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Atena, dea de la saviesaAtena, dea de la saviesa
• Nom grec: Atena.

• Nom llatí: Minerva.

• Atributs: òliba, olivera 
i casc.

• Genealogia: filla de 
Zeus i Metis.



Atena, dea de la saviesaAtena, dea de la saviesa
• Caràcter: Era sàvia, 

valenta i audaç.

• Gestes: Va intervenir 
en la guerra de Troia 
a favor dels aqueus.



Hèstia, dea de la llarHèstia, dea de la llar
• Nom grec: Hèstia 

• Nom llatí: Vesta

• Atributs: La flama

• Genealogia: Filla de 
Cronos i Rea



Hèstia, dea de la llarHèstia, dea de la llar
• Caràcter: Era 

solidària i protectora.

• Gestes: Va inventar 
la construcció de 
cases i va ser la 
protectora dels 
sentiments més íntims 
i profunds.



ÈdipÈdip
• Nom: Èdip, significa 

“peus inflats”.

• Genealogia: Fill de 
Laios i locasta.

• Virtuts: Té una força 
extraordinària i és 
molt intel· ligent. 



ÈdipÈdip
• Gestes: Va endevinar 

l’enigma de l’esfinx i 
aquesta es va 
suïcidar. També va 
matar el seu pare i es 
va casar amb la 
seva mare.



EsfinxEsfinx
• Nom: Esfinx

• Genealogia: Fill de 
Tifó i d'Equidna.

• Aspecte i poders: Té 
el rostre i mans de 
dona, la veu d'home, 
cos de gos, cua de 
serp, ales d'au i urpes 
de lleó.



EsfinxEsfinx
• Simbologia: 

Simbolitza el dubte, 
la incògnita, la por.

• Occidor: Èdip, 
esbrinant la seva 
endevinalla.

• Localització geogràfica: 
muntanyes prop de 
Tebes.



GriuGriu
• Nom: Griu, grif o 

grifó.

• Aspecte i poders: Té 
el cap i les potes 
davanteres d'àliga 
gegant, amb plomes 
daurades, urpes 
esmolades i un bec 
ganxut.



GriuGriu
• Simbologia: La 

protecció.

• Occidor: Ningú no li 
va donar mort.

• Localització 
geogràfica: El seu 
origen és a l'Euràsia.



Èdip i l’Esfinx. El miteÈdip i l’Esfinx. El mite



Èdip i l’Esfinx. El miteÈdip i l’Esfinx. El mite
• L'Esfinx, un monstre amb rostre i mans de dona, 

la veu d'home, cos de gos, cua de serp, ales 
d'au i urpes de lleó, assolava tota la contrada. 
Se situava a un turó a l'entrada de la ciutat de 
Tebes i a tots els vianants els proposava un 
enigma i si no el resolien els devorava. Creont, 
germà de Iocasta, havent pres temporalment 
la regència de la ciutat, davant d'aquesta 
xacra que se'n duia milers de vides, va 
anunciar que concediria la corona de Tebes i 
la seva reina a qui destruís el monstre.



Èdip i l’Esfinx. El miteÈdip i l’Esfinx. El mite
L’enigma de l’Esfinx era:
“Quin és l'animal que pel matí té 

quatre peus, al migdia en té 
dos, i a la tarda, tres?”

Èdip, delerós de glòria i curull 
d'enginy, va anar a l'encontre 
de la bèstia i va respondre: 
“L'home”. A la infantesa 
camina a quatre grapes; 
quan és adult, amb dos peus, 
i, quan és vell, va amb bastó”. 
L'Esfinx enfurismada es va 
suïcidar. 
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