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 I 
PROMETEU, EL LLADRE DEL FOC 

 

1.¿Com era la vida dels déus en el mont Olimp? 
2.¿A què es dedicaven els homes en la Terra?  

3.¿Com agraïen als déus la seua ajuda? 
4.¿Qui decidí quina part del bou seria per als déus i quina  part  per als homes? ¿Per 
què ho va decidir ell? 

5.¿Què pretén Prometeu? 
6.¿Quina  trampa ordeix? 

7.¿Què va fer  Zeus quan descobrí que havia escollit la pitjor part? 
8.¿Com ajudà Prometeu els homes? 
9.¿Quin doble castic infringí llavors Zeus a Prometeu?  

II 
LA CAIXA DE PANDORA 

10.¿Què demanà Zeus al seu fill ferrer, Hefest, lleig i coix? 
11.¿Quina deessa prengué Hefest com a model? 
12.¿Quin nom posà Zeus a la dona?¿Per què?¿Qui l’ajudà? 

13.¿Quin do especial li concedí Zeus?¿Què li va fer prometre? 
14.¿On la deixà Hermes,el missatger dels déus? 

15.¿Què decideix Epimeteu? ¿Qui l’adverteix que no ho faça?  
16.¿Li fa cas Epimeteu? ¿Què no deixa viure a Pandora? 
17.¿Què va veure que hi havia en la caixa quan finalment la va obrir? 

18.¿Per què no van morir tots els homes a l’instant? 
 

III 
DEUCALIÓ I PIRRA 

19.¿Com castigà Déu els homes quan va veure que els enfrontaments entre ells no 
paraven? 
20.¿Quines dues persones sobrevisqueren al diluvi? 

21.¿Com sobrevisqueren?¿On anaren a parar quan les pluges cessaren? 
22.¿Què sentiren quan es van veure sols? 

23.¿Què preguntaren a Temis, deessa de la justícia, en el seu temple? 
24.Segons Temis¿què havien de fer per tal de repoblar el món? 
25.¿Quin estratagema ordiren? 

IV 
APOL.LO I DAFNE 

26.¿Què acabava de fer Apol.lo quan conegué la nimfa Dafne? 
¿canvià el seu caràcter aquella proesa? 
28.¿Com es va venjar Eros de les burles d’Apol.lo? 

29.¿A qui va recórrer Dafne quan Apol.lo, boig d’amor,la perseguia?  
30.¿En què la convertí Peneu? 

31.¿Què va fer llavors_Apol.lo? 
 

V 
HÈRCULES I L’HIDRA DE LERNA 



32.¿Quin heroi era el més admirat? ¿Per què? ¿Què va fer només acabar de nàixer? 

33.¿Com va matar l’hidra de Lerna, que tenia més de cinquanta caps? 
34.¿Qui va acudir en ajuda d’Hèrcules? 
35.¿Com aconseguí finalment matar l’hidra? 

 

 VI 
EL RAPTE D’EUROPA 

36.¿Qui era Agènor? 

37.¿Qui s’enamora d’ Europa?¿Com se li acosta? 
38.¿Què va passar llavors? 
39.¿On la va portar Zeus? 

40.¿Què va fer Zeus perquè el seu romanç amb Europa fos sempre recordat? 
 

VII 
TESEU I EL LABERINT DE CRETA 

41.¿Qui era Minos? 
42.¿Quines terres conquista al nord de Creta? 
43.¿Què va parir la seua dona, Pasífae, quan, después d’haver donat a llum dues filles 

Minos esperava un mascle? 
44.¿Què li confessà la seua dona? 
45.¿Què decideix fer amb el Minotaure? 

46.¿De què s’alimentava el Minotaure? 
47.¿Qui arribà a Creta per ser devorat, quan el Minotaure ja duia nou anys reclòs? 

48.¿Qui es va enamorar del jove Teseu? 
49.¿A qui confessà el seu amor?¿Què li demanà? 
50.¿Com aconseguí alliberar-se Teseu? 

 

VIII 
EL VOL D’ÍCAR 

51.¿Com reaccionà Minos en saber el que havia passat? 

52.¿Què ideà Dèdal per escapar del seu empresonament? 
53.¿Com  fabricà les ales? 
54.¿Què digué Dèdal a Ícar abans de fugir? 

55.¿Què li passà a Ícar? 

IX 
ÈDIP I L’ ENIGMA DE L’ ESFINX 

56..¿Quin caràcter tenia la deessa Hera? [esposa i hermana de Zeus] 

57.¿A qui recorregué per castigar el poble de Tebes, pròximo a Atenes?  
58.¿Què  havia de fer l’Esfinx?  
59.¿Quina  era l’endevinalla? 

60.¿Què feia amb qui no l’encertava? 
61.¿Què  va fer Èdip per resoldre l’enigma? 
62.¿Què respongué  a l’Esfinx? 

63.¿Què va fer l’Esfinx, desesperada? 
64.¿Com agraïren els tebans la seua ajuda a Èdip? 

X 
EL DESAFIU D’ARACNE 

65.¿Per què era famosa la ciutat de Lídia? 
66.¿Qui regnava en la ciutat? 



67.¿Qui era Aracne? 

68.¿Quin defecte terrible tenia? 
69.¿Com es presentà Atenea davant Aracne? 
70.¿Què proposa Aracne a Atenea quan aquesta es dóna a conéixer? 

71.¿Què teixiren Atenea i Aracne? 
72.¿Què va fer Atenea en veure que el treball d’Aracne superava el seu? 

73.¿Com reaccionà Aracne? 
74.¿Com la castiga Atenea pel seu atreviment? 
 

XI 
L’OR DE MIDES 

75.¿Com es demostrà des del seu naixement que Mides estava predestinat a ser molt 
ric? 

76.¿Com fou al principi el seu regnat? 
77.¿Què li passà un dia a Silé, un vell que acompanyava en els seus saraus Dionís,el 
rei del vi? 

78.¿Què concedí Dionís a Mides en prova d’agraïment? 
79.¿Per què prompte Mides es repenedí  d’haver demanat això? 
80.¿Què li digué Dionís, entre rialles, quan Mides demanà que li retirara el do? 

 

XII 
PERSEU I EL CAP DE MEDUSSA 

81.¿De qui es va enamorar Zeus aquesta vegada? 

82.¿Por què Acrisi es veié obligat a empresonar la seua filla? 
83.¿Com entrà Zeus en la presó de Dànae? 
84.¿Què planejà Acrisi per desfer-se de sa filla i del seu nét? 

85.¿De quina manera Perseu deixava de plorar en el caixó de fusta? 
86.¿On arribaren després de vagar durant quaranta dies amb les seues nits per l’oceà?  

87.¿Per què Polidectes començà a desconfiar de Perseu? 
88.¿Què ordí perquè Perseu morira? 
89.¿Qui era Medussa? 

90.¿Acceptà Perseu la missió? ¿Qui l’ajudaren? 
91.¿Què va fer Perseu quan decapità a la Medussa? 

92.¿A qui veié mentre descansava en una costa rocosa de camí a Sérifos? 
93.¿Què li digué Andròmeda? 
94.¿Com va fer front Perseu al monstre? 

95.¿Com acabà la història? 
 

XIII 
ORFEU EN L’ INFERN 

96.¿Qui era Orfeu? 

97¿Què ocorregué el mateix dia  que es casà amb la nimfa Eurídice? 
98.¿Quina decisió prengué Orfeu pensant que la seua vida ja no tenia sentit? 

99.¿Com aconsegueix que el vell barquer Caront el passe a l’altra vora del riu 
Aqueront, just on comença l’infern? 
100.¿Quina condició posa el rei del més enllà, Hades, per  deixar que Orfeu s’emporte 

la seua esposa? 
101.¿Aconseguí Orfeu no tornar la vista arrere? 

 

XIV 



ULISSES I EL CAVALL DE TROIA 

102.¿Per què els grecs havien declarat la guerra a Troia?  
103.Després de tants assalts infructuosos a la ciutat ¿algú creia encara en la victòria? 
104.¿Quin estratagema li  suggerí  Atenes, en forma de brisa, per prendre d’una 

vegada Troia? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


