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Hércules

Os doce traballos de Hércules

Hércules heroe coñecido pola súa forza e valor así como polas súas lexendarias
fazañas. Hércules é o nome romano do heroe grego Heracles. Era fillo do

deus Zeus e de Alcmena, muller do xeneral tebano Anfitrión. Hera, a celosa
esposa de Zeus, decidida a matar ao fillo do seu infiel marido, pouco
despois do nacemento de Hércules enviou dúas grandes serpes para que

acabaran con el. O neno era aínda moi pequeno pero estrangulou ás
serpes. Xa de mozo, matou a un león coas súas propias mans. Como
trofeo desta aventura, púxose a pel da súa víctima como unha capa e
a súa cabeza como un ielmo. O heroe conquistou unha tribo que

esixía a Tebas o pago dun tributo. Como recompensa, concedéuselle a
man da princesa tebana Megara, con quen tivo tres fillos. Hera fíxolle

pasar un acceso de loucura durante o cal matou a súa muller e os seus
fillos. Horrorizado e con remordementos por este acto, Hércules íase suicidar,
pero o oráculo de Delfos comunicoulle que podería purgar o seu delito

converténdose en servinte do seu curmán Euristeo, rei de Micenas. Euristeo, de acordo con Hera,
impúxolle o desafío de afrontar doce difíciles probas, os doce traballos de Hércules.

A primeira foi matar ao león de Nemea, un animal ao que non podía ferir as armas. Hércules
primeiro aturdiuno co seu garrote e despois estrangulouno. Na segunda proba matou á Hidra,
que vivía nun pantano. Este monstro tiña nove cabezas. Unha cabeza era inmortal e, cando lle
cortaban calquera das outras, crecíanlle dúas no seu lugar. Hércules queimou cada pescozo
mortal cunha antorcha e enterrou a cabeza inmortal baixo unha roca. A seguinte proba foi
capturar viva a unha cerva con cornos de ouro e pezuños de bronce que estaba consagrada a
Ártemis, deusa da caza, e a cuarta proba consistiu en cazar a un gran xabaril que tiña a súa
guarida no monte Erimanto. A continuación, Hércules tivo que limpar, nun día, a sucidade
acumulada durante trinta anos por miles de rebaños nos establos de Augias para iso desviou o
cauce de dous ríos, facendo que correran polos establos. No seu seguinte traballo apartou unha
enorme bandada de aves de picos, garras e ás de bronce que vivían xunto ao lago Estínfalo e
atacaban ás xentes do lugar. Para cumprir o seu sétimo traballo, Hércules entregou a Euristeo un
touro furioso que Poseidón, deus do mar, enviara para aterrorizar a Creta. Para recuperar as
égoas de Diomedes, rei de Tracia, que se alimentaban de carne humana, Hércules capturou ao
rei, ofreceullo como alimento ás égoas e despois levounas cara Micenas. Cando Hipólita, raíña
das amazonas, estaba a punto de dar a Hércules o seu cinturón, que Euristeo quería para a súa
filla, Hera díxolle ás amazonas que Hércules intentaba raptar á raíña e estas atacárono. Entón
matou a Hipólita, crendo que era responsable do ataque, e escapou levándose o cinturón. No seu
camiño á illa de Eritia para capturar os bois de Gerión, Hércules levantou dúas grandes columnas
(os peñóns de Xibraltar e de Ceuta, que bordean agora o estreito de Xibraltar, e que se
representan no escudo da cidade de Cádiz) como monumentos conmemorativos da súa fazaña.
Despois de que Hércules se levara os bois, foi buscar as mazás de ouro das hespérides pero como
non sabía ónde estaban esas mazás, pediu axuda a Atlas, pai das hespérides. Atlas accedeu
axudalo se Hércules sostiña o mundo sobre os seus ombros mentras el conseguía as mazás. O
último traballo de Hércules foi capturar a Cerbero, o can dos infernos. Hades, deus dos mortos,
deu permiso a Hércules para levarse a animal sempre que non usara armas. Hércules capturou a
Cerbero, levouno a Micenas e depois devolveullo a Hades.

COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. ¿Quen era Hércules?
2. ¿Que lle mandou Euristeo?
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3. ¿Como derrotou a Hidra?
4. ¿Como conseguiu limpa-los establos?


