. “pars”: tendo en conta que esta palabra se enuncia  pars, partis e por suposto que significa
‘parte’, de que xénero e declinación é? O adxectivo “magna” que a acompaña xa o coñecedes...
como se enunciaría?

7. Agora, declinade completamente (en singular e plural) “pars magna”, xuntas.

8. Como é o enunciado completo de “nox” (esta palabra xa saíu nas clases) e que significa? Que tipo de
palabra é, de que xénero e declinación?

9. “sidera”: Que termo español e galego deriva desta palabra latina? Que tipo de palabra derivada
é, un cultismo ou unha palabra patrimonial (revisa nos apuntes, ou consulta na Internet)?

10. “coniunx”:  Este  termo  aparece  no  dicionario  como  “cōnjux,  -ŭgis”,  e  significa  ‘cónyuge,
marido,  compañero”,  e  en feminino  ....................................................................  (completade  vós).
Como explicariades a diferencia de grafía entre o texto e o dicionario? De que declinación é a
palabra? Escribide a súa declinación completa (singular + plural). A nosa palabra actual “cónyuge”,
que tipo de derivado é (compara coa pregunta anterior)?

11. Por último, busca todas as palabras da terceira declinación que aparecen no texto, e nestes
exercicios, e clasifícaas en parisílabas e imparisilabas.
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