
A ÉPICA GREGA 

 A épica ten o seu desenrolo durante a época arcaica ( s VIII-VI a. C) 

 Os poemas homéricos transmitíronse de maneira oral. Os encargados diso foron os aedos, 
persoas que podemos comparar coa figura do xograr da épica da nosa literatura.  

 Os aedos nun primeiro momento usaron acompañamento musical abandonando logo esa 
práctica.  

 A épica relata historias e fazañas de heroes exemplares coa intención de ser modelos de 
conducta e narra tamén a orixe do universo e do ser humano. 

 Son formularios porque ó longo dos poemas prodúcense repeticións de fórmulas ou expresións 
(epítetos, versos enteiros…) para facilitar a memorización e recitación do poema e manter a 
atención do público. 

 Os autores de épica grega son Homero (Ilíada e Odisea) e Hesíodo (A teogonía e Os traballos e 
os días). 

 Estructura e contido da Ilíada:  
o Disputa entre Aquiles e Agamenón. 

 Aquiles deixa a loita e os gregos comezan a retroceder de forma alarmante. 
 Aquiles deixa a súa armadura a Patroclo e este morre a mans de Héctor. 
 Aquiles vinga ó seu amigo Patroclo dando morte a Héctor. 
 Príamo acude en busca do cadáver do seu fillo e a obra remata co  
 diálogo de Aquiles e o ancián sobre a vida humana. 

 Estructura e contido da Odisea: 
o Odiseo leva retido sete anos por Calipso cando os deuses deciden que parta.  
o A súa muller Penélope evita ós pretendentes. 
o Telémaco, seu fillo, animado por Atenea, emprende unha viaxe a Pilo e a Esparta.  
o Odiseo chega ás costas dos feacios onde relata as súas anteriores aventuras: 

 Os cicóns  
 Os lotófagos 
 Polifemo 
 Eolo 
 Os lestrigóns  
 A maga Circe 
 A viaxe ós infernos (Tiresias)  
 As sereas  
 Escila e Caribde 
 As vacas de Helios 
 A chegada á illa de Calipso  
 Os feacios achégano a Ítaca e alí desfaise dos pretendentes e restablécese no 

trono de Ítaca. 
 


