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Conta un antic mite que, en terres llunyanes, vivia Hipòlit, un noi bell i 
cast, bon caçador i millor auriga, fi ll de Teseu, rei d’Atenes, i de la reina 
de les amazones. Un dia que arrivaba de cacera amb els seus companys, 
mentre els seus servents descarregaven un gran cérvol, van sentir un 
gran brogit a palau.



El seu pare, Teseu, s’havia casat per sogon cop amb la bonica Fedra. Tot 
estava preparat per a la festa. Els convidats llençaven una pluja de fl ors 
alhora que els càntics d’alegria emplenaven les habitacions del palau. 
Quan Fedra va veure al jove Hipòlit, sota el malefi ci de la venjativa deesa 
Afrodita, va quedar bojament enamorada d’ell.



Fedra va confessar, a la seva dida Enone, la 
passió que sentia envers el seu fi llastre i li va 
demanar que li fes arribar d’amagat les seves 
cartes d’amor, en què li pregava que es reunís 
amb ella.



Hipòlit va anar a cercar Fedra, li va recriminar 
la seva conducta indigna i, per respecte al pare 

i el menyspreu que 
sentia vers a les 
dones, va refusar 
les pretencions de 
la seva madrastra.



Fedra, emmalaltida i enfollida d’amor, 
en sentir-se rebutjada i en témer que 
Hipòlit expliqués la veritat a Teseu, va 
preparar la seva terrible venjança.



Va esquinçar-se els vestits i va trencar la porta de la seva ha-
bitació, per fer creure falsament a Teseu que Hipòlit l’havia 
ultrajada i, després, desesperada, Fedra es va penjar.



Teseu, enfurismat, va maleir i va desterrar 
el seu fi ll, demanant-li al déu Posidó, el 
qual li havia promès satisfer tres desitjos, 
que matés Hipòlit.



Un cop Hipòlit es dirigia a la ciutat de Trecén, 
muntat sobre una quadriga, un monstre sorgit 
del mar va espantar els cavalls que, en des-
bocar-se, van sortir-se del camí i van llançar 
el príncep pels aires, estavellant-se contra les 
roques.



Una deessa va explicar a Teseu tota la 
veritat i aquest, en adonar-se del seu 
error, va acudir ràpidament al lloc de la 
tragèdia on, plorant desconsolat, encara 
va tenir temps de demanar perdó al fi ll 
moribund.





Hipòlit i els seus amics tornen de cacera
acompanyats de gossos i cavalls.
Ha esclatat la primavera
pel turons, cingles i valls.

Un dèu poderós i salvatge
provoca la trista dissort.
En tombar el carruatge
Hipòlit troba la mort.

Hipòlit rebutja la proposta
i a Fedra va enfurismar.
Un no rotund és la resposta,
doncs a cap dona pot estimar.
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ÉS DE PEL·LICULA

Al director de la pel·licula se li han desordenat les imatges 
d’acord amb el guió. Mira d’unir amb les fl etxes cada rodoli 
amb el seu fotograma.





Una segona versió del mite ens conta que, a precs de la deessa Àrtemis, Esclepi havia 
ressucitat al jove Hipòlit. Per aconseguir que ara tu, et guanyis els favors dels déus, 
hauràs de resoldre les 7 activitats que et proposem, abans de retallar el sarcòfag.

1.- Localitza els 7 noms dels personatges que apareixen en el mite d’Hipolit:

B C A F E O N E S T
H I P O L I T B P E
D P T H I L V G P S
J L E X F S O T U E
T A F R O D I T A U
J B H X I M D S T L
S O Q S I M E T R A
C D O L B A R D E F
A P F D I L M N F K
L K D H B S T U X M

2.- Pinta de color vermell cadascun 
dels personatges principals del mite.

4.- Compta el nombre de gossos que 
hi ha al sarcòfag i numeral’s.

3.- Pinta de verd un animal de cada 
espècie que estigui representat al 
sarcòfag.

5.- Dibuixa la cara d’Hipòlit.



6.- Uneix cada paraula amb el seu signifi cat:

Auriga  carro de cuatre cavalls
Mite   dona guerrera
Quadriga  cotxer
Cast   tradició fabulosa entorn els déus, herois,...
Amazona  arca sepulcral feta per contenir un cadaver
Sarcòfag  que s’absté de tota relació sexual 

7.- Completa cada frase amb les paraules del vocabulari:

- Ara us explicaré el ................................... d’Hipòlit.
- Aquell capellà era ................................. i bondadós.
- L’ .......................... conduïa una ........................... per l’arena del circ.
- El difunt fou enterrat en un .......................................
- Combatia com una ..................................................., amb arc i fl etxes.

Enhorabona! Els déus te son propicis i gaudiràs dels seus favors.
* Ara ja pots muntar el retallable del sarcòfag.





La vella criada és portadora
de tendres cartes d’amor.
El desig que a Fedra devora
li produeix gran dolor.

Teseu i Fedra s’han casat,
gran festa fan per celebrar-ho
Malgrat que Fedra d’Hipòlit s’ha enamorat
i aixó no pot negar-ho.

Als déus reclamo justícia!
i per al meu fi ll, mala fi .
Per a aquell que al seu pare humilia
la mort sigui el seu destí.
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Fedra se sent menyspreada
en veure l’amor no correspòs.
Que per Hipòlit ha estat maltractada
li explica al seu noble espòs.

Quan Teseu és de viatge
Fedra prepara la mentida,
que l’ha de venjar d’aquest ultratge
i així poder salvar la vida.

Teseu, en saber la veritat
i l’engany de la seva dona,
plora desconsolat
quan de l’error se n’adona.
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SOL·LUCIÓ
A IHGFEDCB



El sarcòfag d’Hipòlit es va recuperar del fons del mar, prop de la Punta de la Móra, l’any 1948. Es tracta d’un 
sarcòfag de molt bona factura, datat el s. III dC i treballat, probablement, en marbre itàlic que desenvolupa el mite 
d’Hipòlit i Fedra. És una de les millors peces d’art d’aquesta època trobades a Catalunya i està inclòs en el denomi-
nat estil àtic, una tendència artística pròpia del món romà que té els orígens en el s I dC i es caracteritza per un fort 
classicisme, tant en l’estil com en la temàtica. La caixa, rectangular, es troba en bon estat, exceptuant el fet que la 
majoria dels personatges estan decapitats, que en manca un tros d’un costat i que no s’ha trobat la coberta. Observem 
una diferència de talla en les parets exteriors del sarcòfag. Les cares frontals i lateral esquerra estan decorades amb 
alt relleu de molt bona qualitat i les altres dues en baix relleu de factura esquemàtica. La causa d’aquestes diferències 
és segurament la posició en què havia d’anar emplaçat i per tant, treballaven millor les cares visibles.

El mite d’Hipòlit i Fedra: Hipòlit, fi ll de Teseu i de l’amazona Hipòlita, va dedicar la seva vida al culte a Artemis, 
conservant la castedat, caçant i menyspreant la deessa de l’Amor, Afrodita. Aquesta, desitjosa de castigar-lo, inspirà 
en Fedra, dona de Teseu i madrastra d’Hipòlit, una passió amorosa envers aquest. Ella, aconsellada per la seva dida, 
envià una carta al noi, demanant-li una trobada amorosa. Hipòlit va acudir a la cita per rebutjar la seva proposició i 
recriminar la seva conducta. Fedra, enfollida i menyspreada, es penjà i deixà unes tauletes escrites on acusava Hipòlit 
d’haver intentat seduir-la. Teseu, indignat, desterrà el seu fi ll i demanà al déu Posidó que el castigués amb la mort. 
Quan passava Hipòlit amb la seva quadriga prop de Trecén, un monstre sorgí del mar, espantà els seus cavalls, que 
arrossegaren la quadriga i li provocaren la mort. En la versió de la tragèdia d’Eurípides, Artemis explicà la veritat 
a Teseu, que encara va poder arribar a parlar amb el seu fi ll moribund.

Col·labora:


