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"Els homes viuen obsessionats per la immensitat d’allò que és 

etern. Per això ens preguntem: tindran eco els nostres actes amb 

el devenir dels segles? Recordaran el nostre nom els que no ens 

van conèixer quan ja no hi siguem? Es preguntaran qui vam 

ser, la valentia que vam demostrar a la batalla o l’apassionats 

que vàrem ser en l’amor?”

de la pel.lícula Troya
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Aquesta història va succeir fa més de 3.000 anys. En els temps en què 

els Déus es confonien amb els herois i els herois amb els homes. En una 

època a on la realitat es  barrejava amb la llegenda. 

L’enveja, la venjança, l’amor i la guerra s’uneixen en aquesta història. 

Una història fascinant.

T’atreveixes a descobrir-la?
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La nostra història comença fa 

més de 3.000 anys a Troia,

una rica ciutat situada a on 

avui hi ha Turquia.  

La seva situació geogràfica 

estratègica i les seves riqueses 

són envejades per tots els reis 

grecs. 

Per la seva banda, Grècia està 

dividida en nombroses ciutats, 

cadascuna amb els seus propis 

reis i prínceps. Durant molts 

anys combaten entre si pel 

domini del Peloponès.  

Mar Egeu

Atenes
Delfos

Lemnos

Esparta

Troia

Lesbos

Micenes

Creta

Corint
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Príam, el rei de Troia acaba de tenir un altre fill, Paris. Els 

sacerdots del Déu Apol.lo, el Déu del Sol, adverteixen al rei: 

“Aquest nen serà la desgràcia de Troia. Màta’l!”

Príam dubta de les advertències dels sacerdots. No pot matar el seu propi 

fill i en secret ordena a un pastor 

que l’abandoni a la vora d’un 

arbust, al munt Ida. 

Passats nou dies, Angelau, el cap 

dels pastors veu com l’amamanta 

una ossa. Sorprès, el pren com si 

fos el seu propi fill. El porta a casa 

seva i l’educa en secret.  
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Paris creix a la familia d’Angelau. Passats uns anys, Paris es 

converteix en un jove ben plantat. Els que el coneixen valoren la justícia 

amb què decideix diversos assumptes. 

Per això , Zeus, el Rei dels Déus, li ordena que faci de mitjancer en 

una disputa entre les deesses Hera, Atenea i Afrodita, i que 

esculli a la més bella de les tres.

Les tres són igualment belles. 

Finalment, Paris escull a Afrodita, i 

aquesta, com a recompense li promet

que la dona més bella de la terra 

s’enamorarà d’ell. 

Hera i Atenea marxen indignades i 

juren venjança contra Paris per la 

seva elecció.
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Durant la celebració d’unes festes a Troia, Paris es presenta a di- verses 

proves d’habilitat. Surt victoriós de totes elles. Guanya a alguns  nobles, 

i inclús als propis fills del Rei Príam. 

Això els fa enfadar de tal  manera que comencen a perseguir-lo. Quan ja 

l’han enxampat, Angelau s’obre pas entre la multitut i crida a Príam:

-Majestat, és el vostre fill perdut! No li feu mal!

Príam, sorprès però encantat desprès de tants 

anys, convida Paris a quedar-se al palau 

com a fill seu, malgrat les noves 

advertències dels sacerdots d’Apol.lo. 
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Mentrestant a Esparta, ciutat de Grècia, Helena, la dona 

més bella del Peloponès es disposa a casar-se.

Com a pretendents es presenten quasi tots els prínceps i reis 

grecs:  Diomedes, Patrocle, Palamedes, Àiax, Ulisses, 

Menelau...

Ulisses els demana que jurin defensar 

l’escollit  contra qualsevol persona que li 

volgués fer mal. Això ho fa per evitar 

lluites entre ells desprès de l’elecció 

d’Helena. I així ho prometen tots. 

Finalment, Helena escull a 

Menelau, Rei d’Esparta i germà 

d’Agamèmnon, Rei de Micenes i el 

més poderós rei grec. 
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Uns mesos desprès, en una visita comercial, Menelau arriba 

a Troia i coneix al jove Paris. Ambdós congenien i Menelau 

el convida a anar a Esparta amb ell. Paris accepta.  

A Esparta coneix Helena, que cau perdudament 

enamorada d’ell. 

Planegen  marxar i, aprofitant un 

viatge urgent de Menelau a Creta, 

fugen cap a Troia, emportant-se 

amb ells grans tresors espartans. 

La promesa que la deessa  

Afrodita li va fer a Paris 

s’estava complint. 
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En venjança contra Paris, la deessa Hera aixeca una gran 

tempesta, que no aconsegueix enfonsar als enamorats, però si 

desviar- los del seu camí. Finalment arriben a les costes de Xipre.

Allà Paris conquereix la ciutat de Sidó  i s’emporta nombrosos 

tresors.  
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Quan Menelau, descobreix  la fugida d’Helena d’Esparta amb Paris de 

Troia, convoca als reis i prínceps grecs que van jurar defensar-lo i 

els demana que compleixin el jurament que es van fer:  

-Estimats reis i prínceps, a Esparta vau jurar defensar-me de tots aquells 

que intentessin arrabassar-me a Helena. Ara és el moment de complir la 

vostra promesa. Saben que Troia és una ciutat quasi inexpugnable degut 

a les seves altes i ben definides muralles, però no tenen més remei que 

complir el jurament. De mica en mica tots acaben per convèncer-se, inclús 

l’heroi Aquiles. 

Segons la profecia, sense ell no es podria prendre Troia.
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Mentrestant, Paris i Helena arriben a Troia. Ambdós són 

benvinguts a la ciutat ja que la bellesa d’Helena és tan impressionant, 

que enamora immediatament a tots els troians.

Com a mostra de respecte,  Paris obsequia als sacerdots d’Apol.lo amb 

molts dels tresors aconseguits a Esparta i Sidó. Així guanya la seva 

acceptació.  

El Rei Príam els acull a palau i 

els concedeix la protecció de 

Troia. 

També ho fa el seu germà, el 

gran Héctor. 
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Mentrestant, a Grècia, la flota grega, formada per més de 1.000 naus, 

es reuneix per emprendre el viatge a Troia sota el comandament del Rei  

Agamèmnon.

Mai s’havia vist al llarg de la Història una flota semblant. Omplia el mar 

d’Est a Oest, i les naus es perdien més enllà de l’horitzó. 
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Desprès d’una llarga travessia plena de dificultats, 

els grecs arriben a una platja propera a Troia.  

Quan desembarquen, es produeix la primera batalla 

contra els troians, que ja els estaven esperant. 
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Els grecs munten el seu campament a la platja, al costat dels 

vaixells. 

Al fons es divisen les altes muralles de la rica ciutat de Troia. 

Ja feia molts anys que els grecs desitjaven  envair aquesta ciutat i 

ara en tenien l’oportunitat. 

Desprès d’uns intents d’assalt fallits, se n’adonen que no poden 

prendre la ciutat i opten per assetjar-la fins que els seus 

habitants esgotin els aliments. 
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Mentre dura el setge, Aquil.les i els seus mirmidons 

saquegen les ciutats properes aliades amb Troia. Unes 30 

ciutats cauen als seus peus. 

En una d’elles pren com a pressonera a Criseida, filla 

d’un sacerdot d’Apol.lo, i a Briseida, vídua del Rei Minos.

Agamèmnon escull Criseida com a 

esclava i Aquil.les es queda amb 

Briseida.
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I així passen els anys de guerra i setge a Troia, durant els quals,  

periòdicament, van tenint lloc diverses batalles. 

Un dia Crises, el pare de Criseida, fa una visita a Agamèmnon i li 

demana que li torni la seva filla a canvi de nombrosos tresors. 

Agamèmnon s’hi oposa. - Criseida és la meva esclava i no la canviaré ni 

per tot l’or que em portis- sentencia  Agamèmnon.

Crises, molest, persuadeix al Déu Apol.lo per què llanci fletxes infectades 

amb la pesta bubònica. 
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Veient com la pesta s’apodera del campament grec i coneixedor del motiu 

de la maledicció,  Aquil.les obliga a Agamèmnon a entregar 

Criseida. 
-Mal rei. Fas patir als grecs només pel teu benefici. Entrega Criseida i 

lliura’ns del conjur d’Apol.lo - li diu Aquil.les amenaçant.

Agamèmnon finalment accedeix per tal de salvar el campament de la 

pesta i de la ira del seu millor guerrer. Troia està en joc.
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No obstant això, Agamèmnon no vol cedir del tot davant d’Aquil.les i 

posa les seves condicions: 

-Entregaré Criseida, però no perquè tu m’ho demanis. Només ets un 

soldat del meu exèrcit. A canvi em quedaré amb la teva esclava, 

aquella tal Briseida- sentencia el rei. -Soldats, aneu a la tenda 

d’Aquil.les i porteu-me la seva esclava. 

-Mal rei, bastard. Només penses 

en tu mateix. 

Els Déus et maleiran com ho 

faig jo ara – contesta Aquil.les 

enfurismat. 

A partir d’aquell moment 

Aquil.les es nega a 

lluitar amb els grecs.  
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Els troians, a l’assabentar-se de la disputa entre Agamèmnon i Aquil.les, 

aprofiten l’ocasió per atacar el campament grec i estan a punt d’incendiar 

les naus. Aquil.les i els seus mirmidons es limiten a observar i no 

participen en la batalla. 

Desprès d’un parell de derrotes gregues, Agamèmnon, veient el perill que 

suposen els troians i la contínua absència d’Aquil.les, intenta 

persuardir-lo per què torni a la lluita i li ofereix tresors i títols.  

Aquil.les no els 

accepta, i persisteix 

en la seva negativa 

de participar en la 

guerra. 
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Altre cop els troians ataquen el campament grec. 

Patrocle, company i millor amic d’Aquil.les, li demana que li cedeixi 

temporalment el comandament dels mirmidons i aquest accepta i li 

deixa la seva armadura. 

Desprès de rebutjar l’atac dels troians, 

Patrocle, ignorant el consell 

d’Aquil.les persegueix Héctor fins 

a la mateixa Troia. 

En un moment donat, Héctor el 

desafia i el mata sense 

contemplacions pensant-se que era el 

mateix Aquil.les, ja que Patrocle 

portava posada l’armadura d’Aquil.les. 

- Pots portar-los a la batalla, però només per 

frenar Héctor. No persegueixis als troains- li 

contesta Aquil.les.
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Quan Aquil.les s’assabenta de la mort del seu amic 

Patrocle  torna a entrar a la batalla al costat dels 

grecs. 

Agamèmnon veu Aquil.les posar-se el casc per 

lluitar de nou contra els troians i somrient 

diu als seus lloctinents: 

-Sense saber-ho, el jove Patrocle ha 

canviat el curs d’aquesta guerra.
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Aquil.les aconsegueix rebutjar l’exèrcit troià fins a les mateixes 

muralles de Troia. Allà s’enfronta en combat individual 

amb Héctor i el mata. 

Tan gran és la fúria que 

sent per la mort de Patrocle 

que lliga el cadàver d’Héctor 

al seu carro i per venjança 

l’arrossega fins al 

campament grec. 

Príam sense poder-hi fer res, 

veu horroritzat com 

s’emporten les restes mortals 

del seu fill.  



-Gran Rei de Troia- li respon Aquil.les -

admiro la teva valentia per venir fins 

a la meva meva estança. 

Tan de bo el rei que ens 

dirigeix fos com tu. 

Emporta’t el cos del 

teu fill. Els mirmidons 

t’escortaran fins que surtis 

del campament. No temis.
24

Desprès d’oficiar, durant  varis dies, el funeral per la mort de Patrocle, una 

nit el Rei Príam entra sigilosament a la tenda d’Aquil.les. Aquest se 

sorprèn de la seva aparició. 

-Gran guerrer, permeteu-me enterrar el meu fill Héctor com a príncep i 

guerrer que fou. El combat va ser just. No hi ha res a retreure- diu el Rei 

troià.
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-En agraïment, et concedeixo 

que et casis amb la meva 

filla Políxena-  diu Príam.

Aquil.les ja l’havia conegut al 

temple d’Apol.lo i se n’havia 

enamorat bojament. 

Així, concerten una cita secreta 

per celebrar l’enllaç.  
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Però la cita no surt com estava previst. En la seva primera trobada, Aquil.les 

li havia explicat a Políxena el seu gran secret: quan va nèixer, la seva 

mare, la deessa Tetis, el va submergir a les aigües del riu Estígia, que 

tenien la propietat de concedir la immortalitat als qui s’hi banyaven. Però 

mentre el submergia, Tetis va haver d’agafar el nen pel tal.ló d’Aquil.les, 

que es va convertir en l’única part del seus cos que era vulnerable. 

Paris descobreix el secret d’Aquil.les a través de Políxena i decideix parar-li 

una trampa.En un moment de la celebració, Paris, amagat darrera d’una 

columna del temple, li dispara una fletxa que, guiada per la mà de la 

deessa Afrodita, fereix mortalment 

Aquil.les al taló.  
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El campament grec cau en una profunda tristor  

quan coneix la desgraciada mort del seu heroi. 

Durant la cerimònia de cremació, el fum de la 

foguera , talment com un fantasma, recorre el  

campament i entra a totes les tendes 

gregues. 

Els grecs es queden 

sense el seu heroi i 

líder. 
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Però a la següent batalla, Filoctetes, 

gran arquer grec que disposava de 

l’arc i les fletxes d’Hèracles, desafia  

Paris i el fereix mortalment de 

tres tirs.

Ara, el culpable de la guerra és mort i 

Helena s’ha quedat vídua. 

Príam obliga Helena a casar-se amb un 

altre dels seus fills, Deífob. Desprès de la 

mort de dos dels seus fills, Príam ja no pot 

suportar la idea d’entregar-la a Menelau. 

Però Helena ja no té res que la uneixi a 

Troia i cada cop es va distanciant més.
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Desprès de nou anys de guerra  i esgotats pel setge a 

Troia, l’enginyós Ulisses planeja una estratègia per 

entrar a la ciutat. 

- Construirem un enorme cavall de fusta a on 

s’amagaran els nostres millors guerrers- li proposa 

a Agamèmnon, a qui li sembla una bona idea. 

La veritat és que no en tenen cap altra i es 

posen a dissenyar el plà.  

Recullen el campament i amaguen la 

flota de vaixells fora de la vista dels 

troians, fent-los creure que han marxat.  
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Al matí els sentinelles troians  s’adonen que el 

campament i els grecs ja no hi són. Creuen que 

finalment han tornat a Grècia. 

A la platja només hi queda un enorme cavall de 

fusta.

- Príam, els grecs han marxat!- li diuen els 

sacerdots al Rei. Aquest arriba a la platja i 

observa amb atenció el cavall de fusta. 

-Mireu, per tenir un viatge segur, han deixat 

un cavall com a ofrena al Déu Posidó.  

El durem a la ciutat- diu el 

Rei Príam.

-No! Cremeu-lo- li diuen els 

sacerdots.  
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De la mateixa manera, la seva filla Cassandra, que tenia dots profètiques, 

adverteix al seu pare:

- Aquest cavall és ple de soldats, serà la destrucció de Troia.  
 Però ningú li fa cas. 

- El portarem a la ciutat!- torna a dir el Rei Príam. 

- I així es fa. El plà dels grecs estava donant els seus fruits. 
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Aquella nit la ciutat de Troia viu una 

gran festa. Celebren el que creuen que 

ha estat la seva victòria sobre els grecs.  

Desprès d’ella, tots se’n van a dormir. 

Aquell era el moment que els grecs 

havien estat esperant. En silenci, 

surten del cavall. 

Encapçalats per Menelau, 

Neoptòlem, fill d’Aquil.les, i Ulisses es 

dirigeixen cap a les portes de la ciutat. 



33

Els grecs obren les portes de Troia a 

la resta del seu exèrcit, que ha tornat 

a desembarcar. 

L’exèrcit grec sorprèn als 

troians, que no poden fer res per 

defensar la seva ciutat.
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Els grecs saquegen i incindien Troia durant tres dies i tres nits.

Neoptòlem mata el Rei Príam. Agàmemnon s’emporta la seva filla 

Cassandra com a presonera, encara que aquesta l’adverteix del seu tràgic 

final si torna a Micenes. 
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Desprès de gairebé deu anys de guerra, els 

grecs inicien el seu retorn a casa. 

Durant aquells anys havien provocat la ira de 

tants Déus que van tenir un espantós viatge de 

tornada...

Menelau i Helena trigaren uns altres nou 

anys en arribar a Esparta. 

A l’arribar a Micenes Cassandra i 

Agàmemnon foren assassinats per l’anterior 

esposa del Rei. 

Ulisses va trigar deu anys en tornar. 

Així, el destí de vencedors i vençuts es va 

connectar per sempre més, deixant enrera 

una estel.la de mort i desolació.
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L’editorial
Som un grup de pares i mares que ens hem anat adonant de la dificultat per llegir que tenen avui en dia els nostres fills, i que, a més a 
més, aquesta lectura els proporcioni quelcom de formació i diversió al mateix temps. 

Aprendre divertint-se és el millor que els podem oferir.  

Sobretot ens referim als llibres d’ús a les escoles, tant de lectura com de text. Ens agradaria que aquests llibres, fossin més dinàmics i 
divertits, però al mateix temps educatius. 

Així que ens hem proposat fer llibres divertits i moderns. Llibres educatius i útils que els atrapin i desenvolupin la seva imaginació, i 
que puguin utilitzar-se a les escoles com a llibres de suport.  

I el millor és que són gratuïts! 

Amb aquest repte ens unim i comencem a crear: escollim temes interessants, adaptant les històries, disminuïnt els textos però 
ampliant el tamany de les lletres i insertant il.lustracions a cada pàgina, amb dibuixos moderns, per centrar la seva atenció en allò 
essencial i al mateix temps deixar volar la seva imaginació, explicant històries reals o imaginàries. 

I així, al final ho hem agrupat en un projecte que ens omple dil.lusió. L’anomenem  Editorial Weeble, al qual s’estan unint més 
persones compromeses amb l’educació infantil.  

Amb els nostres llibres volem redissenyar la forma d’aprendre, en especial dels més petits i joves. Apostem per la senzillesa i la 
diversió per fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament.

h t t p : / / w w w . e d i t o r i a l w e e b l e . c o m  
Un salutació, 
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