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L

i va explicar la següent història del que va ser, en temps llunyans, el primer acte

de creació de la vida i la Terra:
«Al llarg del temps, abans que no hi hagués res, només existia un espai buit previ
a tot anomenat Caos, era una foscor tenebrosa i eterna que va existir abans de la
creació del món. Caos va durar tant de temps sent una massa de matèria sense
forma, que ningú podia saber-ne la durada exacta fins que en una era concreta, del
Caos va emergir l’anomenada deïtat Gea, la mateixa mare Terra, que va ser l’eterna
fundació dels Déus de l’Olimp.
»De Gea va néixer Èreb, la foscor, i Nix, la nit, que junts van engendrar un fill i una
filla, Èter, la llum, i Hèmera, el dia.
»Com que la mare Terra no podia unir-se en parella amb el buit Caos, als inicis Gea
va començar a crear sola, acompanyada de la llum del dia. D’aquesta manera, un
bon dia, mentre dormia plàcidament, va sorgir del seu interior Urà, el cel, un ésser
que la igualaria en extensió, en ser molt gran, amb l’única finalitat de cobrir-la
i convertir-se, a més, en una casa segura i eterna per als Déus.
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»Gea també va formar les muntanyes poblades de frondosos boscos.
»Urà va vessar sobre la seva mare pluja fèrtil, fent així que en tota ella sorgissin
brots d’herba, flors, arbres i, amb ells, tots els animals. Aquesta dolça pluja seria
l’encarregada de crear els rius i emplenar els buits de la seva mare Terra amb llacs
i mars.
»Aquesta preciosa història va ser la creació de la meravellosa Terra; però no s’acaba
aquí. Urà i Gea es van unir com a parella i van tenir dos fills, Rea i Crono. Amb
el pas del temps aquests dos germans es van unir en matrimoni i van crear uns
poderosos Déus de l’Olimp, com Demèter, Hades, Hera, Hestia, Poseidó i Zeus».
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Q

uan la mare d’Orient encara vivia, sempre li explicava que, igual com en
moltes civilitzacions antigues, els grecs varen ser uns grans astrònoms que passaven
molt de temps estudiant els estels del cel i anomenant estrelles i constel·lacions tot
relacionant-les amb els seus mites i llegendes, que van passar en temps remots en el
món dels déus.
Orient, que era molt espavilada, li va preguntar:
—Com es van crear les estrelles?
La mare, amb un esperat somriure al rostre, sempre explicava aquest mite a la seva
estimada filla:
«La creació de la Via Làctia i amb ella les poderoses estrelles està relacionada amb
la llegendària història de Zeus. Ell, que sempre tenia moltes aventures amoroses
tant amb altres divinitats com amb dones mortals, va fer una nova conquesta amb
Alcmena, filla del rei Electrió de Micenes i esposa d’Amfitrió. Zeus va aprofitar
que el seu marit no hi era per transformar-se en ell i així unir-se a Alcmena.
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