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Al professorat d’avui 

El muntatge teatral Una Ilíada és una adaptació de l’obra clàssica d’Homer —la Ilíada— 

a càrrec de Lisa Peterson i Denis O’Hare; el resultat de cinc anys de feina que van 

començar motivats per l’impacte mundial que els va provocar la guerra de l’Iraq. 

I representa una oportunitat magnífica per donar a conèixer a l’alumnat, sobretot de 

Batxillerat, un dels grans textos de la literatura universal i fer copsar el valor dels clàssics, 

tant la seva dimensió contemporània com la seva capacitat d’il·luminar aquells trets 

essencials que ens caracteritzen com a éssers humans. 

En un muntatge pràcticament despullat d’elements escenogràfics, sota la direcció de 

Juan Carlos Martel, Eduard Farelo hi fa una interpretació magistral sobre la base, 

exclusivament, de la força de la paraula, de l’oratòria i de la gestualitat. 

Farelo encarna la figura del poeta, l’aede de l’antiguitat, que explicava les grans epopeies 

i guerres, oralment, a un públic que sovint ja coneixia el relat i que el feia sentir partícip 

d’una comunitat i d’un poble. Com aquell aede, doncs, que invocava les muses per tenir 

la memòria i l’enginy suficients per recrear les escenes amb tota mena de detalls, aquest 

poeta ens explicarà els episodis més rellevants de la guerra de Troia, fent constants 

referències al nostre present i establint amb el públic un corrent permanent de 

complicitat. 

La història que el públic hi descobreix és d’una riquesa immensa, per la peripècia d’uns 

personatges que, com nosaltres, són dominats per les grans passions humanes: la còlera, 

la venjança, l’orgull, l’honor, la vanitat... I per la interacció tan natural que es produeix 

amb els déus i les deesses, que observen el món des de l’Olimp i interfereixen en el dels 

mortals. 

El títol d’aquesta adaptació porta l’afegit del determinant indefinit ‘una’, Una Ilíada, cosa 

que ens indica ja d’entrada que es tracta d’una immersió al text clàssic ben personal que, 

val a dir, l’original homèric, per la versatilitat que com a clàssic de tots els temps té, 

permet a bastament. 
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Els autors s’hi van submergir per seleccionar-ne i recrear aquells episodis que ens 

interpel·len directament i ens porten a una reflexió moral sobre el món actual, sobre 

aquells sentiments que es troben darrere dels episodis més tràgics del temps que ens 

precedeix i del que ens ha tocat viure. 

Les referències al present, el joc de mirades i les picades d’ullet a l’espectador, són 

constants. I hi trobem un joc de pistes que, a partir de la riquesa de l’imaginari del món 

de l’antiguitat, ens permetrà descobrir els camins subterranis que ens hi connecten 

directament de manera col·lectiva i individual. I transitar-hi. 
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El dossier de treball. Estructura. 

El dossier pedagògic que presentem s’ha fet com a eina de treball de l’obra Una Ilíada 

per a alumnat de Batxillerat i amb la possibilitat d’abordar-lo des de diferents modalitats 

i matèries del currículum vigent: des de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials a la 

modalitat d’Arts; però també des de les matèries comunes de Ciències per al món 

contemporani, Filosofia i ciutadania, Història o Tutoria. 

Consta d’un introducció breu al context de l’obra clàssica que convé que es llegeixi i es 

treballi a l’aula abans de veure el muntatge. S’ha fet de manera sintètica per tal que no 

comporti una gran inversió de temps dins les programacions de cada matèria, però sí que 

és convenient que l’alumnat ja disposi d’un marc de referència que li permeti  

descodificar l’obra que veurà i poder copsar la reflexió que s’hi proposa. 

Aquesta primera part no s’ha dissenyat en format d’activitats sinó que és una explicació 

de tipus teòric, encara que el docent en pot fer el tractament que consideri i plantejar-la 

com a activitat de recerca si ho creu convenient. 

És important, en tot cas, pel ritme trepidant de la narració en aquest muntatge, que 

compta només amb la paraula del poeta i l’acompanyament musical d’un contrabaix com 

a recurs escenogràfic, que l’alumnat tingui clara la línia argumental de la història i un 

mínim de coneixement dels personatges principals, tant dels humans com dels déus i 

deesses que protagonitzen la història que s’hi explica, així com  la relació que tenen entre 

ells. 

La segona part del dossier consta d’una proposta d’activitats temàtiques per fer a l’aula, 

posteriors a l’obra, que són independents unes de les altres i es plantegen d’acord amb 

els objectius i les sis competències generals de l’etapa: 

1 Competència comunicativa 

2 Competència en gestió i tractament de la informació 

3 Competència digital 

4 Competència en recerca 

5 Competència personal i interpersonal 

6 Competència en el coneixement i la interacció en el món físic 
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Una Ilíada, la contemporaneïtat dels clàssics 

Lisa Peterson i Denis O’Hare van agafar la Ilíada d’Homer per reduir-la a un potent 

monòleg sobre la còlera i la insalvable atracció humana per la violència, la destrucció i el 

caos.  

El ressò de la lluita entre grecs i troians perdura violentament en la nostra vida i en els 

nostres desitjos. I per això ens resultarà molt propera, perquè és una història que ens 

pertany a tots i que, malauradament, no deixar de repetir-se. 

Eduard Farelo assumeix totes les veus d’aquesta colossal epopeia —les veus dels déus, 

dels herois, dels guerrers i dels reis, el fragor de les batalles èpiques i el llunyà rumor de 

les passions transformades en mites gairebé universals— i ens interpel·la directament. 

Tot condensat en la força de la paraula. 

Lisa Peterson i Denis O’Hare 

Lisa Peterson explicava en una entrevista: “La Guerra d’Iraq va ser un conflicte que va 

tenir un gran impacte a escala mundial, que va començar el 2003 i que va durar vuit anys. 

El detonant va ser la falsa acusació dels Estats Unitats contra aquest país de posseir armes 

de destrucció massiva, de col·laborar amb el terrorisme i d’estar vinculats als atemptats 

contra les Torres Bessones de 2001”. 

Aquesta va ser la realitat que va motivar la directora nord-americana per començar a 

estudiar obres que retratessin la societat en temps de guerra. La Ilíada és la primera obra 

que aborda aquest drama universal. “Vaig fer més investigacions sobre la tradició èpica i 

vaig decidir que seria interessant adaptar-la per a l’escenari. No volia que fos una obra de 

teatre, volia que estigués a prop de recrear l’experiència original d’escoltar un poeta 

explicar la guerra de Troia” —afirma Peterson. 

Així és com va convèncer el seu amic Denis O’Hare per a aquest desafiament. L’actor va 

acceptar i junts van començar un procés de recreació que va durar cinc anys. “El repte, 

durant el període d’escriptura, va ser desxifrar en què centrar-se. És una història gegant, 

amb centenars de personatges i situacions fascinants. Però llavors vam decidir deixar de 
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banda qualsevol cosa que no es relacionés amb Hèctor o Aquil·les i tot, de cop i volta, es 

va convertir en senzill”.  
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La línia argumental en el text clàssic 

La Ilíada és, juntament amb l’Odissea, un dels dos grans poemes èpics atribuïts a Homer. 

Amdues obres provenen de la tradició oral i fan referència a uns fets llegendaris de 

l’antiga Grècia de finals del segon mil·lenni aC.  

La Ilíada recull els episodis que es van produir a causa de la còlera d’Aquil·les durant 

cinquanta-un dies del darrer any del llarg setge a la ciutat de Troia per part de de l’exèrcit 

grec, que va durar deu anys. La història que s’hi explica té com a origen el rapte d’Helena.  

Paris feia de pastor al mont Ida i va ser elegit per decidir quina de les tres deesses (Hera, 

Afrodita, Atena) havia de rebre la poma de la bellesa oferta per Eris, deessa de la 

discòrdia. 

Paris es va decantar per Afrodita, la qual, com a recompensa, el va premiar —un regal 

emmetzinat— amb l’amor de la més bella de les mortals, Helena, esposa de Menelau, rei 

d’Esparta. 

Paris va raptar Helena i se la va endur a Troia. Per venjar-se de Paris, Menelau va demanar 

als altres reis aqueus, grecs, que organitzessin una guerra comandada pel seu germà 

Agamèmnon, rei de Micenes. Així va ser com van partir cap a Troia i la van assetjar deu 

anys seguits. 

En el primer vers del I cant ens trobem el tema de l’obra: la còlera d’Aquil·les. 

Agamèmnon, cabdill dels aqueus, tenia en qualitat de captiva Criseida, filla de Crises, 

sacerdot d’Apol·lo. 

El déu, a petició del sacerdot ofès, que no pot rescatar la seva filla per negativa 

d’Agamèmnon, envia durant nou dies una pesta al campament grec. L’endemà es 

convoca una assemblea i es pressiona Agamèmnon perquè torni la jove captiva. Aquest 

accepta però demana a canvi Briseida, a qui Aquil·les tenia com a repartiment d’un botí i 

a qui estimava. 

Això desencadena la còlera d’Aquil·les, un semideu, que decideix deixar de lluitar amb els 

seus i demana a la seva mare, Tetis, que intercedeixi davant de Zeus per tal que aquest 

faci guanyar la guerra als troians. Zeus accedeix a la petició de Tetis.  
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Aquesta decisió porta la desgràcia i la devastació a l’exèrcit aqueu. Finalment Pàtrocle, 

amic estimat d’Aquil·les, decideix lluitar amb l’armadura màgica d’Aquil·les i és mort a 

mans d’Hèctor, príncep de Troia. Aquest fet provoca el dolor i la còlera d’Aquil·les, que 

decideix amb una armadura nova tornar a la batalla per venjar la mort del seu amic.  

Aquil·les matarà Hèctor i, dominat per la còlera, arrossegarà el seu cadàver durant nou 

dies al voltant de la tomba de Pàtrocle, però els déus l’embolcallen amb un escut 

protector i el cos roman immaculat. 

Príam, l’ancià pare d’Hèctor, emprèn el camí fins a Aquil·les per demanar que li torni el 

cos del seu fill mort. Finalment, Aquil·les aconsegueix desfer-se de la ràbia que el domina, 

accedeix a retornar-li el cos i li concedeix onze dies de treva per poder celebrar el funeral 

del príncep Hèctor. 
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Els orígens i la transmissió de l’èpica grega 

La característica essencial de la poesia èpica és el predomini de l’element narratiu. 

Precisament per això s’afegeix a aquesta mena de poesia el qualificatiu ‘èpica’, derivat 

del substantiu ‘epos’ que vol dir ‘paraula, relat, narració heroica’. 

La poesia èpica prové dels himnes dedicats als cabdills victoriosos, cantats en les festes 

triomfals, i va evolucionant al ritme de l’acceptació entre els aristòcrates i, per 

mimetisme, en altres estats inferiors de la societat. En aquest procés els relats heroics 

passaran a mans de professionals dels cants: els aedes.  

Els aedes, cantors professionals que anaven d’un lloc a l’altre, eren els que 

s’encarregaven de transmetre aquesta literatura oral, que era tradicional en el fons i en 

la forma. L’aede s’acompanyava d’un instrument de corda i cantava les gestes dels antics 

guerrers i faules mitològiques. Havia de tenir bona memòria i enginy suficient per saber 

combinar amb habilitat un seguit de fórmules de girs estereotipats d’acord amb unes 

exigències mètriques. 

L’aede, poeta èpic, era més aviat un compositor d’elements heretats i no pas un creador 

de temes i de frases. I per això donaven molta importància i invocaven la inspiració de les 

muses, per tal de poder citar tots els herois i narrar-ne les gestes. 

Hi ha molta discussió acadèmica, no només sobre l’existència històrica d’Homer, sinó 

també sobre si Homer, en cas d’haver existit, va ser l’autor de la Ilíada i l’Odissea o si 

ambdues obres van ser la culminació d’una tradició oral que algú com Homer va dictar o 

transcriure.  

La tradició grega feia d’Homer un aede, cec i errant. Per als grecs, Homer ja era com un 

semideu, i la seva història, purament mítica. La data en què suposaven que havia viscut 

oscil·la entre els segles dotzè i setè abans de Crist. 

Amb tot, es pot afirmar que a finals del s VI aC a Atenes els dos grans poemes d’Homer ja 

tenien una redacció que en podem dir “oficial” per tal de poder ser recitats. 
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Els principals personatges homèrics 

 

  

Aquil·les Fill de Tetis, una nereida, i de Peleu, un mortal, era mig home i mig 

déu, i el més gran guerrer de l’exèrcit aqueu o grec.  Era temut per 

tothom i se’l reconeixia per la seva armadura. Només tenia un punt 

vulnerable, el taló.  

Agamèmnon Màxim dirigent de l’exèrcit grec, rei de Micenes o d’Argos. Pren com 

a botí de guerra Criseida i es veu obligat a retornar-la al seu pare, 

sacerdot del déu Apol·lo. A canvi, exigeix Briseida, la captiva i 

concubina d’Aquil·les. 

Pàtrocle Amic íntim d’Aquil·les, decideix intervenir a la batalla amb la seva 

amadura per pal·liar la debacle que pateix l’exèrcit grec. La seva 

mort té un efecte devastador en Aquil·les. 

Menelau Germà d’Agamèmnon, espòs d’Helena i rei d’Esparta. Encarrega al 

seu germà que lideri la guerra de grecs contra troians després del 

rapte d’Helena. 

Hèctor Cap de l’exèrcit de Troia, fill de Príam, marit d’Andròmaca i pare 

d’Astíanax. És mort per Aquil·les. 

Paris Germà d’Hèctor, fill de Príam, d’una gran bellesa, no participa a la 

batalla. És qui rapta Helena, fet que desencadena la guerra dels 

grecs contra els troians. 

Príam Rei de Troia, pare d’Hèctor i de Paris. Marit d’Hècube. 
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Els déus i les deesses 

 

Zeus En la mitologia grega, és el déu suprem de l’Olimp. Decideix totes 

les manifestacions del temps: pluja, llamps, tempestes, i és 

l'encarregat de vetllar per l'ordre i la justícia al món. Protegeix el 

cos mort d'Hèctor amb un escut fet de tempesta. Espòs d’Hera, va 

tenir relacions amb altres dones, divines i mortals, i amb algun 

home també. És el pare d’Helena. 

Apol·lo És el déu de l’arc i la fletxa, de la bellesa masculina, de la música i 

de la poesia. Dispara sagetes infectades amb la pesta sobre el 

campament grec durant la Guerra de Troia en resposta a l'insult 

d'Agamèmnon a Crises, un dels seus sacerdots. 

Atena És la deessa de la saviesa, l’artesania i l’estratègia a la guerra. Filla 

de Zeus i de Metis. Una de les tres deesses que es disputen la poma 

de la discòrdia, amb Hera i Afrodita. Donarà, per despit, juntament 

amb la segona, suport als grecs durant la guerra de Troia. 

Afrodita La deessa de l’amor, la bellesa i la fecunditat. Per ordre de Zeus, va 

ser l’esposa d’Hefest, però li va ser infidel nombroses vegades. Va 

ser la guanyadora del judici de Paris en la poma de la discòrdia, li va 

oferir l’amor d’Helena i el va ajudar a raptar-la. Durant la guerra de 

Troia, va ser la protectora de Paris i dels troians. 

Hera La més gran deessa de l’Olimp, va ser la tercera esposa de Zeus i la 

mare d’alguns del seus fills. Era la deessa del matrimoni i es 

caracteritza per la gelosia, la fúria i l’ànsia de venjança a causa de 

les infidelitats de Zeus.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bellesa
https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Troia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Agam%C3%A8mnon
https://ca.wikipedia.org/wiki/Crises
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Hermes Fill de Zeus i de la plèiade Maia, era el missatger dels déus de 

l’Olimp. Durant la guerra de Troia va estar al costat dels grecs. 

Hefest Fill de Zeus i Hera, és el déu del foc i és representat com un déu 

lleig, suat, coix, sempre treballant a la farga. Germanastre de Tetis, 

fa l’armadura a Aquil·les per venjar la mort de Pàtrocle. 

Tetis La mare d’Aquil·les. Era una nereida, filla del déu marí Nereu i 

l’oceànida Doris. Va ser adoptada per Hera en néixer i durant la seva 

infantesa va tornar al mar. Era immortal. Obsessionada en fer 

immortals tots els seus fills, només ho va aconseguir amb Aquil·les. 

El va submergir al llac Estix i el va fer invulnerable, exceptuant un 

punt del seu cos, el taló, per on el va subjectar en el moment de la 

immersió i que no va entrar en contacte amb l’aigua. Va intercedir 

davant dels déus per afavorir el seu fill i aquests ho van acceptar, 

atrets per la seva bellesa. Li va aconseguir armes divines, com 

l’armadura que Hefest va fer per a Aquil·les. 
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Les dones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Helena Filla de Zeus i esposa de Menelau. És raptada per Paris, de qui 

s’enamora, i aquest fet desencadena el conflicte. 

Criseida Filla del sacerdot Crises, és captiva d’Agamèmnon com a botí de 

guerra.  

Briseida Captiva d’Aquil·les, és també la seva companya i amant. 

Hècube Mare d’Hèctor, esposa legítima de Príam. 

Andròmaca Esposa d’Hèctor i mare del seu fill, Astíanax, el vol convèncer 

perquè deixi la lluita. 
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Esquema de relacions dels personatges de l’obra 
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Una Ilíada 
Proposta d’activitats temàtiques 
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Activitat 1 Els aedes i la tradició oral Temporització: 1h 
 

Desenvolupament  

A l’inici de l’obra, el poeta diu, dirigint-se al públic: 

“Abans ho podia fer. Podia explicar aquesta història. M’hi passava dies i nits senceres. 

Cada batalla, cada antiga digressió... Recitava i recitava...” 

I més tard, exclama:  

Canta! Canta en memòria de tots aquells que es reuniren a Troia... 

1.1 Busca informació sobre com es transmetien els grans textos èpics de l’antiguitat. 

 

1.2 Cita algun altre moment que recordis en què el poeta de l’obra fa referència 

explícita a la necessitat de memòria i invoca les muses. 

 

1.3 Analitza i comenta per escrit les paraules citades d’aquest poeta i les que recordis 

en relació amb el context original al qual fa referència. 

 

1.4 Al muntatge teatral, hi apareix un contrabaix. Quina relació té amb la figura de 

l’aede? 

 

1.5 Contextualitza aquestes paraules en la tradició oral de l’antiguitat:  

 
“Agamèmnon agafa el ceptre i s'aixeca”. 

 

1.6 Busca informació sobre l’ús del ceptre i els orígens de la democràcia. 

Objectius 

• Conèixer la via de transmissió dels textos èpics clàssics. 

 

• Fer copsar els recursos propis de la tradició oral  en la transmissió dels textos èpics 

clàssics. 

 

• Identificar, a l’obra, les referències que el poeta fa a les convencions pròpies de la 

tradició oral de l’època. 

Competències generals  

1 Competència comunicativa 

2 Competència en gestió i tractament de la informació 

4 Competència en recerca 

6 Competència en el coneixement i la interacció en el món físic 
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Activitat 2 La comunicació avui Temporització: 1h 
 

Desenvolupament  

Reflexiona sobre quins són avui els principals canals de difusió de les notícies polítiques 

d’actualitat. 

2.1 Cita’ls i fes una cerca que t’ajudi a fer una valoració de quins són els canals que 

tenen un impacte de difusió més alt i posa’ls en comú en forma de debat. 

 

2.2 Elabora una taula amb els cinc canals o mitjans de comunicació amb més seguidors 

o potencialment més influents a nivell mundial. 

 

2.3 En aquesta línia de treball, explica què són i d’on sorgeixen els conceptes fake news 

i postveritat i posa’n algun exemple. 

 

2.4 Escriu un text d’opinió i exposa-hi la teva valoració davant del fenomen fake news. 

Objectius 

• Comparar l’evolució històrica de les principals vies de comunicació col·lectiva i global. 

 

• Prendre consciència de l’impacte dels canals digitals al món actual. 

 

• Incentivar el pensament crític en relació amb l’ús de les xarxes i la capacitat que tenen 

d’incidència en l’actualitat. 

Competències generals  

 

 

 

 

1 Competència comunicativa 

2 Competència en gestió i tractament de la informació 

3 Competència digital 

4 Competència en recerca 

5 Competència personal i interpersonal 

6 Competència en el coneixement i la interacció en el món físic 
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Desenvolupament  

Els sentiments i les passions dominen els personatges de la Ilíada. De fet, l’obra comença 

així: 

Còlera. Canta, deessa, la còlera funesta d’Aquil·les, fill de Peleu, la qual provocà 

innombrables sofriments als aqueus i precipità moltes ànimes d’herois intrèpids a l’Hades. 

La còlera d’Aquil·les és, doncs, el tema central de l’obra.  

3.1  Quin fet motiva inicialment aquesta còlera i quina decisió pren Aquil·les dominat 

per aquest sentiment? 

 

3.2  En quin altre moment aquest sentiment es manifesta vivament i què l’empeny a 

fer? 

 

3.3  Com arriba Aquil·les a dominar-lo? 

 

3.4  Aquest sentiment és universal i intrínsec en la naturalesa humana, com tots els que 

determinen les accions dels personatges de l’obra. Recordes en quin moment el 

poeta ens interpel·la directament perquè ens identifiquem amb la còlera d’Aquiles 

i amb quin exemple ho fa? 

 

3.5  A cadascun dels personatges principals de la Ilíada els podríem atribuir un 

sentiment dominant en funció de com actuen i de les decisions que prenen. Quin 

atribuiries a cadascun d’aquests: 

 

 

Activitat 3 Els sentiments universals a l’obra Temporització: 1h 

Aquil·les La còlera 

Hèctor  

Agamèmnon  

Menelau  

Pàtrocle  

Príam  

Paris  
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En un altre moment, el poeta exclama: 

Què els impulsava a lluitar amb tanta fúria? 

Ohhh.... els déus, esclar... ah... l’orgull, l’honor, la gelosia,... Afrodita... Un joc o un altre, 

una poma, el fet que Helena fos més bonica que no sé qui... Tant és. El cas és que Helena 

havia estat raptada pels troians i els grecs l’havien de recuperar. 

Més enllà dels sentiments humans, els déus i les deesses interfereixen en els afers dels 

humans i alteren el devenir dels fets.  El poeta diu: 

Esclar, durant tots aquells anys, els déus havien estat observant la batalla des dels cims de 

l’Olimp. N’hi havia que animaven els grecs –“Aquil·les” i d’altres els troians –“Hèctor!” 

com els seguidors d’un equip de futbol. En aquella època era el seu únic entreteniment. Els 

déus eren addictes a la guerra i no volien que s’acabés. 

3.6  Els déus o deesses que citem a continuació  interfereixen en la vida dels mortals i 

en els fets que s’esdeven i que s’expliquen a l’obra. En quin moment i com 

interfereix cadascú d’aquests? 

 

 

 

 

 

 

 
Objectius 

• Identificar els sentiments humans que dominen les accions dels personatges i 

entendre’n el seu valor universal. 

 

• Comprendre la dimensió moral del text. 

 

• Ser capaç de veure-s’hi reflectit i copsar el sentit clàssic del text. 

Competències generals  

Zeus 

Apol·lo 

Atena 

Afrodita 

Tetis 

Hefest 

Hermes 

1 Competència comunicativa 

5 Competència personal i interpersonal 
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Desenvolupament  

A l’obra que has vist, hi ha constants referències al moment present, a la nostra actualitat, 

que són anacronismes. 

Moments en què el poeta apunta idees com aquesta: 

 “Sabeu? En els vells temps les recitava a les tabernes –als bars que en diríeu vosaltres”. 

O en un altre moment: 

“Ah, esclar! No coneixeu cap d’aquests llocs... Però aquests noms –tots aquests noms, 

volen dir alguna cosa per mi. Jo coneixia aquests homes... 

És com si... en aquests vaixells hi ha nois dels pobles de Girona, de les granges, dels 

poblets de pescadors... Nois de Lleida i de Tarragona...” 

Com saps que finalment s' ha acabat ? Vull dir, com li demanes a algú que sigui l'últim a 

morir per una causa perduda ? M'explico... A veure, fa vint minuts que ets a una cua de la 

caixa del súper, d'acord ? I veus que la cua del costat va molt més de pressa. Què fas, 

canvies de cua ? No, collons, que ja fa vint minuts que sóc en aquesta. Espero el meu torn. 

Perquè si em canvio ara, hauré estat perdent el temps de mala manera. 

4.1 Busca informació sobre el concepte ‘anacronisme’ i redacta’n una breu definició. 

 

4.2 Recordes algun altre moment en què el poeta interpel·la directament el públic i fa 

referència a algun element de la nostra actualitat present? Cita’n algun exemple. 

 

4.3 Quina penses que és la intenció dels autors de l’adaptació a l’hora d’introduir 

aquestes referències a l’actualitat en el muntatge que has vist? 

 

4.4 Relaciona aquest recurs amb el concepte de ‘clàssic’ i fes-ne un comentari raonat 

sobre què atorga a una obra el valor de ‘clàssica’. 

 

4.5 Saps què és un cànon literari? Fes-ne un de teu, propi, i elabora una llista de deu 

obres clàssiques de la literatura universal que despertin el teu interès. 

 

4.6 L’obra de teatre que has vist porta per títol Una Ilíada. Sabries explicar la intenció 

del determinant indefinit ‘un’ en el títol?  

 

Activitat 4 Els clàssics i el nostre present Temporització: 2h 
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Objectius 

• Identificar els elements contemporanis a l’obra com a recurs d’interpel·lació directa 

a l’espectador. 

 

• Copsar la dimensió de clàssic d’una obra literària. 

 

• Valorar l’aportació dels clàssics al temps present. 

 

• Descobrir les possibilitats d’adaptació d’un text clàssic. 

Competències generals  

  

2 Competència en gestió i tractament de la informació 

4 Competència en recerca 

5 Competència personal i interpersonal 
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Activitat 5 La influència de la Ilíada en el món 
de l’art 

Temporització: 2h 

 

Desenvolupament  

La història de la guerra de Troia ha estat motiu  d’inspiració per a molts creadors i moltes 

creadores. La intensitat de les accions i la personalitat dels protagonistes han estat 

representades de molt diverses maneres al llarg de la història de l’art. En trobem mostres 

tant en el món de la pintura com en la música, l’escultura, la literatura, el cinema, el 

còmic, etc.  

En aquesta activitat et proposem que facis una recerca sobre la influència de la Ilíada en 

el món de l’art.  

5.1 Coneixes alguna creació inspirada en la Ilíada o en l’Odissea? Algun capítol dels 

Simpson, la pel·lícula Troia, algun còmic...? Comenta quines són i fes-ne un comentari a 

nivell més personal: pots expressar la teva opinió de manera raonada, comparar-les amb 

la representació que has vist o contextualitzar-la amb l’argument. 

 

5.2 Tria una de les disciplines artístiques que més t’agradi per acotar la cerca a la xarxa: 

cinema, literatura, còmic, música, escultura, teatre, òpera, vídeo art, performance, etc.  

Fes una llista de les obres d’aquesta disciplina que hagis trobat. Anota també l’any de 

creació i el nom del creador o de la creadora.  

 

5.3 Fes una posada amb comú amb companys o companyes que hagin fet la recerca en 

un àmbit artístic diferent, per tal de compartir la informació i comentar-ne els resultats.  

Objectius 

• Conèixer les manifestacions artístiques contemporànies inspirades en la Ilíada i/o 

l’Odissea. 

 

• Valorar la importància dels clàssics en la vida quotidiana contemporània. 

 

• Observar la relació entre les obres artístiques de la cultura occidental amb activitats 

de lleure i/o entreteniment.  

 

• Millorar en l’expressió crítica raonada sobre una producció artística.  
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Competències generals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Competència comunicativa 

2 Competència en gestió i tractament de la informació 

3 Competència digital 

4 Competència en recerca 

5 Competència personal i interpersonal 
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Activitat 6 L’horror de la guerra Temporització: 2h 
 

Desenvolupament  

Al llarg de la representació hi ha molts moments en què el poeta exposa l’horror de la 

guerra. Alguns d’ells reflecteixen el patiment dels homes que entraven en combat: les 

ferides, les malalties i la mort. Són realitats universals, atemporals, que succeeixen 

sempre que hi ha un conflicte armat.  

En el fragment que hi ha a continuació ho fa en forma d’anacronisme, és a dir, fa 

referència a noms i realitats que no són pròpies de la Grècia clàssica. Llegeix-lo 

atentament i respon les qüestions que hi fan referència:  

Heu estat mai a les primeres files? (Fa que no amb el cap.) Som-hi. Us vull ensenyar 

com era aquell camp sanguinari; quan Hèctor va tornar i es va trobar amb tots 

aquells nois escampats per tot arreu. És com, com... Tinc una foto. (Torna a la 

maleta.) És d’una altra guerra, però, ai, no la— (No la troba.) Bé, tant és. Aquí. 

(Aixeca la mà i la fa servir de mapa.) Mireu, fora de les trinxeres, quan havies tingut 

un dia especialment dolent, —d'això ja fa un munt d'anys però us ho podeu imaginar— 

el camp de batalla quedava ple de cadàvers, i tu te’ls miraves i pensaves: “Ah, 

només és una pila de cossos.” Però no és veritat, perquè aquest, aquest cos d’aquí és 

el d'en Jaume, i aquest el d'en Marc, aquest és l'Aleix, i aquest en Pol. Aquest d’aquí 

és el Ferran, i tenia dinou anys. (Sobre Pol.) Aquest, vint-i-un. (Sobre Aleix.) L'Aleix 

en tenia divuit i estava a punt d’anar-se’n a estudiar a Barcelona . Li havien donat 

una beca perquè escrivia molt bé. El seu pare era carter, i hauria estat el primer de 

la família d’anar a la universitat, però no hi va anar... 

Ho enteneu? 

6.1 Amb quina intenció consideres que hi esmenta el nom dels nois combatents i  també 

en comenta l’edat i les seves circumstàncies vitals? 

 

6.2 Creus que quan, a l’actualitat, s’estudien o s’expliquen els conflictes bèl·lics es fan 

aquest tipus de referències? Justifica la resposta.  

 

En un altre moment, el poeta recita un llistat de conflictes bèl·lics que s’han produït al 

llarg de la història. És aquest: 

La guerra del Peloponès, La guerra d’Alexandre el Magne, Les guerres púniques, La guerra 

de les Gàl·lies, La conquesta romana de Britània, La Gran Revolta Jueva, La Revolució dels 

Turbants Grocs, La Reconquesta, Les guerres romano-sassànides, La caiguda de Roma, Les 

guerres arabo-bizantines, La conquesta musulmana d’Egipte, El primer setge de 
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Constantinoble, La guerra arabo-xinesa, Les guerreas saxones, Les invasions viquingues per 

Europa, El setge búlgar de Constantinoble, La revolta dels zanj al Baix Iraq, La guerra 

búlgaro-croata, La guerra civil viquinga, La conquesta normanda d’Anglaterra, La primera 

croada, La segona croada, La tercera croada, La quarta croada, La croada dels nens, La 

cinquena, La sisena, La setena, La vuitena, La  novena croada, La invasió normanda 

d’Irlanda, La invasió mongola de la Xina, La invasió  mongola de Rússia, La invasió 

mongola de l’Afganistan, La invasió mongola del Vietnam, La guerra dels Cent anys, La 

dominació xinesa del Vietnam, La guerrapolaco-lituana-teutònica, La guerra de la Fam, La 

caiguda de Constantinoble, La guerra de les Roses, La guerra dels Sacerdots, Les guerres 

moscovita-lituanes, La conquesta espanyola de Mèxic, La conquesta mongola de l’Índia, La 

guerra dels Dos Germans, La conquesta espanyola del Perú, La guerra dels Trenta anys,  La 

guerra Pequot, La primera, la segona i la tercera guerra civil d’Anglaterra, La conquesta de 

Cromwell d’Irlanda, La conquesta de Cromwell d’Escòcia, La guerra dels 335 anys, La guerra 

franco-índia, La segona guerra dels Cherokee, La Revolució Americana, La Revolució 

Francesa, La Revolució Haitiana, Les guerres napoleòniques, La guerra d’independència de 

Bolívia, La guerra d’independència d’Argentina, La guerra d’independència de Mèxic, La 

guerra d’independència de Veneçuela, La guerra de 1812, Les guerres d’independència de 

Colòmbia, Xile, Perú i Equador, La revolta del Baix Canadà, La revolta de l’Alt Canadà, La 

segona guerra Seminola, La guerra mormona, La guerra dels Pastissos, La guerra de la Mel, 

La primera guerra Anglo-afgana, La primera guerra de l’Opi, La guerra per la Terra, La 

guerra de Crimea, La guerra  civil americana, Les guerres sioux, La segona guerra anglo-

afgana, Les guerres Bòer, La guerra d’independència de Cuba, La guerra hispano-

americana, La revolta mexicana, La Primera Guerra Mundial, La revolució russa, La tercera 

guerra anglo-afgana, La guerra d’independència d’Irlanda, La guerra civil afgana, La invasió 

japonesa de Manxúria, La guerra saudita-yemenita, La Guerra Civil Espanyola, La Segona 

Guerra Mundial, La guerra civil palestina, La guerra arabo-israeliana, La guerra freda, La 

guerra  de Korea, La revolta tibetana, Vietnam, Bahía de Cochinos, La guerra de les Arenes, 

La guerra dels Sis Dies, Laos, Cambodja, El conflicte nord-irlandès, La primavera de Praga, 

La revolució de Nicaragua, La guerra civil d’El Salvador, La invasió soviètica d’Afganistan, 

La revolució sandinista, La segona  guerra civil del Sudan, La guerra Iran/Iraq, Les Malvines, 

La invasió israeliana del Líban, La invasió americana de Granada, La invasió americana de 

Panamà, La primera intifada, La guerra civil afganesa, La guerra civil de Ruanda, 

Bòsnia/Hercegovina, Txèquia, Afganistan, Kosovo, Iraq, Txetxània, Afganistan, Ruanda 

Darfur, Iraq, Haití, Pakistan, Líban, Kènia, Zimbabwe, El Congo, Gasa, Somàlia, Geòrgia, 

Iraq, Pakistan, Afganistan, Líbia, Síria... 

6.3 Recordes en quin moment de la representació es pronuncia aquesta cita? Comenta 

també quina impressió et va causar, quina va ser la teva sensació. 
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6.4 Mira de situar aproximadament en quins segles creus que es van produir els conflictes 

dels quals ja tenies coneixement. Comenta també, en general, quins han estat els canals 

pels quals te n’has assabentat.  

 

6.5 La llista sencera consta de més de 100 conflictes. Quina creus que és la intenció del 

poeta en recitar una llista tan llarga? 

 

6.6 En la història explicada en la representació, els déus de l’Olimp observen les actituds 

dels protagonistes i decideixen participar-hi a favor d’un bàndol o d’un altre, però sense 

entrar mai en combat,  com fan els humans. Així doncs, les deïtats podrien ser una 

metàfora dels poders que intervenen en tots els conflictes de la nostra realitat.  Pensa 

quins podrien ser aquests poders en l’actualitat.  

 

6.7  Després d’haver reflexionat sobre aquest aspecte de l’obra, comenta aquesta frase 

que el poeta diu al principi de la representació:  

 

Cada vegada que explico aquesta història, tinc l'esperança que sigui l'última vegada. 

 

Objectius 

• Percebre el valor dels clàssics en tant que transmissors de realitats universals pròpies 

del gènere humà. 

 

• Ampliar el coneixement sobre els conflictes bèl·lics que s’han produït al llarg de la 

història.  

 

• Veure en la cultura un canal també de coneixement de la realitat històrica.  

 

• Potenciar la sensibilització sobre la realitat del món que ens envolta, en aquest cas, 

centrat en els conflictes armats.  

 

• Reflexionar sobre el contingut temàtic d’una representació teatral.  

 

• Expressar de forma raonada idees, percepcions i també emocions i sentiments.  

Competències generals 

 

1 Competència comunicativa 

2 Competència en gestió i tractament de la informació 

5 Competència personal i interpersonal 

6 Competència en el coneixement i la interacció en el món físic 
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