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Acrisi, el rei d’Argos, va
tancar la seva filla Dànae
perquè sabia per un oracle
que moriria en mans del seu
nét. Quan Dànae estava
tancada, el déu Zeus se’n va
enamorar i per arribar fins a
ella es va transformar en una
pluja daurada. Dànae va
concebre i donar a llum en
secret un nen, a qui va
anomenar Perseu.

Al cap d’un temps els rei va descobrir el nen
i per desfer-se d’ell i de la seva filla els va
tancar dins un cofre de fusta, i els va llençar
al mar. Van anar navegant fins a l’illa de
Sèrifos, on Dictis els va acollir. Polidectes, el
rei de Sèrifos es va enamorar de Dànae i per
allunyar Perseu de la seva mare li va
demanar que portés el cap de la gorgona
Medusa.
Era una cosa que mai no havia aconseguit
ningú, i Polidectes estava convençut que
Perseu moriria en l’intent, però la deessa
Atena li va regalar un escut que reflectia les
imatges com si fos un mirall, així no hauria
Perseu amb el cap de la Medusa, de mirar la Medusa i no es convertiria en
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pedra; també li va donar una falç molt
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afilada perquè pogués tallar el cap de
Medusa.
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Perseu va arribar al cau de les Gorgones,
de les quals només Medusa era mortal, i
les tres estaven adormides. S’hi va
acostar sense fer soroll i va tallar el cap a
la Medusa i va guardar el cap en el sarró,
de la sang de Medusa, va sorgir un cavall
alat anomenat Pegas. Perseu el va
muntar i es va allunyar ràpidament.
Va passar per Etiòpia, on regnaven Cefeu
i Cassiopea. Cassiopea va dir que la seva
filla Andròmeda era més maca que les
nimfes del mar i Posidó va castigar-la
enviant un monstre marí per assolar el
regne. Andròmeda per salvar el regne va
ser encadenada a una roca a la costa,
perquè fos devorada pel monstre marí.
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Però Perseu va sentir els crits de la
donzella i va córrer a ajudar-la. Va
treure el cap la gorgona per ensenyarlo al monstre i es va quedar
transformat en pedra a l’instant,
enfonsant-se en l’aigua.
Perseu va alliberar Andròmeda de les
seves cadenes i la va portar al costat
dels seus pares. Els reis, molt contents
perquè havia salvat la seva filla, li van
concedir el desig de casar-se amb ella.
Atena, commoguda per la història
d'amor entre Perseu i Andròmeda, va
col·locar les seves imatges juntes al
cel, i va situar al seu costat Cassiopea
i Cefeu, Pegas, i el monstre marí,
perquè tothom recordés aquella
història.

Representació de la constel·lació de
la història de Perseu i Andròmeda.

