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CANTO XXII. MORTE DE HÉKTOR («Héktoros 
anáiresis») 

 
1. Aquiles diante de Troia (1-20). 
(1-13) Héctor quédase por fóra do muro. Apolo descóbrese a Aquiles. ¡Fora 
enganado! 
 
Asi eles, pola cidade, despois de teren fuxido 
coma cerviños, 
deixaban que a suor se enxugase, e beberon, e remediaban 
a sede, 
encostados ós fermosos parapeitos; mailos Akhaiói 
máis préto do muro chegaban, levando os seus escudos 
sobre os ombros inclinados; 
e, a Héktor, o funesto destino pexoulle os pés, para que alí 
mesmo se quedase, 
diante de Ilios e das portas Skaiái. 
E entón, ó Peleion, faláballe Phoibos Apolon: 
«¿Mais por que me persegues cos teus rápidos pés, 
fillo de Peleus, 
sendo ti un mortal, a un deus inmortal?; nin en min, 
ata agora, 
recoñeceches que son un deus, e ti segues furioso 
no teu ardor; 
sen dúbida, pouco che importa a loita dos Troes, ós que 
fixeches fuxir, 
eles, por certo, na súa cidade se reagruparon, e ti ata aquí 
te retiraches; 
de certo, non me matarás, cando á morte 
non estou destinado.» 
 
(14-20) Aquiles revólvese contra Apolo. Mais é un deus inmortal. 
 
E, irritándose en grande maneira, dicíalle Akhileus, 
o lixeiro de pés: 
«Prexudicáchesme co teu engano, Hekáergos, o máis 
funesto de tódolos deuses, 
desviándome aquí agora, lonxe do muro; de certo 
que aínda moitos 
á terra cos dentes se agarrarían, antes de a Ilios chegaren; 

e agora, a min, priváchesme dunha grande gloria, 
e, a eles, salváchelos 
facilmente, pois, en nada, temeches vinganza detrás; 
de boa gana, de ti me vingaría, se, para iso, 
forza en min houbese.. 
 
2. Príamo e Hécuba suplican a Héctor que entre en Troia (21-89). 
(21-76) Aquiles encamíñase a Troia. Príamo, desde a muralla, veo vir e 
suplícalle a Héctor que non se enfrente con el. 
 
Tendo así dito, para a cidade, demasiado alto pensando, 
marchara, 
lanzándose coma un cabalo, gañador do premio cos carros, 
que, pois, facilmente corre, a galope tendido, pola planicie; 
así Akhileus axilmente pés e xeonllos movía. 
E o vello Príamos foi o primeiro que cos seus ollos o viu, 
precipitado pola planicie, brillando grandemente, 
coma o astro, 
o que, pois, sae no outono, e os seus brillos moi claros 
fulxen no medio de moitos astros na escuridade da noite, 
ó que, de nome, chaman o can de Oríon; 
el é, si, o máis brillante; aínda que tamén un mal sinal 
sempre foi, 
e trae moita febre ós míseros mortais; 
así, sobre o peito, brillaba o bronce del, ó correr. 
E o vello queixouse, e el bateu na cabeza coas mans, 
erguéndoas en alto, e, en grande maneira queixándose,  
gritaba,  
suplicando ó seu fillo; mais el, diante das portas,  
continuaba, firmemente desexoso de loitar con Akhileus;  
e o vello, as mans estendendo, dicíalle  
con lastimeiras palabras: 
     «Héktor, meu fillo, non me fagas frente a ese home, 
só, sen os outros, para que non vaias ó momento ó encontro 
do teu destino, 
domado polo Peleíon, pois, na verdade, está moi por diante 
de ti, 
¡o cruel!; ¡así fose, para os deuses tan querido, 
como para min é!; pronto o comerían os cans e os voitres, 
por terra tendido; de seguro que, ó fin, das entrañas, 
unha dor terrible me saería; 
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quen, a min, de moitos e bos fillos, privado me deixou, 
matándoos ou vendéndoos en illas remotas. 
E aínda agora, a dous fillos meus, Lykaon e Polydoros, 
non podo ver, entre os Troes, que na cidade se reuniron, 
os que me pariu Laothoe, a mellor das mulleres. 
Mais, se aínda están vivos no exército, seríanos posible 
máis tarde 
rescatalos a precio de bronce e de ouro; pois hainos na casa; 
pois moitas riquezas á súa filla lle deu Altes, o vello famoso; 
e se xa morreron e están nas moradas de Aides, 
a dor será para o mou corazón e para a súa nai, (para nós) 
que os enxendramos; 
mais, para o resto dos nosos, a dor, menos duradeira 
será, se non morres ti tamén, domado por Akhileus. 
¡Anda!, ven para dentro do muro, meu fillo, a fin de salvares 
ós Troes e ás Troas, e non lle deas unha gloria 
0 Peleídes, e, a cambio, ti mesmo pérda-la túa vida; 
e, tamén, compadécete de min, na desgracia caído, 
que aínda o sentido conservo, 
dun desventurado, ó que, pois, no limiar da vellez, 
0 pai Kronides, 
nun penoso destino, fará perecer, despois de moitos males 
ter visto, 
os meus fillos, mortos e arrastráda-las miñas fillas, 
e os meus tálamos, saqueados, e os meus tenros netos, 
contra o chan lanzados no terrible combate, 
e as miñas noras, arrastradas polas mans funestas 
dos Akhaiói; 
e, a min mesmo, por último, nas miñas primeiras portas, 
os cans 
carniceiros, arrastraranme, despois que alguén, 
co bronce aguzado, 
de préto feríndome ou de lonxe alcanzándome, dos meus 
membros, o alento me arrebate, 
(uns cans, por certo), ós que alimentaba á miña mesa 
nas miñas mansións, para vixiaren as miñas portas, 
que, despois de o meu sangue beberen, estando 
transportados de rabia no seu corazón, 
quedarán deitados nas portas exteriores. E, en todo, 
está ben para un novo 
por Ares morto, atravesado polo bronce aguzado, 

estar xacente no chan; todo en el é fermoso, aínda estando 
morto, canto deixa ver; 
mais, cando, a unha branca cabeza e a un branco queixo 
e a virilidade dun vello morto, uns cans insultan, 
iso é certamente o máis lamentable 
para os míseros mortais.» 
 
(77-89) Hécuba, a nai de Héctor, tamén lle pide que se refuxie dentro da 
cidade. 
 
Dicía, pois, o vello, e, dos seus brancos cabelos, pois, 
coas súas mans, tirábase, 
arrincándoos da cabeza; mais, a Héktor, nin así lle convencía 
o corazón. 
E a nai, á súa vez, da outra banda, lamentábase 
derramando bágoas, 
(cunha man) o seo descubrindo, e, coa outra, 
o peito levantou; 
e, derramando bágoas, palabras aladas lle dirixía: 
«Héktor, meu fillo, respeta isto, e compadécete de min 
mesma, se, como é certo, un día este peito che din, 
que quita os coidados; 
acórdate disto, fillo querido, e rechaza a ese home abrasador, 
estando ti dentro do muro, e contra el non te poñas 
en primeira fila, 
¡o miserable!; pois, se te mata, xa, de ningunha maneira, 
eu a ti 
te chorarei nun leito fúnebre, querido renovo, 
a quen eu mesma parín, 
nin a túa muller, moi ricamente dotada; senón que, lonxe 
de nós, a grande distancia, 
xunto ás naves dos Argueioi, os rápidos cans comerante.» 
 
3. Vacilacións de Héctor (90-130). 
(90-130) Acórdase da triple aduertencia de Polidamante e medita sobre a 
ruína que provocou. ¿Ceder? 
 
Así eles dous, chorando, ó seu fillo se dirixían, 
suplicándolle con moitas razóns; mais, a Héktor, nin así 
lle convencían o corazón, 
senón que el agardaba ó enorme Akhileus, 
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que moi préto viña; 
e, tal como unha serpente de montaña a un home agarda 
na súa madrigueira, 
despois de comer perniciosos venenos, e nela entrou 
unha bile terrible 
e mira de modo espantoso, retorcéndose arredor do covil; 
así Héktor, mantendo unha furia inextinguible, 
non retrocedía, 
apoiando o seu escudo resplandecente no saliente 
do muro; 
e, irritándose, pois, díxolle ó seu magnánimo espírito: 
«¡Ai de min!, se agora polas portas e os muros me meto, 
o primeiro en cubrirme de oprobio será Polydamas, 
que me aconsellaba que ós Troes guiase para a cidade, 
a noite esa funesta, cando se ergueu o divino Akhileus; 
mais eu non me deixei convencer; e moito mellor, 
por certo, sería; 
e agora, que ó meu pobo perdín polas miñas insensateces, 
sinto vergonza diante dos Troes e das Troades, 
de longos peplos, 
non diga un día alguén, outro máis cobarde ca min: 
“Héktor, por ter confiado na propia forza, perdeu ó pobo»; 
así dirán; e moito mellor, por certo, sería, 
ou vir de volta, despois de matar, frente a frente, a Akhileus, 
ou baixo el sucumbir, gloriosamente, 
diante da miña cidade. 
Mais, se eu depuxese o meu escudo arcado 
e o meu elmo forte, e, apoiando a miña lanza ó muro, 
indo en persoa, fose ó encontro do Akhileus irreprochable 
e lle prometese que, á Helene, e ós seus bens xuntamente 
con ela, 
todos en absoluto, cantos Aléxandros, nas ocas naves, 
a Troie trouxo, o que foi o principio da disputa, 
entregaría ós Atreídes, para os levaren, e que, ó mesmo 
tempo, á parte diso, cos Akhaiói 
partillaría as outras cousas, cantas ten escondidas 
esta cidade; 
e que, despois, conseguiría o xuramento dos vellos 
de non ocultaren nada, senón partillaren todo 
en dúas partes, 
canta riqueza a cidade amada dentro dela encerra... 

Mais ¿por que tales cousas comigo o meu corazón conversou?; 
se eu, indo en persoa, diante del me presento, el non terá 
piedade de min, 
nin, para nada, me respetará, e matarame, 
estando desarmado, 
así coma unha muller, non ben das miñas armas 
quede nu. 
Non é posible agora, do alto dunha aciñeira  
ou dun rochedo,  
conversar con el, coma unha moza e un mozo,  
coma unha moza e un mozo un co outro conversan;  
mellor será que nos lancemos á loita o antes posible;  
vexamos a cal dos dous o Olympios dá gloria.” 
 
4. A persecución (131-187). 
(131-166) Héctor bota a fuxir, ó ver a Aquiles préto de si. Aquiles corre 
detrás de Héctor arredor da muralla. As tres voltas. 
 
Así meditaba, esperando, e chegou préto del Akhileus, 
igual a Enyalios, o guerreiro que axita o penacho do casco, 
sacudindo sobre o ombro dereito o freixo do Pelion, 
terrible; e, arredor del, o bronce brillaba, comparable 
ó resplandor, 
ou dun fogo ardente, ou do sol nacente. 
E, a Héktor, así que o viu, tomouno o tremor; e xa, pois, 
non aguantou 
esperalo no sitio, e deixou as portas atrás, 
e marchou aterrorizado; 
e o Peleídes saltou sobre el, nos seus rápidos pés confiado. 
Tal como, nas montañas, un falcón, a máis lixeira das aves, 
sobre unha tímida pomba, facilmente, sempre se lanzou, 
e ésta foxe, baixándose, e el, de préto, 
agudamente chiando, 
bótase repetidas veces sobre ela, e o seu ánimo incítao 
a collela; 
así, pois, el, ansioso, a dereito voaba, e Héktor botouse 
a tremer, 
por baixo do moro dos Troes, e axilmente movía 
os seus xeonllos. 
E eles, por xunto do miradoiro e do cabrafigo ventoso, 
sempre ó pé do muro, e por fóra, precipitáronse 
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polo camiño dos carros, 
e chegaban ás dúas fontes de fermosa corrente; 
onde os manantíos 
saltan, os dous, do Skámandros remuiñante; 
un deles, pois, corre con auga quente, e, arredor, un fume 
elévase del, coma se dun fogo ardente se tratase; 
e o outro, mesmo no verán, corre semellante ó granizo, 
ou á neve fría, ou ó xelo feito da auga. 
E alí préto hai sobre eles uns lavadeiros, largos, 
fermosos, en pedra, onde, os seus vestidos brillantes, 
lavaban as mulleres dos Troes e as súas fermosas fillas, 
noutro tempo, no tempo da paz, antes de teren chegado 
os Akhaiói; 
por alí, pois, á carreira, pasaron, un a fuxir, e o outro, 
detrás, perseguindo; 
diante, un home nobre fuxía, e outro ben mellor perseguíao 
rapidamente, pois, nin por unha víctima, nin pola pel 
dun boi, 
loitaban, que son os premios dos homes nas carreiras a pé, 
senón que corrían pola vida de Héktor, 
domador de cabalos. 
E, coma cando uns solípedos cabalos, gañadores de premios, 
á volta dos marcos, 
corren moi rapidamente; e un grande premio está 
á súa espera, 
un trípode ou unha muller, para honrar a un home morto; 
así eles, por tres veces, arredor da cidade de Príamos, 
xiraron 
con rápidos pés; e os deuses todos mirábanos; 
 
(167-176) Zeus quere deliberar, entre os deuses, sobre a sorte de Héctor. 
 
e, entre eles, tomaba a palabra, o primeiro, o pai de homes  
e deuses: «¡Ai dor!, a un home en verdade querido, á roda  
do muro perseguido, 
cos meus ollos vexo; e o meu corazón compadécese  
de Héktor, que moitas coxas me queimou  
nos cumes do Ida, o moi fraguento, e outras veces aínda  
no alto da cidadela; e, a el, agora, á súa vez,  
o divino Akhileus  
perségueo con pés veloces arredor da cidade de Príamos.  

Pois, ¡veña!, reflexionade, deuses, e deliberade  
se o salvaremos da morte, ou se xa  
o domamos, por valente que sexa,  
a través do Akhileus Peleídes.» 
 
(177-187) Atena non está conforme con que Zeus salve a Héctor. Zeus 
deixa que Atena cumpra o seu desexo. 
 

Mais, Athene, á súa vez, a deusa de ollos brillantes,  
dirixiulle a palabra: 
«Oh pai, o do raio fulxente, o que cóbre-lo ceo de negras 
nubes, ¿que cousa dixeches?; 
a un home, que é un mortal, hai  tempo marcado 
polo destino, 
outra vez da morte, no fragor do combate, queres librar?; 
faino; mais non tódolos outros deuses che dan a razón.» 
E, respondendo, dicíalle o amontoador de nubes, Zeus: 
     «Ten confianza, Tritoguéneia, miña filla; nada agora,  
con ánimo  
resolto, falo, e quero ser doce contigo;  
obra como a ti a idea che veu, e xa non cedas.» 
Tendo así dito, alentaba a Athene, xa antes ansiosa;  
e, saltando, baixou dos cumes do Ólympos. 
 
5. Intervención de Atena (188-246). 
 
(188-204) Nin Aquiles pode alcanzar a Héctor nin Héctor logra escapar de 
Aquiles. 
 
Mailo rápido Akhileus atrás de Héktor seguía,  
perseguíndoo con ardor; 
e, coma cando, nos montes, o can persegue o cervato 
dunha corza, 
que levantou da súa toca, ó longo de carreiros e barrancos; 
e, por máis que se lle esconda, meténdose debaixo 
dunha matagueira, 
con todo, el corre, rastrexando de contino, 
ata que o atope; 
así Héktor non se lle escondía ó Peleíon, o lixeiro de pés. 
E, cantas veces para as portas dardanias se dirixiu, 
co fin de se pór mesmo por baixo 
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dos ben construídos torreóns, 
por se, desde arriba cos seus dardos, o protexían, 
outras tantas, pasándolle por diante, fíxoo volver 
para a planicie; pois el, por si, sempre voaba na dirección 
da cidade. 
E, coma, nun soño, non pode un alcanzar ó que foxe; 
nin, pois, el pode do outro escapar, nin este alcanzalo; 
así el, cos seus pés, non podía alcanzalo, nin o outro fuxir. 
Mais ¿como Héktor tería evitado as deusas da morte, 
se, nunha última e derradeira vez, non lle asistise Apolon, 
de préto, que lle excitou o vigor e os áxiles xeonllos? 
 
(205-223) Zeus, á cuarta volta, pesa as sortes de Héctor e Aquiles, e pesa 
máis a de Héctor. Apolo desampara a Héctor e Atena vai ter con Aquiles e 
dalle a boa nova. Ela enganará a Héctor. 
 

E o divino Akhileus un sinal de prohibición coa cabeza  
ás súas tropas facía,  
e non deixaba que sobre Héktor lanzasen  
os seus amargos venábulos,  
non fose que alguén, feríndoo, alcanzase a gloria e el  
chegase o segundo.  
Mais, cando xa, pola cuarta vez, ás fontes chegaban,  
tamén entón xa o pai estendía as súas balanzas de ouro,  
e, nelas, puña dúas deusas da morte, que ó home deita  
por terra, 
a de Akhileus, e a de Héktor, o domador de cabalos,  
e alzábaas, colléndoas polo medio; e, de Héktor, baixaba  
o día fixado polo destino,  
e para (o mundo) de Aides partía,  
e deixouno Phoibos Apolon;  
mais, xunto do Peleíon, chegaba a deusa  
de ollos brillantes, Athene,  
e, situándose préto, palabras aladas lle dirixía: 
«Agora xa espero, ilustre Akhileus, de Zeus amado, 
que nolos dous 
levaremos ás naves unha grande gloria para os Akhaiói, 
dando morte a Héktor, por máis insaciable de loita 
que sexa; 
agora xa non lle é posible fuxir das nosas mans, 
por moito que por el se mate Apolon, o que obra conforme 

á súa vontade, 
arrastrándose ós pés de Zeus pai, o portador da exide; 
mais ti agora detente e respira, que, a el, eu, 
marchando ó seu lado, persuadireino, para que loite frente 
a frente contigo.» 
 
(224-246) Atena toma a fgura de Deífobo, irmán de Héctor, e logra que este 
deixe de correr e marche contra 
Aquiles. 
 
Así dicía Athenaia, e el obedecía, e estaba gozoso 
no seu corazón, 
e parou, pois, apoiándose sobre o freixo de punta 
de bronce. 
E ela, pois, deixábao, e foi ó encontro do Héktor divino, 
e Deíphobos parecía, no corpo e na voz invencible; 
e, situándose préto, palabras aladas lle dirixía: 
 
 «Querido (irmán), 0 rápido Akhileus acósate xa certamente  
con moita forza, perseguíndote con pés veloces arredor da cidade  
de Príamos; 
pois, ¡veña xa!, deteñámonos e rechacémolo,  
facéndolle frente.» 

E, á súa vez, contestoulle o grande Héktor,  
o do elmo brillante: 
     «Deíphobos, antes xa certamente eras ti, para min, 
o máis querido 
dos irmáns, que Hekabe e Príamos tiveron de fillos; 
mais vexo que, desde agora, aínda máis na miña alma hei 
de estimarte, 
ti, que, por min, te atreveches, así que cos teus ollos 
me viches, 
a saír do muro, e os outros permanecen dentro». 

Mais Athene, á súa vez, a deusa de ollos brilllantes, contestoulle: 
     «Querido (irmán), é certo que o noso pai e a nosa augusta 
nai con moito encarecemento, 
pedíanme, caendo ós meus pés, un atrás do outro, 
e tocándome os xeonllos, e os meus compañeiros, 
arredor de min, 
que alí me quedase; pois tan grande é o medo 
que todos teñen; 
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mais, por dentro, o meu corazón estaba atormentado 
por un triste dó. 
E agora os dous, ansiosos de loita, en dereitura loitemos, e, 
de lanzas, 
non haxa aforro ningún, para que vexamos se Akhileus, 
dándonos morte a nolos dous, leva os nosos 
sanguentos despoxos 
para as ocas naves, ou se el é domado pola túa lanza.» 
 
6. O combate (247-305). 
 
(247-259) Héctor e Aquiles frente a frente. Héctor propón un pacto entre os 
dous; de respeto e entrega do corpo do vencido. 
 

Despois de así falar, Athene, tamén con astucia,  
camiñou diante; 
e, cando eles, marchando un sobre o outro,  
xa préto estaban, o grande Héktor, o do elmo brillante, faloulle primeiro: 
    «Fillo de Peleus, xa non fuxirei de ti, como antes 
tres veces fuxía arredor da grande cidade de Príamos, 
e nunca me atrevín 
a esperar a quen sobre min viña; agora, ó contrario, 
o meu corazón moveume 
a presentarme enfrente de ti; domínete eu, ou sexa eu 
o dominado. 
Pois, ¡veña xa!, ós deuses invoquemos de testigos; pois eles, 
os mellores 
testigos, serán, e os mellores gardiáns dos nosos acordos; 
eu, pola miña parte, non te mutilarei dun modo terrible, 
se Zeus, a min, 
me dá a victoria, e a túa alma che arrebato; 
senón que, despois de te ter, entón, despoxado, Akhileus, 
das túas famosas armas, 
o teu corpo, de novo, darei ós Akhaiói; e, 
da mesma maneira, obra ti.» 
 
(260-272) Aquiles non accede a tal pacto e amenzao coa morte inmediata. 
 

E, mirándoo, pois, con torva mirada, dicíalle o lixeiro de pés, Akhileus: 
«Héktor, o inesquecible, non me fales de acordos; 
así como non son posibles xuramentos fieis entre os leóns 

e os homes, 
e non teñen os lobos e os cordeiros un corazón concorde, 
senón que continuamente meditan males, 
uns para os outros, 
así non é posible que eu e ti nos tratemos como amigos, e, 
para nada, entre nós 
existirán xuramentos, antes de que un ou outro, 
vindo ó chan, 
sacie co seu sangue a Ares, o combatente invencible. 
Lémbrate de todo o teu valor; agora, sobre todo, é preciso  
que un lanceiro sexas e un ousado guerreiro;  
xa non tes escapatoria, e, a ti, de seguida, Palás Athene,  
coa miña lanza, te vai domar; e agora pagarás, todos xuntos,  
os loitos dos meus compañeiros, ós que ti morte deches,  
lanzándote furioso coa túa lanza.» 
 
(273-288) Aquiles lanza a súa pica sobre Héctor, sen lograr alcanzalo. 
Atena devólvella, ás escondidas. Héctor crécese diante de Aquiles. 
 
Dicía, pois, e, brandindo a súa lanza 
de longa sombra, disparábaa; 
mais, véndoa vir de frente, o lilustre Héktor evitouna; 
pois, prevéndoo, sentábase sobre os talóns, e, 
por enriba del, a bróncea lanza voou, 
e espetouse na terra; mais, ó instante, Palás Athene arrincouna 
e dáballa novamente a Akhileus, e escondeuse de Héktor, 
pastor de pobos; 
e Héktor díxolle ó irreprochable Peleíon: 
«Fallaches, Akhileus, semellante ós deuses, e aínda, pois, 
en nada, 
souberas, de parte de Zeus, o meu destino; 
no en tanto, dicíalo; 
mais resultaches un hábil lingoreteiro e un ladrón 
de palabras, 
co fin de que, téndoche medo, da miña forza e do meu valor 
me esquccese. 
Non me cravarás a túa lanza nas costas, por botar a fuxir, 
senón métea no meu peito, marchando en dereitura, 
ansioso, sobre ti, 
se un deus cho concedeu; agora, á túa vez, evita 
a miña lanza 
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de bronce; ¡así xa a recibises toda enteira na túa carne!; 
entón, para os Troes, a guerra resultaría máis leve; 
se ti estás morto; pois ti es para eles o azoute maior.» 
 
(289-305) Héctor acerta en van, coa súa lanza, no escudo de Aquiles. Pide 
axuda a Deifabo, que xa non está ó seu lado. Dase, entón, conta do 
engano, mais resólvese a morrer loitando. 
 
Dicía, pois, e, brandindo a súa lanza de longa sombra, 
disparábaa; 
e alcanzou no medio o escudo do Peleídes, e non fallou; 
maila lanza foi despedida para lonxe do escudo; 
e Héktor encolerizouse, 
ó ver, pois, que o rápido proxectil en van da súa man 
lle fuxiu, 
e parouse, sentíndose avergonzado, pois non tiña 
outra lanza de freixo; 
e chamaba a Deíphobos, o do branco escudo, 
con grande forza gritando; 
pedíalle a súa longa lanza; mais este xa préto del non estaba; 
e Héktor comprendeu na súa alma e exclamou: 
«¡Ai dor!, con toda certeza, xa os deuses me chamaron 
para a morte; 
pois eu xulgaba que o heroe Deíphobos estaba aquí 
ó meu lado; 
mais el está detrás do muro, e, a min, Athene enganoume. 
E agora xa, para min, está préto a cruel morte, 
xa non está lonxe, 
xa non ten remedio; pois, desde hai moito, entón, isto era 
sen dúbida o máis preferido 
para Zeus e para o fillo de Zeus, o Hekebolos, 
que noutro tempo, 
comigo benévolos, me defenderan; mais agora alcánzame 
o destino. 
Mais, non morra eu sen loita e sen gloria, 
senón, despois de facer algo grande, que se transmita 
ós que han de vir.» 
 
7. A morte de Héctor (306-404). 
 

(306-336) Héctor bótase sobre Aquiles coa súa espada. Aqulles, á súa vez, 
arromete contra Héctor, que cae no po, atravesado de morte. Aquiles 
aláudase do trianfo diante de Héctor moribundo. 
 
Tendo, pois, así falado, desenvaiñou 
a súa espada aguzada, 
que, por baixo da illarga, lle pendía, grande e forte, 
e, comprimíndose, lanzouse con ímpeto, como aguia, 
que voa alto, 
que cae sobre a planicie, a través de nubes tenebrosas, 
para arrebatar, ou unha tenra cordeira, 
ou unha tímida lebre; 
así lanzouse Héktor, brandindo a súa espada aguzada. 
E precipitouse tamén Akhileus, e encheuse, no corazón, 
de furia 
salvaxe, e, como amparo, puxo diante do peito o escudo, 
fermoso, ben labrado, e movía contra o seu rival a cabeza, 
co seu casco resplandecente, 
de catro cimeiras; e, fermosas, axitábanse, á volta, as crinas 
de ouro, que Héphaistos, en grande número, en torno 
da cimeira dispuña. 
E, ó modo que vai, no medio dos astros, na escuridade 
da noite, o astro 
Hésperos, que se presenta coma o astro máis fermoso 
no ceo, 
así saía un resplandor da punta da lanza ben aguzada, que, 
pois, Akhileus 
na man dereita brandía, meditando a desgracia para 
o Héktor divino, 
ollando para a súa fermosa pel, para ver 
por onde mellor cedería. 
E protexían, de todo, o seu corpo, as armas de bronce, 
fermosas, das que despoxou ó valeroso Pátroklos, despois 
de o matar; 
mais quedaba ó descuberto no sitio onde as clavículas 
separan o pescozo dos ombros, 
na garganta, onde a destrucción da vida é rapidísima; 
por aquí, pois, coa súa lanza alcanzouno o divino Akhileus, 
no momento en que, cara a el, excitado, se precitipitaba, 
e a punta pasou, todo dereito, a través do branco pescozo; 
mais, non lle cortou o gargueiro, a lanza de freixo cargada 
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de bronce, 
para que algo lle puidese dicir, respondéndolle 
coas súas palabras; 
e caeu no po; e, sobre el, vanagloriouse o divino Akhileus: 
«Héktor, sen dúbida pensabas, ó despoxar a Pátroklos, 
que estarías a salvo, e, a min, para nada me respetabas, 
por estar lonxe, 
¡o inxenuo!; mais, como vingador, moito máis forte ca el, 
por máis que afastado, 
nas ocas naves, quedara atrás eu, 
que os xeonllos che desatei; a ti agora, os cans e as aves 
de rapina 
arrastrarante ingnominiosamente, mais, a el, prestaranlle 
os Akhaiói as debidas honras.» 
 
(337-343) Héctor, xa case sen alento, pídelle a Aquiles que respete o seu 
cadáver e que o entregue ós seus. 
 
E, desfalecendo, dicíalle Héktor, o do elmo brillante: 
«Suplícocho pola túa vida, e polos tous xeonllos 
e polos teus pais, 
non deixes que os cans me destrocen préto das naves 
dos Akhaiói, 
senón ti acepta o bronce, en abundancia, e o ouro, 
presentes que che darán o meu pai e a miña augusta nai, 
e dá de novo o meu corpo á miña casa, para que, do fogo, 
a min, 
de morto, me fagan participar, os Troes e as mulleres 
dos Troes.» 
 
(344-354) Aquiles móstrase implacable. O corpo de Héctor será entregado 
ós cans e ás aves de rapina. 
 
E, mirándoo, pois, con torva mirada, dicíalle o lixeiro 
de pés, Akhileus: 
«Non me supliques, can, polos mous xeonllos 
nin polos meus pais; 
¡así, a miña cólera, e o meu corazón, a min propio, 
me incitase 
a comer crúa a túa carne, despois de, membro a membro, 
terte cortado, polas que me fixeches!, 

non hai, pois, quen dos cans aparte da túa cabeza, 
por máis que, dez veces e vinte veces, incontables rescates 
me pesen, aquí traéndoos, e aínda que outros me prometan, 
por máis que mande que te rescaten a peso de ouro 
Príamos Dardanides: nin aínda así, a ti, a túa augusta nai 
te chorará, despois de te acomodar nun leito de morte, 
(a ti) a quen ela mesma pariu, 
senón que os cans e as aves de rapina, de todo, 
te devorarán.» 
 
(355-366) Héctor anúncialle a Aquiles a súa pronta morte, ó tempo que voa 
a súa propia alma. Aquiles aínda lle fala, despois de morto. 
 
E Héktor, o do elmo brillante, morrendo, dicíalle:  
«Basta que te mire, para coñecerte ben, e non era,  
pois, posible que te persuadise; pois, verdadeiramente, un corazón  
de ferro tes no peito. Gárdate agora, non sexa que eu, para ti, me convirta  
nun motivo da cólera dos deuses,  
no día aquel, cando, a ti, Paris e Phoibos Apolon,  
por bo que sexas, morte che darán nas portas Skaiái.»  
     Tendo, pois, así falado, cubriuno o final da morte,  
e a súa alma, dos seus membros voando,  
para o Ais marchara, 
lamentando a súa sorte fatal, pois deixaba virilidade  
e xuventude;  
xa morto, dicíalle o divino Akhileus: 

«Morre; e, á deusa da morte, eu, no seu día, recibireina,  
cando xa queira Zeus que o meu destino se cumpra, e os outros  
deuses inmortais.» 
 
(367-375) Aquiles arrinca a súa lanza do cadáver de Héctor que é 
contemplado e ferido polos outros Acaios. 
 

Dicía, pois, e, a bróncea lanza, do morto arrincou,  
e púxoa a un lado, e el, dos ombros, quitáballe as armas  
sanguentas; e correron, para arredor do cadáver, os outros  
fillos dos Akhaiói, que contemplaron a estatura e a fermosura admirable  
de Héktor; e ninguén, pois, polo seu lado pasou sen o ferir;  
e así cada un lle foi dicindo, ollando para o outro compañeiro: 

«¡Oh deuses!, por certo que agora, é moito máis brando  
de tocar Héktor, que cando incendiou as nosas naves  
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co fogo ardente.» 
 

Así, pois, cada un lle foi dicindo, e, ó seu lado pasando,  
feriuno. 
 
(376-394) Aquiles fala no medio dos Acaios. Sería o  momento de ataca-la 
cidade; mais decide arrastrar cara ás naves o corpo de Héctor, para honrar 
a Patroclo. 
 

Mais, cando o divino Akhileus, o dos áxiles pés, acabou  
de o despoxar, póndose no medio dos Akhaiói, profería  
estas palabras aladas: 

«¡Oh amigos!, dos Argueioi, conductores e gardiáns,  
xa que os deuses nos concederon que domase a este home,  
que moitos males causou, máis que tódolos outros xuntos, 
¡vamos, pois, probemos fortuna coas nosas armas arredor 
da cidade, 
para coñecérmo-lo designio dos Troes, cal é o que teñen, 
se abandonarán a cidade alta, despois de ter este caído, 
ou se a todo custo tratan de permanecer nela, aínda 
non estando Héktor. 
Mais, ¿por que tales cousas me razoou o corazón?; 
préto das naves, xace morto, non chorado, insepulto, 
Pátroklos; e, del, non me esquecerei, mentres eu propio 
me encontre entre os vivos e os meus xeonllos se movan; 
e, por máis que no Ais se esquecesen por completo 
dos mortos, 
eu, mesmo alí, lembrareime do meu compañeiro. 
E agora, ¡veña!, xoves guerreiros dos Akhaiói, 
cantando o peán, 
para as ocas naves regresemos, e, a este, levémolo connosco; 
alcanzamos unha grande gloria; matamos ó Héktor divino, 
a quen os Troes na cidade invocaban, igual que a un deus.» 
 
(395-404) Héctor, atado polos pos ó carro de Aquiles, éarrastrado pola 
planicie. 
 
Dicía, pois, e, para 0 Héktor divino, obras ofensivas 
meditaba; 
furoulle os tendóns dos dous pés, por detrás, 
do calcañar ó tornecelo, e ataba correas de bois, 

e amarrounas ó carro, mais, deixou que a cabeza arrastrase; 
e, subindo para o seu carro, despois de ter recollido 
as armas famosas, 
fustigou, pois, ós cabalos, para que corresen, e eles, 
de boa gana, voaban; 
e había unha nube de po, ó ser el arrastrado, e, arredor, 
os seus cabelos 
escuros espallábanse, e a súa cabeza, toda enteira, 
na poeira 
xacía, antes tan graciosa; mais entón Zeus, ós seus inimigos, 
entregouna, para que a aldraxasen na súa propia 
terra patria. 
 
8. 0 dó en Troia (405-515). 
 
(405-428) Príámo e Hécuba, os pais de Héctor, choran desesperados, 
vendo, desde a muralla, ó seu fillo morto e sen piedade aldraxado. O vello 
Príámo quere saír da cidade, para se botar ós pés de Aquiles. 
 
Así, de po, cobrírase toda a súa cabeza; e a súa nai 
arrepelábase o pelo, e tirou o seu veo brillante 
para lonxe de si, e en grandísimos lamentos prorrompeu, 
ó ver o seu fillo; 
e xemeu tamén o pai lastimosamente, e, arredor, as xentes, 
ó largo da cidade, de lamento e xemido estaban tomadas; 
e a isto era, pois, aquilo moi parecido, coma se, toda enteira, 
a Ilios excelsa, polo fogo, de arriba abaixo, fose consumida. 
Os homes, por certo, con traballo contiñan ó ancián, 
que estaba indignado, 
ansioso por transpo-las portas dardanias; 
e, a todos, suplicáballes, pola lama rolando, 
polo seu propio nome, a cada home chamando: 
«Apartádevos, amigos, e, por máis que por min vos 
inquietedes, deixade que eu só, 
saíndo da cidade, vaia ás naves dos Akhaiói, 
para suplicar ó home ese, orgulloso, audaz, 
por se respeta a miña idade e se compadece 
da miña vellez; que tamén el ten neste momento un pai 
de tal clase, 
Peleus, que o enxondrou e que o criou, para chegar a ser 
unha calamidade 
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para os Troes; mais, a min, principalmente, por enriba 
de todos, dores me ocasionou; 
pois a tantos fillos me matou, que estaban na flor da idade; 
de todos eles, non tanto me lamento, por aflixido que estea, 
canto dun só, do que a dor aguda, para dentro do Ais, 
farame baixar, 
de Héktor; ¡se, ó menos, tivese morto entre os meus brazos!; 
os dous nos teriamos saciado de chorar e deitar bágoas 
por el, 
a nai infortunada, que o daba a luz, e eu propio.» 
 
(429-436) O lamento de Hécuba, no medio das Troianas. 
 
Así dicía, chorando, e xemían con el os seus cidadáns; 
e, entre as Troai, Hekabe daba principio 
ó vehemente lamento: 
«Meu fillo, ¡desgraciada de min!; ¿por que hei de vivir 
agora, despois de ter padecido cousas terribles, 
estando ti morto?; ti, que, para min, noite e día, 
eras, na cidade, o meu orgullo, e, para todos, a salvación, 
ó longo da urbe, para Troes e para Troai, que, a ti, 
como a un deus, 
cun aceno te saudaban; pois, para eles, eras unha gloria 
moi grande, 
estando vivo; agora, á túa vez, alcánzate a morte 
e a túa sorte fatal.» 
 
(437-459) A esposa de Héctor, Andrómaca, que nada sabía do acontecido, 
sobresáltase cos gritos e xemídos e acode á muralla. 
 
Así dicía, chorando, mais áinda nada soubera a muller 
de Héktor; pois ningún mensaxeiro verdadeiro veu 
anunciarlle que, pois, o seu marido fóra de portas permanecía, 
senón que ela, ó fondo da súa alta morada, tecía unha tea 
dobre, purpúrea, e, nela, bordaba flores variadas. 
E mandou, ás súas servidoras, de ben rizados cabelos, 
dentro da casa, 
que puxesen ó fogo un trípode grande, 
co fin de que houbese, 
para Héktor, un baño quente, ó regresar do combate, 
¡a infeliz!, nin soubo que, a el, moi lonxe do seu baño, 

domouno, polas mans de Akhileus, Athena, 
a dos ollos brillantes. 
Mais oíu o lamento e o xemido, do lado da torre; 
e os seus membros tremeron e a lanzadeira caeulle 
por terra; 
e ela, outra vez, dirixíase ás súas escravas, 
de ben rizados cabelos: 
 
«Vinde, seguídeme dúas, vou ver que sucesos ocorreron; 
da miña venerable sogra a voz oía, e, dentro de min mesma, 
no meu peito, o meu corazón sáltame para a boca, e, 
debaixo, os meus xeonllos 
quédanme tesos; algunha desgracia xa préto está 
para os fillos de Príamos. 
¡Que tal palabra estea lonxe do meu oído!; mais, 
moito, terriblemente 
temo que o divino Akhileus, ó meu Héktor ousado 
pola planicie persiga, téndoo separado, a el só, da cidade, 
e poña fin o doloroso valor 
que dentro de si tiña, pois nunca el quedaba entre a masa 
de homes 
senón que moito para diante corría, non cedendo a ninguén 
no seu ardor.» 
 
(460-474) Andrómaca, xa na muralla, cae desmaiada, ó ve-lo cadáver de 
Héctor, daquela maneira arrastrado. 
 
Así dicindo, correu precipitada a través do palacio, igual 
a unha ménade, 
fortemente axitada no seu corazón; e, xunto con ela, 
ían as servidoras. 
Mais, cando á torre e á multitude de homes chegou, 
púxose de pé enriba do muro, ollando para tódolos lados, 
e avistouno, 
arrastrado diante da cidade; poilos veloces cabalos 
arrastrábano sen piedade para as ocas naves dos Akhaiói. 
E unha noite sombría os seus ollos cubriu, 
e para atrás caeu, e a alma exhalou; 
e, lonxe da súa cabeza, espallaba os seus lazos relucentes, 
a diadema e a cofia e a cinta entrenzada 
e o veo, que, pois, lle deu a áurea Aphrodite 
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no día aquel, cando Héktor, o do elmo brillante, a levou 
da casa de Eetíon, despois que por ela deu 
infinitos presentes. 
E arredor dela estiveron, en grande número, as cuñadas 
e as concuñadas, 
que a sostiñan no medio delas, turbada pola dor,  
a punto de morrer: 
 
(475-515) Andromaca, volta en si, rompe en lamentacións, cun vivísimo 
desconsolo. ¡O seu fillo Astianacte  
queda orfo! ¡Un neno sen pai! 
 
e ela, cando, ó fin, en si volveu e o alento vital de novo 
á súa alma se uniu, 
en alta voz xemendo, no medio das Troai falou: 
«Héktor, ¡desgraciada de min!; para un destino igual, 
entón, nacemos 
ambos, ti en Troie, na casa de Príamos, 
e eu nas Thebai, ó pé do Plakos, de bosques cuberto, 
na casa de Eetíon, que de pequena me criaba, 
un pai infortunado, a unha filla infortunada; ¡máis me valera 
que non me tivese enxendrado! 
E agora, para as moradas do Ais, nos profundos ocultos 
da terra, ti 
vas, e déixasme a min nun horrible dó, 
viúva nas túas mansións; ¡e é aínda tan pequeno o fillo, 
que enxendramos, ti e mais eu, os infortunados!; e nin ti, 
para el, 
serás, Héktor, axuda, pois morreches, nin el para ti. 
Pois, mesmo que escape á guerra moi chorada dos Akhaiói, 
sempre, para el, traballo e coidados, máis tarde 
existirán; outros, certamente, as súas terras levarán. 
E o día, que o deixa orfo, deixa ó neno tamén sen amigos; 
e, a cabeza, sempre baixou, e, as súas meixelas, sempre 
estiveron bañadas de bágoas, 
e, forzado pola necesidade, o neno achéguse ós amigos 
do seu pai, 
puxándolle a un polo manto, e pola túnica a outro; 
e, mesmo compadecéndose, un deles ofreceulle 
unha pequena taza,  
e os seus labios mollou, mailo padal non mollou; 

e, o que aínda ten pai e nai vivos, sempre o botou 
dun banquete, 
batendo nel coas súas mans e rifándolle con ditos inxuriosos: 
«Lárgate, sen máis voltas; non come conoosco o teu pai.» 
E, cheo de bágoas, acode o neno á súa nai viúva, 
o noso Astyánax, o que antes, nos xeonllos do seu pai, 
só médula comía e graxa gorda de ovellas; 
e, cando o sono o prendía e deixaba de brincar, 
durmía nun leito, nos brazos da ama, 
en cama branda, de gozos cheo no seu corazón; 
mais agora, privado do seu pai, moito terá que sufrir 
o noso Astyánax, como os Troes lle chaman de sobrenome; 
pois só ti (Héktor) lles defendía-las portas 
e os longos muros. 
E agora, a ti, ó pé das naves encurvadas, lonxe dos teus pais, 
comerante os vermes mexedores, despois de que se sacien 
os cans, 
encontrándote nu de todo; cando, na túa casa, as túas 
vestiduras están, 
finas e elegantes, por mans de mulleres preparadas. 
Mais, a todas elas, por certo, no fogo ardente 
hei de as queimar, 
sen ningún proveito certamente para ti, pois non vas estar 
envolto nelas, 
mais, co fin de que sexan a túa gloria, diante dos Troes 
e das Troiades.» 
 
Así dicía, chorando, e as mulleres tamén choraban. 
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