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Apunts 
 

 
Obra teatral adaptada a partir dels textos:  
 
RIBA i BRACONS, Carles (1961) Sòfocles. Tragèdies. Volum III Electra. Filoctetes. 
Fundació Bernat Metge. Barcelona. Traducció i revisió del text: Carles Riba i Bracons. 
Notícia preliminar i notes: Joan Petit. 
 
FRANQUESA i GOMIS, Josep (1912) La “Electra” de Sòfocles y ses imitacions. 
Biblioteca de autores griegos y latinos. Publicada per la Academia Calasancia. Ed. Tipografia 
L’Avenç. Barcelona.  
 
SÒFOCLES (c. 428 Ac) Ἠλέκτρα. Atenes 
 
PRAT i ZAPATA, Albert, per al text grec. 
 
 
 
 
Biografia:  
 
Sòfocles Σοφοκλής (c. 496 – 406/405 aC), un polític de 
nomenada a Atenes, assoleix la fama com a actor i autor 
teatral. Es conserven set tragèdies completes de les cent vint-
i-tres que es creu que va escriure. Un dels seus fills i un dels 
seus néts van ser també dramaturgs reconeguts. 
 
 
 
Estructura teatral de tradició grega 
 
● Pròleg - Prologus: En què s'exposa l'acció. 
● Pàrode - Parodi: En què entra el cor. 
● Episodis - Episodia: Semblants als "actes" del teatre actual.  
● Estàsims - Stasima: Cants del cor fets des de l'orquestra que 

enllacen els episodis de les tragèdies gregues. 
● Èxode - Exodi: Sortida del cor amb un cant final que fa una reflexió moral de la 

història. 
● Estrofa – Strophé: En el cor de la tragèdia grega, grup de versos de mètrica diversa, 

seguit per una antístrofa exactament igual. 
● Antístrofa - antistrophé: En la dansa coral grega, tornada dels cors que responia 

exactament a una estrofa prèvia. En el rol d’un personatge, aquest joc de versos rebia 
els noms de sistema i d’antisistema. 

● Epode – epōdós: Part d'una obra lírica que segueix l'estrofa i l'antístrofa. 

 
 
Escultura de marbre de 
Sòfocles (Museu Lateranense 
de Roma, còpia romana de la 
que s’erigia al teatre d’Atenes) 
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Innovacions teatrals atribuïdes a Sòfocles 
 
La poesia tràgica grega assoleix la màxima perfecció formal a l’època de Sòfocles, a qui 
s'atribueixen nombroses aportacions a la tècnica dramàtica: 
 
● Tercer actor en escena: Fet que permet complicar notablement la trama. 
● Etopeia: Descripció del caràcter de cada personatge per mitjà de la seva participació 

en el diàleg. 
● Contrast: Personatges que, per les seves manifestacions de tristesa o d’alegria, 

contrasten fortament amb la situació. 
● Ironia tràgica: Crea angoixa en el públic fent-li saber part de la veritat que resta 

desconeguda per als personatges. 
● Centre d'interès: La voluntat, les decisions i el destí dels individus passen a ocupar el 

centre d'interès, encara que els mites, la religió i la moral continuen essent els 
principals temes dramàtics. 

● Independència de l'obra: Cadascuna esdevé una unitat dramàtica i psicològica. 
 
 
 
 
 
 

Electra, tema 
 
Sòfocles és el poeta del dolor i Electra n’és la personificació. El patiment 

desencadena la venjança, un fals deslliurament, que s’infligeix com a remei 
insatisfactori contra el ressentiment i que bescanvia penes, greuges i danys sense 
reparar-ne cap.  

Quan Agamèmnon, rei de Micenes, és assassinat, l’amor que la princesa Electra 
professa al seu pare idolatrat es transforma en un odi punyent que li crema l’ànima i 
que només podrà apaivagar rabejant-se en la sang de la seva mare i de l’amant.  

Seguint el fatalisme de la tragèdia grega, no es poden desatendre els manaments de 
les lleis divines que castiguen el crim i la injustícia. El destí inexorable és dictat per 
l’oracle i els fets són executats per mitjà de l’espasa d’Orestes.  

El somni premonitori de Clitemnestra introdueix el tema de la por dels culpables 
que, ni amb ofrenes, podran defugir la ira divina per haver-ne desobeït les lleis 
sagrades.  

L’espectador, omniscient, és sabedor de les falses esperances que coven els 
personatges i que aprofundiran els anticlímax de la trama. Així, el públic és empès a 
prendre partit pels protagonistes i a jutjar amb parcialitat els antagonistes. 

El tema principal d’Electra ja havia estat tractat per Èsquil a les Coèfores. 
Shakespeare també posa el seu Hamlet en una situació semblant a la d’Orestes. És un 
tòpic universal. 
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Electra, sinopsi 
 
Electra és la filla del rei de Micenes i d’Argos, Agamèmnon, i de la seva esposa 

Clitemnestra, germana d’Helena de Troia. Mentre Agamèmnon combat a Troia, 
Clitemnestra pren un amant, Egist, cosí d’Agamèmnon.  

Els dos amants planegen usurpar el tron de Micenes, que ja té per hereu legítim 
Orestes, el nadó germà d’Electra. Els fets es precipiten després que Ifigènia, germana 
gran d’Electra, hagi estat presumptament immolada pel seu pare Agamèmnon al port 
d’Aulis a fi de calmar les ires de la deessa Àrtemis qui, amb vents adversos, hi retenia 
la flota aquea que retornava de Troia. Quan Agamèmnon torna de Troia és traït per 
Clitemnestra i assassinat per Egist, qui li clava una daga al coll. 

Les germanes d’Electra es resignen a conviure amb una mare parricida i un intrús 
ocupant el lloc del seu pare. Però Electra es rebel·la. Avisada per la seva germana 
Crisòtemis, evita ser reclosa per Egist lluny de palau i somnia la venjança. Tement que 
Egist mati el seu germà Orestes per evitar una futura revenja, Electra treu el nadó de 
palau amb ajuda de la mainadera i l‘amaga a la regió de la Fòcida, des d’on el 
preceptor el porta secretament a la cort d’Estrofi, rei de Crisa, una ciutat que queda 
prop de Delfos. Allà Orestes creix en companyia del fill del rei, Pílades, que esdevé el 
seu millor amic.  

Aquests són els precedents; justifiquen i impulsen el pla d’acció, l’argument de 
l’obra, que queda exposat en el pròleg, en la primera escena davant el palau dels 
Atrides, a Micenes. 

Quan arriba el moment, Orestes consulta l’oracle de Delfos qui li recomana actuar 
amb astúcia. Aconsellat pel seu preceptor, prepara l’engany: fingeix la seva mort i 
retorna, disfressat, a executar la venjança planificada: l'assassinat d'Egist i de la seva 
pròpia mare. 

El matricidi s’acompleix inexorablement car és part del destí de punició instat pels 
déus per a tot el llinatge dels Atrides. 

Electra, un cop venjada la mort del seu pare, es casa amb Pílades, l'amic d'Orestes. 
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Campanades a morts 
 

I  
Campanades a morts  

fan un crit per la guerra  
dels tres fills que han perdut  

les tres campanes negres. 
 

I el poble es recull  
quan el lament s'acosta,  

ja són tres penes més  
que hem de dur a la memòria. 

 

Campanades a morts  
per les tres boques closes,  

ai d'aquell trobador  
que oblidés les tres notes!  

 

 Qui ha tallat tot l'alè  
d'aquests cossos tan joves,  

sense cap més tresor  
que la raó dels que ploren? 

 

Assassins de raons, de vides,  
que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies  

i que en la mort us persegueixin les nostres memòries. 
 

Campanades a morts  
fan un crit per la guerra  

dels tres fills que han perdut  
les tres campanes negres. 

 

Lluís Llach 
 

* “Campanades a morts” de Lluís Llach (℗ 1977 
Fonomusic): 

http://www.youtube.com/watch?v=FflmtXrShHI 
http://www.youtube.com/watch?v=2_G5Lpsgyq4 

http://www.lluisllach.cat/ 
http://www.youtube.com/watch?v=7rcT6oODQOE 

 
* Campanes, tany luctuós: 

https://www.youtube.com/watch?v=bahqIFf4i8Y 
 

* Mikis Theodorakis: Banda sonora de la pel·lícula “Electra“ 
(ΗΛΕΚΤΡΑ), dirigida per Michael Cacoyannis (1962): 

https://www.youtube.com/watch?v=VmgP3FbOi_Q&list=PLi
AJZ4n2dGEQ86-VnnTcbjC-_iZdbpVeL 

 
* SAVAE (San Antonio Vocal Arts Ensemble) Ancient 

Echoes - Music from the time of Jesus and Jerusalem's 
Second Temple 

(℗ 2002 World Library PublicationSong of Seikilos): 
https://www.youtube.com/watch?v=sFBS6hUQquA 

 
* “Vaixell de Grècia” de Lluís Llach (℗ 1974 Fonomusic): 

https://www.youtube.com/watch?v=DWg5vKYpbD0 
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Pròleg  
S'exposa l'acció 

  Serventes (cor)  
 Agamèmnon  

 
 Electra  

 
(En un lateral dues o més columnes jòniques o dòriques i unes teles o cortines formen 
una porta. És la porta del palau de Micenes, que s’obre a l’àgora. A l‘altre lateral un 
túmul amb el cos mort del rei Agamèmnon jacent sobre un sudari negre, mig cobert per 
teles ensangonades, la corona o l’espasa sobre el pit, entre les mans. Als peus del cadafal 
safates i gerres amb ofrenes de flors, menjars i begudes) 
 
(Sona “Campanades a morts”, de Lluís Llach, o un tany fúnebre de campanes. Per un 
lateral entren serventes (membres del cor) portant, en un baiard cobert de tela negra o 
sobre les espatlles, el cadàver del rei Agamèmnon que treuen del palau de Micenes, on 
ha estat assassinat. Pot precedir la marxa un tambor. El seguici diposita el cos sobre un 
cadafal prèviament muntat i cobert de tela negra. Altres serventes del cor dipositen 
ofrenes als peus del túmul i cobreixen el cos amb un sudari de teles blanques 
ensangonades. Per l‘altre costat apareix lentament la princesa Electra, capjupa, plorosa, 
el cap cobert per un vel; portant l’espasa del rei sobre els palmells de les mans o la 
corona sobre un coixí. En apropar-se l’òrfena, les serventes formen en fila, acoten el cap 
per saludar-la en passar i assenyalen amb la mà el túmul. Electra s’atura; alça l’espasa o 
la corona amb una mà; s’eixuga les llàgrimes amb el vel que es treu del cap)  
 
Electra: (Sistema) Trista de mi, ai trista! Pare meu, a qui la meva mare i el seu 

amistançat Egist asclaren el cap amb sangonosa destral. Trista de mi, ai trista! 
 
(Electra recobra la serenitat; respira a fons i avança amb pas ferm cap al túmul on 
diposita l’espasa o la corona entre les mans del rei assassinat. Una serventa li ofereix un 
recipient amb pètals que Electra espargeix sobre el cos i li besa el front o una mà. Electra 
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s’ajoca i es queda pregant als peus del cadafal, les mans contra el pit o la cara i alçant-les 
als déus invocant-los. Les serventes es cobreixen el cap amb els vels i, compungides, 
creuen l’escenari en fila fins a la porta de palau, per on abandonen lentament l’escena 
mentre va fonent-se el que sona de fons) 
 
Electra: (Sistema) (Plorant i gemegant) Trista de mi, ai trista! Malaurada! Pare meu! 

Sola, sola en front de tants malastres! Trista de mi, ai trista! 
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Pàrode 
Entra el cor 
 Agamèmnon  

 Electra  
  Corifeu 1  
  El cor  

 
(Sona un tany fúnebre de campanes. Els membres del cor van entrant d’un en un 
entonant una lletania i es queden al lateral oposat al túmul. El cor parla sempre 
intercalant i repetint paraules en grec i en català)  
 
El cor: (Estrofa 1) El rei de Micenes, assassinat! El rei de Micenes, assassinat! El 

rei de Micenes, assassinat! 
Ὁ βασιλεύς Μικήνων, φονεύων! [jo basileus mikénon, fonéuon] 

 
(Entra el corifeu apressat en sentir els planys d’Electra. S’atura i se situa al centre de 
l’escenari mirant-se amb pena la princesa)  
 
Corifeu 1: Electra, oh filla, filla! Pobra Electra, filla d’una mare roïna i 

menyspreable! (Sentenciós) Qui tal ha fet, així acabi! (Posa un genoll a terra) 
 
Electra: (Antisistema) (S’alça, les mans al cel, invocant) Fúries! No espereu que 

cessi els planys. Fúries! Fúries que veieu el rei de Micenes mort a traïció, 
veniu! Socorreu-me! Vengeu la sang del meu pare Agamèmnon! Envieu-me 
el meu germà Orestes, car sola no tinc ja més força per dur el meu dolor (Cau 
de genolls).  

 
El cor: (Antístrofa 1) (Amb el puny clos alçat) Venjança! Venjança! Venjança! 

Νέμεσις! [Némesis] 
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Corifeu 1: (Assenyalant el mort) Oh filla, filla! Electra, per molt que escampis 
llàgrimes dins aquest sepulcre de roca, ni amb plors ni amb precs, mai el teu 
pare mort no faràs aixecar. No hi ha cap remei dels teus mals. 

 
Electra: (Al públic, alçant-se amb ràbia) Insensat, el qui del seu pare mort s’oblida! 
 
El cor: (Estrofa 2. Amb el puny contra el pit) No oblidaràs! No oblidaràs! No 

oblidaràs! 
Ούκ ἐπιλαθήσεται! [úk epilazésetai] 

 
Corifeu 1: (Assenyalant el mort) Oh filla, filla! Tens comuna, per naixença, la 

sang de tes germanes Crisòtemis i Ifianassa (Assenyalant lluny) i la d’Orestes, 
aquell que és feliç en la seva joventut amagada de penes. Resigna’t! 

 
Electra: (Al corifeu, amb ràbia) No, Corifeu, no! No em resignaré com han fet mes 

germanes! (Escup amb menyspreu) No em cansaré d’esperar el retorn 
d’Orestes, el meu germà. Malgrat em quedi sense fills, infortunada! Sense 
nuvi... sempre de llàgrimes xopa... Orestes es farà gran... 

 
El cor: (Antístrofa 2) Orestes tornarà! Orestes tornarà! Orestes tornarà! 

Ὁ Ὀρέστης νοστήσει! [jo Oréstes nostései] 
 
Corifeu 1: (Posant les mans a les espatlles d’Electra) Coratge, coratge, filla! Car 

Zeus, que tot ho veu i ho governa, és encara poderós en el cel. 
 
Electra: (Abatuda, recolzant-se en el corifeu, esllanguint-se fins al terra) Però a mi 

m’ha deixat ja molt d’aquesta vida. No puc més, corifeu, no puc més! Òrfena 
de pares, em vaig marfonent sense esperança (Assenyalant el palau) en aquest 
palau de Micenes, com una criada menyspreada, amb vestits abjectes, passo 
fam en taules buides... 

 
El cor: (Estrofa 3. Assenyalant la porta de palau) Egist, assassí! Egist, assassí! Egist, 

assassí! 
Αἰγιστος, φονεύς! [Aiguístos, fonéus] 

 
Corifeu 1: (Al públic, assenyalant el túmul, negant amb el cap, evocant) Llastimós 

Agamèmnon, tan gloriosament retornat de Troia; en el llit conjugal, amb la 
destral de bronze li fou ventat, de cara, el cop. 

 
Electra: (Arrossegant-se per terra, deambulant per l’escenari, cridant) La mà de la 

meva mare Clitemnestra ordenà la mort abjecta del meu pare! I la mà d’Egist, 
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el seu amistançat, l’executà! Mans, mans que s’han fet mestresses de la meva 
vida. Que no vegin mai el goig de l’alegria.  

 
El cor: (Antístrofa 3) Desgràcia sobre desgràcia! Desgràcia sobre desgràcia! 

Desgràcia sobre desgràcia!  
Κήρ ὑπέρ κηρός! [ker jíper kerós] 

 
Corifeu 1: (Espantat, corre a tapar-li a boca, assenyalant el palau) Guarda’t, Electra, 

de fer sentir més lluny la teva veu. Convé no moure brega als poderosos. 
 
Electra: (Al públic, alçant-se, irada, assenyalant amb dit acusador el mort) Digueu, no 

haig d’honorar el meu pare? Digueu, cal que retingui les ales dels meus aguts 
gemecs? Digueu, el mort ha de jeure míser? Digueu...  

 
(Silenci) 
 
(Electra assenyala la porta de palau i s’hi adreça) 
 
Electra: (Indignada) Vergonya! Vergonya! Vergonya! (Desafiant) Digueu... no han 
de pagar sang per sang? 

 
El cor: (Epode) Et seguirem! Et seguirem! Et seguirem! 

Σέ προβήσομεν! [se probésomen] 
 

(Tothom entra a palau. Dos corifeus, reressagant-se, tornen a sortir, es queden a parlar 
amb el públic) 
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Episodi I 
Intrigues (Flaixback) 
 Agamèmnon  

  Corifeu 2  
  Corifeu 3  
  Clitemnestra  
  Egist  
  Cor/Serventes  
  Electra  

 
(Dos corifeus o serventes reculen des de la porta de palau i se situen al mig de l’escena) 
 
Corifeu 2: (Al públic) Perdoneu els seus planys desventurats, desfermats des 

d’aquell dia tan dolós. Ara ja en fa vint anys... i no faríeu el mateix que 
Electra si veiéssiu que no minven les dissorts paternes? (Desdenyosa) Per 
començar, la mare que li donà la llum la té avorrida...  

 
(L’altra corifeu la fa callar sobtadament, tapant-li la boca, assenyalant l’entrada de qui 
estava esbordifant. Clitemnestra, seguida de serventes amb gerros i plates de menjar, 
surt de palau i se sorprèn en veure el públic, dissimula entre la roba el punyal que porta 
a la mà) 
 
Corifeu 3: (Al públic, xiuxiuejant) ...i en el seu mateix casal, any rere any, Electra 

ha de conviure amb els qui van assassinar son pare...  
 
(So de clarins anunciadors o de gralles o un repic de tambor. Música festiva de flautes. 
Egist, seguit de serventes que dansen i li tiren pètals, surt de palau somrient, fregant 
amb la roba la fulla d’un punyal, i abraça Clitemnestra, qui el prevé i li fa dissimular el 
punyal. S’acaronen, riuen i dansen plegats, beuen i mengen, envoltats de serventes 
amatents i juganeres) 



Electra, de Sòfocles (adaptació)                                                                      Lluís Solé i Perich - 2015  
 

 11

 
Corifeu 2: (Al públic, negant amb el cap, incrèdula) ...i ells la manen, sí, i és d’ells 

que la dissortada Electra tot ho ha de rebre.  
 
Corifeu 3: (Al públic, negant amb el cap, pessimista) Pobra Electra. Durant tants 

anys... quins dies penseu que ha de viure? 
 
(Electra surt de palau eixugant-se les llàgrimes, sospirant; veu l’escena dels amants; 
pren aire i s’indigna. Un dels corifeus corre a fer-li costat i intenta fer-la retornar a 
palau perquè no vegi ni pateixi l’escarni) 
 
Corifeu 2: (Al públic) Electra ha de veure amb els seus ulls Egist al setial del seu 

pare? Portant les seves robes? (Amb fàstic) Jaient al seu llit amb sa mesquina 
mare? 

 
(Electra rebutja violentament el corifeu que la reté. Els corifeus, esmaperduts, se 
n’aparten i contemplen l’escena de lluny) 
 
Electra: (Al públic, indignada) Com puc dir mare a la qui jeu amb un com ell?  
 
(Electra separa els dos amants, enduent-se Clitemnestra d’una estrebada. La música i la 
festa s’acaben sobtadament; tothom queda parat mirant-se l’escena) 
 
Electra: (Encarant-se a la seva mare, serrant les dents) Però tan trista ets, que amb 

aquest impur convius i de cap Fúria no tens por? Enriallada dels teus crims, 
el dia en què occíreu el meu pare ordenes danses i festins? 

 
Clitemnestra: (Desfent-se de qui l’aferra) Maleïda, ets tu sola que vas perdre el 

pare? Quin pare! No ens va matar Ifigènia, la teva germana? Creus que és 
únic el teu dol? 

 
Egist: (Fent costat a Clitemnestra. A Electra) Així rebentis, i que mai, ni dins 

l’infern, de gemegar com ara et facin lliure els déus! 
 
Electra: (Al públic) I ella, ella, aixeca el crit i m’omple de retrets... Així 

m’insulten, sí, tals coses lladren. (Amb desdeny, amb dit acusador, a 
Clitemnestra) Tu i la pesta del teu nuvi, covardíssim home que es val de 
dones per a fer els seus grans combats. 

 
Clitemnestra: (Acusadora) I tu? Tu, sí, tu, que de les mans, sí, vas robar-me 

Orestes fa tants anys. (Evocant amb nostàlgia) Ja deu ser un home fet. On 
amagues Orestes? 
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Egist: (Amenaçador) No dubtis que ens ho pagaràs com cal. 
 
(Els dos amants, indignats, es retiren a palau fent senyal a la comitiva que els segueixin. 
Tothom recull i abandona l’escena. Electra queda sola) 
 
Electra: (Al públic, apartant-se dels assassins, impotent, plorant) I jo rodo per palau 

consumint-me en plors i gemecs. I jo, mísera, esperant Orestes sempre, si 
vindrà per acabar-ho. Retardant-se, ha destruït en mi les esperances. (Irada, 
desafiant) En tal estat, no es pot ser prudent ni piadosa; no, qui està voltat de 
mals fa mal! 

 
(Electra surt d’escena) 
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Episodi II 
Complot 
 Agamèmnon  

  Preceptor  
  Orestes  
  Pílades  
  Oracle de Delfos / veu en off  
  Pigall  

 
(Entra el preceptor acompanyant Orestes; posant-li la mà a l‘espatlla, paternalment, li 
mostra el paisatge. Pílades els segueix dues passes enrere, fent-los d’escorta, mirant 
l‘entorn desconfiadament, de reüll. S’aturen al centre de l’escenari) 
 
Preceptor: (Il·lusionat) Orestes, fill d’Agamèmnon, ara et puc dir que tornes a 

veure i a trepitjar les riques terres del reialme de Micenes. (Proclama) Tu n’ets 
l’hereu! (Mostrant-li el palau, apesarat) I heus aquí el criminós estatge dels qui 
occiren el teu pare Agamèmnon, cap dels exèrcits a Troia. (Orgullós) Jo, 
temps ha, te’m vaig endur, rebent-te d’Electra, la que és per sang germana 
teva, i t’he nodrit, fins al noi que ets ja, perquè del pare fossis venjador.  

 
Pílades: Doncs ara, Orestes, obrar convé. 
 
Orestes: Oh vell preceptor, com ens has estat fidel! En els perills no has perdut 

ardor! Vull explicar-te els nostres plans (Fa senyal a Pílades perquè s’apropi a fer 
conxorxa) i també a tu, Pílades, el més car dels amics. (Evocant, assenyala un 
lateral) Mireu. Vaig consultar a l’oracle de Delfos com havia de ser venjat el 
meu pare. Escolteu-ne la resposta, tal és l’oracle:  

 
(Se sent una veu en off o bé apareix l’oracle de Delfos, acompanyat del pigall, que li 
prepara un escambell i guia la vella endevina cega fins al setial. L’oracle treu un saquet, 
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en tira els astràgals als seus peus, els palpa i en llegeix l’averany. El pigall il·lumina 
encuriosit amb un fanal i li recull l’escampall d’ossos. El preceptor i els seus dos 
deixebles, miren i escolten atentament) 
  
Oracle de Delfos: (Invocant) Astràgals! Mostreu-me el destí que li dicten els 

déus! Parleu-me! (Soroll d’astràgals i silenci) Que el príncep Orestes, en 
persona, faci el just degollament. (Soroll d’astràgals i silenci) Que la venjança 
s’executi sense ajut d’amic ni força de cap host. (Soroll d’astràgals i silenci) Que 
la traïció sigui reparada amb engany. 

 
(L’oracle s’alça recolzant-se en el bastó i palpant i fent tentines busca Orestes. El pigall 
recull els astràgals. L’Oracle pica a terra amb el bastó ordenant que Orestes s’hi apropi. 
Palpa el cos i la cara d’Orestes. Orestes posa un genoll en terra. L’oracle li imposa les 
mans. Pica a terra amb el bastó ordenant que el pigall hi acudeixi. El pigall s’apressa a 
recollir l’escambell i guia l’oracle fora d’escena) 
 
Orestes: (S’alça, pensatiu) Amb astúcia i engany? Així cal, preceptor, que entris a 

palau i sàpigues tot quant s’hi fa. 
 
Pílades: (Impulsiu, posant-se en guàrdia davant Orestes) Amb mi hi pots comptar! 

(Alçant l’arma, amenaçador) Si us reconeixen.... 
 
Preceptor: (A Pílades, aturant-lo) No temis, la vellura i el temps llarg faran que 

no em reconeguin ni sospitin. Dissimuleu-vos vosaltres. 
 
(Orestes es desfà de l’armadura i la ofereix a Pílades. Però es guarda l’espasa curta, que 
amaga entre els plecs de roba del pèplum) 
 
Orestes: Tu, vell amic, et faràs passar per un foraster vingut de la Focea. Juraràs 

que Orestes ha mort i en portes l’urna amb les seves cendres.  
 
(El preceptor treu una urna del sarró i la dóna a Orestes. Pílades té un esglai) 
 
Pílades: (Fent un pas enrere en veure l’urna) És de mal auguri, Orestes, cridar la 

pròpia mort! 
 
Preceptor: (A Pílades, calmant-lo) No temis, Pílades, és l’urna de l’ofrena al rei.  
 
Orestes: No Pílades, no. No és mal auguri quan reporta guany. (Orestes, amb 

l’urna entre les mans, passeja pels seus dominis, somnia despert, sentencia i invoca) 
Pels qui m’odien fulgiré com un estel! Oh pàtria meva! Oh déus del meu 
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país! Rebeu-me amb sort al terme de tants camins que he fet. Seré qui 
restauri l’honor del meu casal! 

 
(Orestes torna l’urna al preceptor i l’empeny cap a la porta de palau. El preceptor els 
saluda fent una reverència, entra a palau i surt d’escena. Orestes i Pílades el saluden 
marcialment picant-se el pit amb el puny) 
  
Orestes: Orestes tornarà! 
 
Pílades: (Al públic) Tornarà! 
 
(Surten d’escena) 
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Episodi III 
Fraternitat 
 Agamèmnon  

 Electra  
  Crisòtemis  

 
(Entra Electra; travessa l’escena. Recull pètals dels recipients que hi ha als peus del 
cadafal i els espargeix sobre el túmul. Crisòtemis Surt de palau portant ofrenes en una 
safata) 
 
Crisòtemis: Electra, germana, per què alimentes en va el rancor? Cert, seria de 

justícia. Jo també sofreixo pel que passa. Si tingués valor, diria clarament què 
penso d’ells, d’Egist i de la mare. Però, si he de viure lliure, he d’escoltar els 
senyors en tot. (Suplica) Fes-ho també tu. 

 
Electra: (Amb retret) Essent filla d’Agamèmnon, l’oblides? (Evidenciant) 

Crisòtemis, germana, em parles amb les paraules d’ella, serveixes la que et va 
parir. O has perdut el seny o ja no tens record. No goses revelar el teu odi, 
covarda! I jo visc amb mesquinesa, sí, però, pel pare jo ho faig tot. Sí, el 
venjaré!  

 
Crisòtemis: Quin guany me’n pots prometre?  
 
Electra: Guany? Aqueixa pompa teva en què et regales tant? Jo, amb no fer-me 

pena ja ho tinc tot. Al difunt honors procuro. (Acusadora) I tu, sí, tu que odies, 
perquè ho dius, de fet habites amb els assassins del nostre pare! Et dius filla 
d’un pare tan il·lustre. T’ho diries de la mare? (Sentenciant) Has traït el pare 
mort! Així seràs als ulls de tots. 
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Crisòtemis: No faria cabal de les teves paraules si no tingués notícia que et ve 
un perill més gran que els teus gemecs. 

 
Electra: Un mal pitjor? 
 
Crisòtemis: Si no poses terme als teus gemecs, quan Egist torni a palau, estan 

per enviar-te a un indret on no veuràs mai més el dia. Reflexiona. Quan 
siguis closa, no em facis blasmes. Ets a temps de ser prudent. 

 
Electra: Que vingui, l’home, si n’és. Com més lluny de vosaltres, millor! 
 
Crisòtemis: Que no tens seny? De la vida que ara tens, no en fas cabal? 
 
Electra: (Irònica) És bell, a fe, el meu viure: per enamorar! 
 
Crisòtemis: Ho seria, si sabies ser prudent. Si cedissis als qui poden més. 
 
Electra: Llagotera, roïna. No m’ensenyis que traeixi els meus amics! Cauré, si 

cal, però fent pagar la sang del pare. 
 
Crisòtemis: Llavors m’avio pel camí que m’han tramès. La mare m’envia a fer 

l‘ofrena al pare mort. 
 
Electra: (Sorpresa) On t’encamina la mare? A l’home que ella va matar? A qui 

detestava més del món? 
 
Crisòtemis: (Dubitativa) Li ve d’una por nocturna que ha tingut, jo crec. 
 
Electra: Por? Oh déus paterns! Per fi! Por? Què ha vist en somnis Clitemnestra? 
 
Crisòtemis: Es diu que ella ha vist corporalment el nostre pare, teu i meu; que 

ell llavors ha pres el ceptre que avui Egist empunya i l’ha plantat damunt la 
llar i tot Micenes s’ha enfosquit. Cap cosa més que això no sé, llevat que ella 
m’envia a causa del terror que sent. Jo sento, sí, sento que ell (Assenyalant el 
túmul) li ha enviat aquests sinistres somnis. 

 
Electra: (Esparverada) Però, estimada, del que portes a les mans no posis res a la 

tomba, és un sacrilegi de part d’una muller que odia. (Pren coses de la safata i 
les llença per terra) Val més que als vents ho llencis o en un clot pregon ho 
amaguis. O, no, aquests presents guarda’ls per a ella, per quan mori aquella 
impúdica. (Incrèdula) Per ventura creus que això que portes la faria neta de la 
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sang del qui ha mort sense honra? (Li pren la safata i la diposita al terra) És 
impossible. Deixa-ho.  

 
Crisòtemis: (Li desfà un vel i li acarona els cabells) Per ofrena, tallem-nos uns 

rínxols de cabells... i els vels sense ornaments. És poc això, però no tenim res 
més. Prosternem-nos perquè acudi el seu fill Orestes per valer-nos contra els 
enemics i posi el peu damunt dels qui ens odien. Un dia vindrà que tornarem 
amb més generoses ofrenes. I tant, és just. En nom dels déus, en tant, siguem 
amigues. Per la teva part, guarda silenci. Que, si ho sap la mare... 

 
(Ambdues es dirigeixen abraçades cap al túmul, cobreixen el cos amb els vels que es 
treuen. Electra s’agenolla als peus del cadafal i es queda pregant en silenci. Crisòtemis 
l’acarona i marxa) 
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Estàsim I 
Vindrà la Fúria 
 Agamèmnon  
 Electra  

 Corifeu 4  
  El cor  

 
(Apareix el corifeu i s’adreça a Electra, que continua agenollada. Els membres del cor 
envolten el corifeu i s’adrecen al públic) 
 
Corifeu 4: Mai no ha deixat aquest casal la dolorosa ofensa. 
 
El cor: (Estrofa) Dolor i ofensa! Dolor i ofensa! Dolor i ofensa! 

Λύπη καὶ ὕβρις [lípe kai jíbris] 
 
Corifeu 4: (Assenylant-li el túmul) No oblida aquell que t’engendrà, aquella 

destral de dos talls. Començarà la porfídia de l’encalç, oh filla. 
 
El cor: (Antístrofa) Vindrà la justícia! Vindrà la justícia! Vindrà la justícia! 

Ἐλεύσει ἡ δική! [eléusei je diké] 
 
Corifeu 4: (Assenylant-li el túmul) No oblida el senyor dels grecs els impurs 

amors il·lícits (Rebla la sentència colpejant el terra amb el bastó). 
 
El cor: (Epode) Vindrà la Fúria! Vindrà la Fúria! Vindrà la Fúria! 

Ἐλεύσει ἡ Ἐρινύς! [eléusei je Erinís] 
 
(Se’n va el cor, tothom capjup, murmurant, repetint la lletania. Resta el corifeu) 
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Episodi IV 
Retrets 
 Agamèmnon  

 Clitemnestra  
  Serventa  
 Corifeu 4  
 Electra  

 
(Entra Clitemnestra, que surt pel portal del palau amb una cistella d’ofrenes. Es dirigeix 
al túmul. Pot anar acompanyada d’una serventa que li porta la cistella) 
 
Clitemnestra: (Amb retret) A lloure tornes a rodar fora del palau? Egist no hi és, 

que sempre almenys t’ha retingut. A mi no em tens per res. Ja corres a 
malparlar de mi? El pare és sempre el teu pretext. Que jo vaig atuir-lo, ho sé, 
no ho vull negar, però no vaig ser jo sola. (Assenyalant el túmul) Aquest que 
sempre estàs plorant, és qui gosà oferir als déus la teva germana Ifigènia! 
(Prement-se el ventre amb gest de dolor) Poc va patir per engendrar-la com jo 
per infantar-la. Explica’m per amor de què, de qui, pogués sacrificar-la? 
(Plorant) Tenia dret a occir el que era meu? (Imprecant els déus, abaixant el puny 
cap a l’inframón) Déu Hades, quin desfici tenies per endur-te el meu infant? 
No tenia el seu germà Menelau dos fills que era més propi que morissin, car 
pels seus pares es feia la guerra de Troia? Si prengués la veu la malaurada 
Ifigènia no clamaria també justícia? (Assenyalant el túmul, amb dit acusador) Al 
seu pare no li diria traïdor? 

 
Electra: (Alçant-se i encarant-s’hi) Ara no diràs que he començat jo per ofendre? 

Jo també parlaria en nom dels morts si em deixessis. 
 
Clitemnestra: I sí que et deixo, filla, si parles amb judici recte. Electra, vigila qui 

blasmes. 
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Electra: Doncs parlo. El pare dius que vas matar. Sí, t’hi van arrossegar consells 

d’aquest mal home amb qui avui convius. Podria haver-hi acte més roí? 
Digues, corifeu, com la mort d’Ifigènia fou forçada.  

 
Corifeu 4: Érem a la regió de l’Àulida, vencedors de Troia. Agamèmnon, 

content de tornar, s’endinsà al bosc de la deessa Àrtemis. Remogué amb el 
seu trepig un admirable cérvol, pigallat, banyut. El degollà i bravejà igualant-
se a la deessa caçadora. Àrtemis, ressentida amb ell, fermà els vents que 
havien de retornar l’estol a Grècia a fi que el nostre rei de Micenes, en pes 
igual al de la bèstia, li ofrenés el propi infant. A la força i resistint-s’hi molt, 
per fi, sí, Agamèmnon va immolar-la, i no pel gust del seu germà Menelau, 
sinó per tornar l’exèrcit a casa. Així fou morta Ifigènia, no tenia més camí. 

 
(El corifeu es retira a reculant, fent reverència. També ho fa la serventa)  
 
Electra: Fos com fos, havia el pare de sucumbir a mans teves? Quina llei ho vol? 

Perquè, a dreta llei, si cal matar-ne un per cada mort, tu hauries de morir la 
primera! (Clitemnestra recula i tentineja com si l’anessin apunyalant amb les 
paraules) Tu, quin suport busques? Tu, que dorms amb l‘home ensangonat de 
mans amb qui un dia vas assassinar mon pare. Tu, enemiga dels teus fills. 
Vergonya! Per a mi no ets ni senyora ni mare. Jo tinc un viure miserable 
enmig dels mals que de continu m’infligiu i el pobre Orestes, fora, arrossega 
un viure trist, però és lliure. 

 
Clitemnestra: L’estàs criant per a la venjança. 
 
Electra: Per a la venjança? Si jo pogués, ho faria. I tant, no en dubtis! Per això sí 

que pots cridar per tot Micenes: Electra és dolenta! Electra és dolenta! N’he 
après de tu! 

 
Clitemnestra: Quina consideració puc tenir a una jove que així insulta la seva 

mare. Et puc creure capaç d’arribar, sense vergonya, a qualsevol extrem. 
 
Electra: Sigues certa que el que faig m’avergonyeix i m’escau ben poc a mi. A 

obrar mal la teva malícia m’hi duu. 
 
Clitemnestra: Per Àrtemis et juro que aquestes ofenses les pagaràs, no tindràs 

tanta llengua quan Egist vindrà. (Apartant-la del seu camí avança cap al túmul) 
Ho has pogut dir tot? Ara deixa’m fer l’ofrena al nostre Rei. 

(Electra abandona l’escena. Clitemnestra queda sola davant del cadafal fent l’ofrena i 
pregant) 
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Clitemnestra: (Dreta, alçant es braços al cel) Escolteu déus el que no puc dir a bat 

de llum, voltada d’odi, sense amics. Escolteu déus, feu-me d’escut. Si els 
somnis que he tingut aquesta nit són bonastrucs, que tinguin compliment. 
Que la casa dels Atrides visqui una vida de riquesa i sense dany, tenint segur 
el ceptre al puny. 

 
(Aspergeix uns pètals i es gira en sentir que arriba algú) 
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Episodi V 
Astúcia 
 Agamèmnon  

  Corifeu 5  
  Preceptor  
 Electra  
 Clitemnestra  

 
(Entra el corifeu, fa una reverència. Clitemnestra li indica que s’apropi. El corifeu li 
parla a cau d’orella indicant que hi ha una visita que s’espera. Clitemnestra li mana que 
el faci entrar. El corifeu se situa cerimoniosament davant la porta de palau, pica tres 
cops amb el bastó al terra i anuncia la visita. Convida a passar el preceptor, qui es fa 
passar per missatger i porta l’urna funerària amb les suposades cendres d’Orestes) 
 
Corifeu 5: (Cridant) Un missatger demana ser acollit al palau de Micenes! 
 
Preceptor: (Dissimulant) És, de cert, l’estatge del regnant Egist, aquest?  
 
Clitemnestra: L’és. Sou a la casa dels Atrides. 
 
Preceptor: (Inclinant-se, li besa la mà i li reté) I vós sou la seva esposa, encerto? 

Perquè, l’aire, el teniu reial. 
 
Clitemnestra: (Desfent-se del besamà) Ho sóc (Pica de mans donant ordres). 
 
Corifeu 5: (Cridant, colpejant el terra amb el bastó) Doneu hospitalitat als hostes 

dels Atrides! 
 
(Entra Electra portant una safata o una gerra i una copa per al preceptor, a qui no 
reconeix. Es retira fent reverència fins on s’espera el corifeu) 
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Preceptor: (Beu i fa la salutació romana, estenent el braç dret endavant amb el palmell 

de la mà cap avall) Salut, regina! De part d’un vostre amic us porto noves 
dolces (Alça la copa), i a Egist també. 

 
Clitemnestra: Ja em convenen bons auguris. T’envien els déus? 
 
Preceptor: M’envia un mortal: Fanoteu de Fòcida. 
 
Clitemnestra: Venint d’ell, diràs paraules plenes d’amistat. 
 
Preceptor: Orestes és mort! 
 
(Electra cau de genolls, deixant caure amb terrabastall el que porta a les mans) 
 
Electra: (Desolada) Desventurada de mi! Trista de mi! Estic perduda, ja no sóc 

res. (Cridant, caient de genolls) Ai! Ai! Tot el llinatge dels antics senyors és 
destruït fins a l’arrel! 

 
Clitemnestra: Tu, a la teva feina. I tu, foraster, conta’m sense engany com ha 

sucumbit Orestes. 
 
(Clitemnestra pren l’urna funerària de les mans del preceptor i la contempla com un 
trofeu. El preceptor, amb la copa a la mà, es passeja per l’escenari, acompanyant cada 
comentari amb gestos. Electra, arrossegant-se per terra, recull l’escampall i, amb els 
propis vels, tant s’eixuga els ulls plorosos com el sòl tacat) 
 
Preceptor: Per això m’envien. Havia vingut Orestes als jocs de Grècia. Entrà 

magnífic, vigorós, fet un portent, heroic, triomfal com si ja hagués vençut. En 
tantes lluites com s’anunciaren, la victòria va ser d’ell! Del fill 
d’Agamèmnon. 

 
Corifeu 5: (Apropant-se al preceptor, segueix el relat embadalit i el confirma) 

“Orestes! Orestes!” Diuen que es cridava per les grades. Expliquen que 
l’endemà deu carros de dos jous eren en línia, vinguts d’Esparta, d’Atenes i 
d’enllà de Líbia. Sonà la trompeta. (Evocant) Cruixits, pols, fuetades... la 
bromera dels cavalls desbocats...  

 
Preceptor: (Prenent per l’espatlla el corifeu, fent-li imaginar l’escena) I Orestes girant 

el pedró sempre fregant-hi els eixos... fins al sisè tomb... Per un malastre dos 
carros topen, bolquen l’un caient damunt de l’altre, es trenquen en mil 
estelles... El d’Atenes frena curt, el libi tira enfora... Darrer venia Orestes; fa 
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espetegar el fuet a les orelles dels corsers i s’iguala amb el primer, ara l’un, 
ara l’altre. Orestes dret sobre el carro, dret a la victòria... quan l’eix topa en 
una columna i es trenca. Cau Orestes embullat amb les tires tallants.  

 
Corifeu 5: (Evocant) “Orestes! Orestes!” El públic xiscla. Orestes és arrossegat 

per terra fins que el tir s’atura. Desenreden el cos tot sangonós, desfigurat, 
exànime...  

 
Preceptor: En una pira tot seguit l’heroi és cremat. Quin dolor tan punyent! 

(Tocant l’urna funerària que sosté Clitemnestra) Aquí teniu el gran cos fet pobra 
cendra. De la Fòcida em manen que us el porti perquè li sigui donat túmul al 
terrós pairal. 

 
Clitemnestra: (Satisfeta) Has vingut portant-me proves tan fidels que ha mort 

Orestes... (Penedida) Orestes, que nasqué del meu alè, a qui alletaren els meus 
pits... Orestes, que no m’haurà vist des que va anar-se’n a l’exili. (Abandonant 
l’urna al terra amb angúnia i apartant-se’n, assenyalant acusadorament l‘urna) 
Orestes, qui m’amenaçava el son amb horrorosa venjança. (Gairebé triomfant, 
cloent el puny) Aquest dia he fet net de por, de por d’Orestes i d’ella 
(Assenyalant acusadorament Electra) que de dins mateix de casa m’amenaçava 
la vida. 

 
Electra: (Arrossegant-se, estirant un braç s’apropa per amanyagar l’urna) Orestes! 

Orestes! Mort i tot, t’insulta aquesta mare! 
 
Clitemnestra: (Donant l’esquena a l’urna i invocant els déus) Oh Zeus! De la mort 

del meu fill Orestes, què dir-ne? Un bell atzar? Un cas funest? Un fet que és 
útil? (Reflexionant, camina capjupa) Quina estranya mare sóc. No puc odiar el 
fill que em volia matar. Salvo la vida gràcies als meus propis mals... 

 
Preceptor: (Al corifeu, amb picardia) Doncs puc anar-me’n, si aquí ja tot va bé. 
 
Clitemnestra: (Al preceptor, somrient, animant-se, prenent-lo pel colze) I ara! No 

marxeu, missatger, ans entreu a la residència com a hoste. (Mirant-se Electra 
per sobre l’espatlla, amb desdeny) Deixem Electra al portal cridant la seva pena. 

 
(Clitemnestra i el preceptor, agafats de bracet, intercanviant somriures, entren al palau 
i surten d’escena. El corifeu els segueix) 
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Estàsim II 
Esperança 
 Agamèmnon  
 Electra  

 Corifeu 6  
  El cor  

 
(El corifeu acut a consolar Electra que, asseguda a terra, amanyaga i petoneja l’urna 
funerària amb les suposades cendres del seu germà Orestes. Surt el cor i envolta el 
corifeu) 
 
Electra: (Al públic, assenyalant els qui acaben de sortir) Creieu que Clitemnestra 

plora verament per la mala mort del seu fill? Se n’ha anat rient.  
 
Corifeu 6: (Indignat, alçant el bastó al cel) On són ara els llamps de Zeus? 
 
El cor: (Estrofa 1) Llamps de Zeus! Llamps de Zeus! Llamps de Zeus! 

Κεραυνοί τοῦ Διός! [keraunói tú Diós] 
 
Electra: (Deixant l’urna davant seu, des del terra estant, aixecant els ulls i les mans al 

cel, desesperada) I ara tu reposes sense sepultura, Orestes, tan sols els meus 
plors hauràs tingut per ofrena. (Torna a abraçar l’urna) Orestes! Volia veure’t 
arribar un dia, ple de vida, volia veure’t venjador del pare. I ara no et tinc, te 
n’has anat i arrenques del meu cor el que hi restava encara d’esperança. 

 
Corifeu 6: (Consolant-la, posant-li la mà a l’espatlla) Tots els mortals tenen un 

destí! 
 
El cor: (Antístrofa 1) (Al públic, amb dit acusador) Teniu un destí! Teniu un destí! 

Teniu un destí! 
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Μίαν μοῖραν ἔχετε! [mían móiran éjete] 
 
Electra: (S’alça i camina sense rumb) Sola, on aniré? No viuré en servitud sota el 

sostre dels assassins del meu pare, sola entre els éssers que avorreixo més de 
món. M’abandonaré davant d’aquest portal, sola. Sola, deixaré assecar la 
meva vida o que m’acabi algú de dins, si tant molesto (S’ajoca a les portes de 
palau). 

 
Corifeu 6: (Amonestant-la) La mort en solitud vols per mercè? 
 
El cor: (Estrofa 2) Esperança! Esperança! Esperança! 

Ἐλπίς! [Elpís] 
 
Electra: Sóc a les portes de l’Hades i em voleu fer entrar esperança? Que m’és 

un dol la vida sens deler. La meva vida és un arrossegar de lluna en lluna 
tots els horrors i tots els fàstics (S’ajeu, el cap recolzat sobre un braç, amb l’altre 
abraça l’urna ). 

 
Corifeu 6: Si et rendeixes, qui guardarà l’honor de la casa dels Atrides? 
 
El cor: (Antístrofa 2) No estàs sola! No estàs sola! No estàs sola! 

Μόνη σοῦ οὺκεἶ! [móne su uk éi] 
 
(El cor surt. Es queden el corifeu i Electra) 
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Episodi VI 
Germanor 
 Agamèmnon  
 Electra  
 Corifeu 6  

 Crisòtemis  
 
(Entra en escena Crisòtemis, corrent, somrient. Ve de portar ofrenes al túmul) 
 
Crisòtemis: El goig m’empaita, sí, germana del meu cor, (Abraçant-la) porto 

alegries i un alleujament dels mals que tenies i et feien gemegar. 
 
Electra: (Rebutjant-la) Tu? Tu pretens donar-me ajut? 
 
Crisòtemis: (Il·lusionada) Tenim aquí Orestes! Cert com ara em veus a mi. 
 
Electra: (Assenyalant l’urna) Però, que ets boja, Crisòtemis, desgraciada? És que 

et rius dels teus mateixos infortunis i dels meus? 
 
Crisòtemis: (Insistent) No, pel nostre pare t’ho juro, no ho dic per mofa. Orestes 

el tenim aquí, present. 
 
Electra: Tu no estàs bé del cap, germana! Creus el que vols creure! 
 
Crisòtemis: (Apropant-se al túmul) Escolta, Electra: En arribar a la sepultura on 

jeu el nostre pare l’he trobada tota coronada de pètals i als peus del túmul, 
l’ofrena d’un rínxol acabat de tallar. No era meu, teu tampoc, car no et deixen 
abandonar el palau, i la mare ni s’hi acosta. Palpo el rínxol, la joia m’omple 
els ulls de llàgrimes. De qui podria ser, si no d’Orestes? Coratge, germana, el 
dia ens porta la sort. 
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Electra: (Abatuda, negant amb el cap) Delires. Et planyo. Has ben perdut el cap. 
 
Crisòtemis: No t’alegra això que t’he contat? 
 
Electra: (Exasperada, alçant-se i alçant l’urna) És mort! És mort! Orestes és mort! 

Desventurada! Ja no esperis d’ell que mai et salvi. El que has vist devien ser 
ofrenes al nostre germà. 

 
Crisòtemis: (Negant amb el cap, incrèdula, acaronant l’urna) Misèria meva! 

Orestes, mort? I per qui ho has sabut? 
 
Electra: Per qui ho va veure de prop. Per un missatger a qui la mare acull a 

casa... ben complaguda. 
 
Crisòtemis: Oh infortunada! I tan alegre que he corregut a dir-t’ho. El malastre 

on érem no ens deixa i creix. 
 
Electra: Sí, l’Hades ens ha pres tothom qui ens estimava. Només quedem tu i jo. 

Avui que Orestes em manca per acomplir la venjança, giro els ulls a tu, 
germana: Vacil·laràs a occir qui va vessar la sang del pare? Quina altra 
esperança hi veus? Envellir esclaves, espoliades, sense connubi? No pensis 
mai que Egist de tu o de mi deixi florir nissaga. (Buscant l’aprovació del corifeu) 
Si et guies pel que et dic, et guanyaràs un bell renom entre la gent i seràs 
lliure en endavant. 

 
Corifeu 6: (Assentint) Els ciutadans diran: “Mireu-vos les germanes, van salvar 

el casal patern i dels seus enemics van ordir la mort. Cal estimar-les, cal que 
tots les venerem, cal fer festes i aplecs que les honrin en premi al seu valor.”  

 
Electra: Ho sents, germana? Pel teu pare i pel teu germà, treu-me dels mals i 

surt-ne tu mateixa. 
 
Crisòtemis: Com t’armes de valor, Electra? Vas néixer dona, no pas home. Al 

braç no hi tens la força. Pretens matar Egist i escapar-ne sense dany?  
 
Corifeu 6: (Avisant-les, mirant arreu temorós, demanant silenci) Parleu sense 

cautela ni seny. Si us sentia algú, ves que no canviéssiu el passar-ho 
malament per uns mals més grossos.  

 
Crisòtemis: (Agafant Electra per les espatlles) No és morir que m’espanta, sinó 

que, a un pas de la bella fama, hi podem trobar la infàmia i, arruïnades, 
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despoblem la nostra estirp. Del que has dit, jo guardaré el secret. I tu d’una 
vegada, ja que ets feble, dóna’t als qui poden més. 

 
Electra: (Apartant-la, empenyent-la) Tot ho preveia, el que m’has dit. Sola he 

d’acomplir la venjança.  
 
Crisòtemis: Mala empresa sol tenir mala fi. 
 
Electra: Tan ben parlada i l’erres sempre.  
 
Crisòtemis: Ah, sí? Seguint el teu criteri, el teu dret, has obtingut dany o 

guany? 
 
Electra: Vés, vés a l’empait de les vanitats, torna acovardida a palau. Jo no vull 

viure en aquesta infàmia extrema. 
 
Crisòtemis: (Es plany i la mira amb commiseració) Mai dius bé de mi. No t’odio, 

tanmateix. 
 
(Crisòtemis surt d’escena entrant al palau. Sona “Indesinenter” de Salvador Espriu) 
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Estàsim III 
Ignomínia 
 Agamèmnon  
 Electra  

 Corifeu 6  
  El cor  

 
(Electra, sola al mig de l’escena, arraulida a terra, s’eixuga les llàgrimes i eixuga les que 
li cauen sobre l’urna funerària d’Orestes, que amanyaga i petoneja. El corifeu, indignat, 
assenyala Crisòtemis i després, indicant el subsòl, rebla les paraules amb un cop de 
bastó al terra) 
 
Corifeu 6: Arribarà tal oprobi a fer remoure els Atrides sota terra! Si cal, 

s’alçaran de l’infern! 
 
(Els membres del cor van entrant en escena d’una en una per la porta de palau i 
cadascuna amenaça tot assenyalant cap a l‘interior. El cor envolta el corifeu) 
 
El cor: (Estrofa 1) No duraran sense càstig! No duraran sense càstig! No duraran 

sense càstig! 
Οὐκ διαγενήσονται ἄνευ τιμωρίας [uk diagenésontai áneu timorías] 

 
Corifeu 6: (Consolant-la, posant-li la mà a l’espatlla) Electra, sola i traïda has de 

viure. 
 
El cor: (Antístrofa 1) Has de viure! Has de viure! Has de viure! 

Πρέπει ἀν ζῇς! [prépei an zés] 
 
Corifeu 6: Per les teves virtuts cimejaràs per sobre els teus enemics. 
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El cor: (Estrofa 2) Seràs recordada! Seràs recordada! Seràs recordada! 
Μνησθήσει! [Mneszései] 

 
Corifeu 6: No taquis amb una vida vil la teva bona fama. Coratge! 
 
El cor: (Antístrofa 2) Mai més súbdits! Mai més súbdits! Mai més súbdits! 

Οὔποτε δοῦλοι! [úpote dúloi] 
 
(El cor i el corifeu surten murmurant la darrera lletania. Electra queda abandonada) 
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Episodi VII 
Foraster 
 Agamèmnon  
 Electra  

 Orestes  
 Pílades  

 
(Entren Orestes i Pílades) 
 
Orestes: (A Electra, agenollant-se i alçant-li la barbeta) Bona dona, ens sabreu dir si 

és aquí que habita Egist? 
 
Electra: Sou forasters si no reconeixeu el palau.  
 
Orestes: Ens envia un vell, Estrofi, amb noves sobre Orestes, vet aquí. 
 
Electra: Misèria meva! Porteu les proves certes.  
 
Orestes: (Agafant l’urna) Les proves són aquestes que ha portat el vell. Com tu 

veus: Orestes és mort. Aquest vas en guarda les cendres, les lleus despulles. 
 
Electra: (Alçant-se) Bon home, si conté el seu cos, deixa que l’agafi jo, que tan 

sols jo ploro per aquestes cendres i planyo la fi de tot el meu llinatge. 
(Arrabassant-li l’urna i bressolant-la) Ai malaurada! Sí, acotxo el dol sota els 
meus ulls negats. 

 
Orestes: Són els mals d’Orestes els que et fan plorar?  
 
(Electra passeja abraçada a l’urna i parla a si mateixa) 
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Electra: Orestes meu tan dolç! Com ara et rebo! Et tinc, no res, entre les mans. 
Robant-te et vaig salvar dels assassins. Fugitiu, lluny de l’amor, sense 
bressol, mans estranyes han curat de tu, infeliç, i em tornes, pols lleugera. Tot 
ha estat inútil, te n’has anat, tot m’ho has arrabassat com un oratge i jo en tu 
sóc morta mentre els qui ens odien viuen. Tan sovint em deies que vindries 
tu a revenjar-me! (Esclata en sanglots) Ja per sempre vull viure amb tu a sota 
terra. 

 
Pílades: (Al públic) El fat advers que els governa tot ho ha destruït. Car són els 

morts els únics que no veig patir. 
 
Orestes: (Corprès, a Pílades) Ai, quina sort penosa tinc davant els ulls! No és de 

la passió d’Electra que ens dónes raó? (Cloent el puny amb ràbia) Electra! 
Beutat malmesa infamement! 

 
Electra: (Apropant-s’hi per darrere, tocant-li l’espatlla suaument) No és una altra la 

que planys, senyor, sóc jo. (Orestes, emocionat, es regira, la pren per les espatlles i 
plora) Per què gemegues, bon senyor, mirant-me així? Quina llum has vist en 
mi, senyor? 

 
Orestes: Quina llum? La que em mostra que no sabia res encara dels meus 

mals! Ni dels teus! I entre els teus mals veig que fas vida amb els qui van 
vessar la sang del meu pare i n’ets esclava. Qui t’imposa aquesta servitud? 

 
Electra: Li diuen mare; i, mare, poc ho sembla en res. 
 
Orestes: Però no hi ha qui et valgui? 
 
Electra: No. De qui tenia, tu me n’has portat la pols. 
 
Orestes: Sóc l’únic que pateix els teus dolors? Quina pena em fas! 
 
Electra: Pensa que ets l’únic que me n’hagi mai tingut. Si fores uns dels 

nostres... 
 
(Orestes allarga la mà i li pren l’urna. Electra s’hi resisteix. Finalment Orestes deixa 
l’urna en un racó) 
 
Orestes: Creu a qui et parla, no gemegues amb raó. 
 
Pílades: (Al públic) No és just que plori el seu germà mort? (Assenyalant l’urna) 

És de l’infortunat Orestes el cos que creu que té aquí. 
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Orestes: Sols és d’Orestes la història que hem inventat. No hi ha tomba pel qui 
és vivent. No, ara no dic res que sigui fals. 

 
Electra: (Abraçant-lo) Ets... ets tu Orestes? Dolcíssim dia! Per últim has vingut? 

Et tinc en braços? 
 
Orestes: I m’hi tindràs per sempre. (Posant-li un dit als llavis) Em tens. 
 
Pílades: (Al públic) Però silenci mentrestant. Tinc por que massa es deixin 

vèncer pel plaer i parlin de més. 
 
Electra: (Abraçant-lo) Ara que els déus t’han posat al meu camí, no em despullis 

del plaer de contemplar-te, que m’hi pugui abandonar. M’aproves? 
 
Orestes: En dubtes? M‘assabentes com la meva mare és vil, com Egist escura el 

béns paterns... (Cloent el puny alçat, cridant) Faré parar de riure els qui ens 
odien! 

 
Pílades: (Parant l’orella. Al públic) Silenci! Sento algú de dins que ve cap a la 

porta. Que no vegi la rialla brillar-vos en el rostre. 
 
(Tots es giren cap a la porta de palau, expectants durant uns segons) 
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Episodi VIII 
Reny 
 Agamèmnon  
 Electra  

  Preceptor  
 Orestes  
 Pílades  

 
(Entra el preceptor i els interpel·la anguniejat) 
 
Preceptor: (Renyant) És que no hi ha en vosaltres gens de seny innat? Si no 

arribo a estar al pas de la porta fent guàrdia, els secrets que ordiu serien dins 
de palau abans que els vostres peus. (Rondinant, separant els qui s’abracen i 
empenyent-los) Va, va, deixeu-vos de discursos i d’escarafalls de goig. Passeu 
a dintre. D’enllestir és el cas. 

 
(Orestes agafa el preceptor pel colze i s’aparten per parlar) 
 
Orestes: Has fet l’anunci que sóc mort? I en tenen alegria? Què se’n diu? 
 
Preceptor: Oh i tant! Per ells ets esperit a l’Hades. Per ells tot va bé. 
 
Electra: Qui és aquest, Orestes? 
 
Orestes: Electra, ja no el recordes? Ja no recordes l’home en mans de qui em vas 

posar quan era infant? L’home que em portà en secret a terra de foceus? El 
tens aquí. 

 
Electra: (Agafant les mans del preceptor) Dolcíssim dia! Oh! L’home que ha 

alliberat la casa d’Agamèmnon ets tu? L’únic fidel que vaig trobar quan va 
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ser occit el nostre pare. Has tornat? M’havies donat la mort amb tes paraules 
i ara em retornes qui més esperava. No dubtis que, del món, ets el qui més en 
un sol dia he detestat, sí, i he estimat. (Agenollant-se, besant-li les mans) Salut, 
oh pare! Ja que un pare veig en tu, salut! 

 
Preceptor: Prou dies i prou nits faran el tomb per dir-nos tantes coses que foren. 

(A Orestes i Pílades, picant al terra amb el bastó) És hora d’actes, us previnc: 
Clitemnestra és sola a palau. No hi ha cap dels homes. 

 
Pílades: (Arravatant-se, picant l’arma contra l’escut) La nostra empresa ja no vol 

paraules llargues. Passem dins de pressa. 
 
(Orestes, Pílades i el preceptor surten d’escena entrant al palau. Electra resta fora) 
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Estàsim IV 
Fat 
 Agamèmnon  
 Electra  

 Corifeu 7  
  El cor  

 Clitemnestra (veu en off)  
 
(Electra prega en veu alta davant el túmul, on deixa l’urna. Mentrestant, va entrant el 
cor) 
 
Electra: (Alçant els braços) Escolta’m déu Apol·lo des de la teva llar a l’oracle de 

Delfos. T’ho suplico, pel poc que tinc t’ho prego. Sigues propici als projectes 
fets, ajuda’ns a castigar tanta impietat. 

 
Corifeu 7: (Estrofa) (Al públic) Sota els sostres de palau, dins les cambres, antic 

tan riques, s’hi apleguen els delictes. (Amenaçador. Assenyalant amb el bastó) 
Veieu cap on s’adreça, bleixant, la mort. 

 
El cor: (Antístrofa) (Cridant) Perseguiu els malvats! Perseguiu els malvats! 

Perseguiu els malvats! 
Διώκετε τοῦς πονερούς! [diókete tus ponerús] 

 
Electra: (S’alça i s’adreça al cor, apaivagant-ne els crits) Companyes meves, calleu 

mentrestant aquests homes enllesteixen la feina. (Assenyalant el palau) 
Vigilem que Egist no passi dintre. 

 
Corifeu 7: De quina feina parles? 
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Electra: Orestes i Pílades s’han abraonat sobre Clitemnestra. A dintre criden, no 
ho sentiu? 

 
Clitemnestra: (A l’interior, veu en off) Oh fill meu, fill meu, Orestes, plany la teva 

mare! 
 
Electra: (Dirigint-se cap a palau, assenyalant acusadora) Clitemnestra, poc vas 

plànyer tu aquest infant, ni el seu pare. 
 
Clitemnestra: (A l’interior) Oh fill meu, fill meu, Orestes, plany la teva mare! 
 
Corifeu 7: Oh nissaga infortunada, mesquina Clitemnestra, avui el fat t’encalça 

i t’atueix. 
 
El cor: El fat t’encalça! El fat t’encalça t! El fat t’encalça! 

Ἡ Μοῖρα σοῦ τυγχάνει! [je móira su tinjánei] 
 
(El cor surt d’escena entrant a palau on encara ressona el clam de pietat de 
Clitemnestra) 
 
Clitemnestra: (A l’interior, veu en off) Oh fill meu, fill meu, Orestes, plany la teva 

mare! 
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Episodi IX 
Venjança 
 Agamèmnon  
 Electra  

  Clitemnestra  
 Orestes  
 Egist  
 Corifeu 7  
 El cor  

  
(Clitemnestra, ferida de mort, surt de palau, encorbada, tentinejant, pressionant-se el 
ventre amb una mà, sostenint una tela ensangonada en l’altra) 
 
Clitemnestra: Misèria meva! Egist! On ets, on ets, Egist? Ai, sóc colpida! 
 
Electra: (Rabiosa, fent el gest de clavar una espasa) Orestes, clava-li’n, si pots, dos 

més! 
 
(Amenaçada per Electra, Clitemnestra, es gira per tornar dins el palau. Topa amb 
Orestes, que surt perseguint-la. L’aferra i la remata lentament amb dues punyalades, 
deixant-la caure suaument a terra) 
 
Clitemnestra: Oh déus! Oh fill meu, hi tornes? Oh déus! Oh fill meu... 
 
Orestes: (S’agenolla al costat del cadàver i li alça una mà inerta que deixa caure) Ja no 

tinguis por, Electra. La mà degota sang. Ha mort, la miserable. L’oracle era 
bo.  

 
Corifeu 7: (Al públic) Es compleixen les malediccions. Els qui fa temps moriren 

reclamen la sang de llurs assassins.  
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El cor: Reclamem la sang! Reclamem la sang! Reclamem la sang! 

ἐθέλομεν τὸ αἷμα [ezélomen to jáima] 
 
(El cor i el corifeu recullen el cadàver i surten murmurant la darrera lletania) 
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Episodi X 
Justícia 
 Agamèmnon  
 Clitemnestra  
 Electra  
 Orestes  

 Egist  
 Pílades  

 
(Electra mira entorn seu amb malfiança) 
  
Electra: (Neguitosa) Orestes, albireu enlloc Egist? (Imperativa, empenyent-lo rere 

una columna del palau) Entreu dins el cancell. Quan retorni Egist, l’aturaré 
amb paraules gentils perquè es confiï. Com hem començat bé les coses, 
acabem-les. 

 
(Entra Egist calmós, feliç, torna a palau tot contemplant ufanós els seus dominis) 
 
Egist: (Rialler, al públic) Qui de vosaltres sap on són aquests forasters? Diuen 

que Orestes ha perdut la vida sota el tropell dels cavalls. (A Electra, malcarat) 
A tu ho pregunto, sí a tu, (Amb ressentiment) tan arrogant fins ara. A tu que 
t’hi va més que als altres. Ja ho saps? 

 
Electra: (Amb fals dramatisme, mostrant-li l’urna) Ho sé. Com podria ignorar la 

fortuna dels qui em són estimats. 
 
Egist: (Satisfet) Així, de veres l’anunci és cert? A un goig molt gran m’invites, 

contra el teu costum. (Contemplant l’urna extasiat) No ho diuen solament, no, 
que ho mostren. Ho puc veure amb els meus ulls!  
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(Mentre Egist gesticula i Electra el distreu, Orestes i Pílades se li apropen lentament 
portant en braços el cadàver de Clitemnestra, tot tapat amb vels tacats de sang. O bé 
Orestes i Pílades poden precedir el seguici format per membres del cor portadors de la 
difunta) 
 
Electra: (Ressentida) No t’envejo el que veuràs. Si això et serveix d’alegria, 

gaudeix-ne...  
 
Egist: (Tallant les paraules d’Electra) Silenci, mano; i que esbatanin els portals del 

meu regne i que els heralds proclamin que Orestes és mort. Així els qui 
fiaven en aquest minyó les esperances buides acceptin la meva brida, la meva 
raó o el meu càstig. 

 
Electra: (Fent genuflexió, retent-li homenatge) Ja per la meva banda està acceptat; 

car amb el temps m’he fet sensata i m’avinc amb els més forts. 
 
(El seguici, format per Orestes i Pílades i potser per membres del cor portadors de la 
difunta, es presenten davant Egist sostenint en braços el cadàver o el dipositen als seus 
peus) 
 
Egist: (A Electra, satisfet) Oh Zeus! Això que miro era l’obra del teu rancor. 

Traieu el vel que amaga el mort als ulls. 
 
Orestes: Tu, tu desvela’l. Contempla’l, a tu pertany. 
 
Egist: Sí, m’aconselles bé. Clitemnestra és per la casa? Crideu-la. 
 
Orestes: I tant, Citemnestra t’és a la vora, no l’hauràs de buscar més. 
 
(Egist alça del vel de la cara i recula espantat, tapant-se el rostre amb les mans) 
 
Egist: Ai las, què miro! 
 
Orestes: No la coneixes, doncs? Parles de gent que és viva com si fossin morts i 

contemples els morts que voldries vius.  
 
Pílades: (Tustant-lo) No te n’adones? T’has errat prou temps. 
 
Egist: Amb aquestes paraules, no pot ser sinó que sigui Orestes qui m’està 

parlant. Quines trampes m’han parat, misèria meva! Estic perdut! Ah, 
deixa’m dir només uns mots, per breus que siguin! 
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Electra: No li deixis dir res més, pels déus, Orestes. Pels seus crims ha de morir 
tot d’una! Sols això podrà alliberar-me dels meus llargs turments. 

 
(Electra va desposseint Egist del ceptre, de la corona i dels vestits sumptuosos) 
 
Pílades: Què en treu d’uns instants de més? Cuita, mata’l i remet el cos lluny de 

la nostra vista. (Empenyent-lo amb violència, ajudat per Orestes) Au, passa dins 
de pressa, no volem discursos, sinó la teva ànima. 

 
Egist: (Desafiant, resistint-se, encarant-se a Orestes) Si creus que està bé el que fas, 

perquè te n’amagues dins? (Espitregant-se) Occeix-me tot seguit! 
 
Orestes: No ordenis. Passa cap al lloc on vas matar el meu pare, que sigui allí 

mateix la teva mort. 
 
Pílades: (Enduent-se’l forçadament, a empentes i arrossegant-lo) Fas molts romanços 

i el teu darrer viatge s’alenteix. Camina. Et toca a tu passar davant. No 
moriràs al teu plaer. Tal hauria de ser el càstig per a tothom qui ha 
transgredit les lleis. 

 
Egist: (Maleint Orestes) Doncs aquests sales hauran vist totes les dissorts de la 

teva nissaga i les que vindran. 
 
Orestes: Les dissorts que em vindran no puc predir, però almenys les teves sí. 

T’hem guardat una mort amarga. 
 
(Sona “Vaixell de Grècia” de Lluís Llach. Focus sobre els actors i un fons de llum 
rogenca. Als peus del túmul Pílades fa agenollar Egist que es protegeix amb els braços 
davant la cara mentre Orestes l’apunyala alçant el braç. Els actors queden estàtics en 
aquesta postura. Electra llença enlaire una pluja de pètals i queda estàtica enmig de 
l’escenari parant la mà alçada) 

 

(Teló) 
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Electra 
 

Localització, escenografia i caracterització 
 
Escenografia: Sòfocles va innovar l’escena teatral usant decorats pintats. En un lateral 

dues o més columnes jòniques o dòriques i unes teles o cortines formen una porta. 
Representa la porta del palau de Micenes. 

 
 

Dramatis personae 
 
Electra (germana d’Orestes): Princesa de Micenes. Òrfena. És l’heroïna que, amb la 

seva complexa personalitat, omple l’escena i no l’abandona mai. Deixa enrere la 
joventut, encara soltera; ha vist fugir sense esperança els millors anys de la seva 
vida. Estimava i admirava el seu pare, fins i tot després que ell fes immolar, 
inevitablement, Ifigènia, germana d’Electra. Després de mort, continua evocant el 
seu pare amb idolatria, a totes hores. Representa les més excel·lents virtuts de la 
dona grega: senzilla, afectuosa, tendra, temorosa dels déus i de les lleis dels homes. 
Però la iniquitat, el crim i la injustícia la fan viure en un estat excepcional que li 
trasbalsa el temperament. Víctima de la dissort, es troba rebutjada per tothom, 
voltada d’enemics i perseguida per sa mala mare. La ira desenfrenada, salvatge, 
d’Electra s’expressa en queixes amargues i imprecacions violentes, en tendres 
laments i crues recriminacions. Malgrat el despit que sent, fingeix servil submissió 
als assassins del seu pare adorat; però, amb paraules iròniques, deixa traspuar l’odi 
reconcentrat i profund que sent vers la seva mare. Enyora el seu germà Orestes, el 
plora abatuda i desarmada, creient-lo mort i, en descobrir-lo viu, se li desvetllen 
sentiments de protecció quasi maternals contraposats als de submissió a l’home de 
la família. Paradoxalment, atia l’adolescent al matricidi per a venjar la mort del seu 
pare i per a restablir la justícia i les lleis divines (Petit, 1961). 

 
A voltes desventurada, a voltes esperançada, l’estat de tristesa continguda 
acompanya tothora la desolada princesa de Micenes i no tindrà fi ni amb la mort 
violenta de sa mare, car tal crim condemnarà la seva consciència a noves tortures.  
 
Vestida amb pèplum fins als peus, melena al vent i diadema vegetal. Va amb 
sandàlies o descalça. Porta a les mans un vel ensangonat del seu pare. 

 
Orestes (germà d’Electra): Jove. Fred, endurit per la malaurança. Té un sol propòsit 

indefugible. Actua a l’empara d’altres personatges, portat pel vent del destí.  
 

Primer porta escut, espasa i casc amb crinera o plomalls. Més tard es disfressarà de 
criat, amb pèplum curt i sandàlies. La cuirassa, l’escut, el casc i la capa poden ser 
passats a Pílades en fer el canvi de rol. Porta una urna amb les seves pròpies cendres 
i l’espasa amagada. 
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Pedagog o preceptor: És un ancià. Podria adaptar-se el rol a un personatge femení: la 
mainadera que va salvar Orestes traient-lo d’amagat de palau. Segons la 
disponibilitat d’actuants, poden ser un o més o combinar-se i repartir-se el text. 

 
S’ha pres molts treballs per salvar Orestes i per educar-lo; el segueix arreu on va i li 
prepara l’engany que li ha de permetre culminar la venjança, exhortant el jove a 
preparar llur pla. Ell mateix escampa la brama de la mort d’Orestes dins el palau i 
ho conta amb tot detall i versemblança a Electra i a Clitemnestra. Les seves 
descripcions dels paisatges situen l’espectador dins cada escena.  
 
Camina rancallós, amb l’ajuda d’un bastó. Porta un sarró i custodia una urna amb 
les suposades cendres d’Orestes. 

 
Pílades (amic d’Orestes i fill del rei Estrofi): En el text de Sòfocles és un personatge mut 

o de poques paraules (exigència de les lleis dramàtiques gregues que limitaven el 
nombre de personatges interlocutors). En aquesta adaptació comparteix text amb el 
preceptor.  

 
Jove soldat, altiu, decidit, fidel... És l’ombra i el guardaespatlles dels seus amics. 
D’ascendència i actitud nobles, s’identifica amb Orestes en tot el que fa i diu. A 
l’hora que reafirma el paper d’Orestes, contradiu el cor. 
 
Vestit com un soldat: amb exòmide curta, capa, cuirassa, casc, escut i llança. La 
cuirassa, el casc, l’escut i la capa poden ser rebuts d’Orestes en fer el canvi de rol. 

 
Corifeu (entre 1 i 7 portaveus del cor, personatges masculins o femenins): Segons la 

disponibilitat d’actuants, poden ser un o més o combinar-se i repartir-se el text. 
Poden prendre aquest rol, alternadament, cadascun dels membres del cor. 

 
Omnipresent. Actua com a director i conductor de la trama, a vegades opina i 
participa en els esdeveniments i d’altres és un observador extern que s’adreça al 
públic.  
 
Vestit elegant, distingit, amb exòmide o clàmide. Calçat amb sandàlies. Porta una 
vara de comandament amb la qual marca el ritme dels cants del cor. 

 
Coreutes (entre 2 i 15 membres): Cor format principalment per dones de Micenes, 

poden integrar-s’hi les germanes d’Electra i/o personatges secundaris desapareguts 
de l’escena principal. El cor intervé i parla intercalant i repetint paraules o cànons en 
grec i en català. 

 
El cor pot ser considerat com un altre actor, però subordinat als actors veritables, 
facilitant-los l’acció, refrenant la seva còlera, incitant-los a actuar, aconsellant-los... 
El cor canta la seva confiança en el triomf de la justícia. Electra confia al cor els seus 
pesars i defalliments i el cor admira Electra i li fa costat. El cor aconsella serenitat, 
confiança en els déus i esperança en el retorn d’Orestes. En definitiva, el cor 
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aconsella resignació a la princesa Electra, posant com a exemple de vida menys 
infeliç la que porten les dues germanes d’Electra: Ifianassa i Crisòtemis. El cor també 
anirà recordant a Orestes el seu deure de venjança, un deure instat per Electra i pel 
destí planificat pels déus (Petit, 1961). 
 
Vestides amb quitó o clàmide. Diademes i pentinats diversos. Van amb sandàlies o 
descalces. Les coreutes poden portar a les mans un pergamí desenrotllat com una 
solfa o diversos elements que servirien les criades o elements que acompanyen la 
narració de cada escena: vels, gases, mirall, cordes, gerros, recipients, safata amb 
fruita o gots, gerra amb nanses, panera amb llesques o un pa gros sencer, rams o 
palmons... 

 
Clitemnestra (mare d’Electra): Dona madura. Elegant.  
 

Ha transformat en odi profund la seva gelosia i menyspreu cap a la seva filla 
Electra. Acumula rancúnies: Ha estat ferida en el seu amor de mare quan va haver 
de consentir en el sacrifici de la seva filla Ifigènia; se sent la muller negligida d’un 
rei ambiciós; és presa d’un amor prohibit, enamorada, en absència del marit, d’un 
parent maltractat. Desitja venjar-se de tants malastres amb els quals basteix un 
lamentable discurs d’autodefensa. Intentant justificar el seu crim, es mostra en tota 
la seva pobra i llastimosa humanitat: criminal, depravada, insolent... Però acaba 
aclaparada per la por constant al càstig que li depara el destí. Mostra encara una 
pinzellada d’humanitat amb la momentània aflicció que sent en rebre noves de la 
mort del seu fill Orestes, nogensmenys la notícia l’alleuja, car li allunya el càstig que 
tem. Acabarà sola, planyent-se d’estar sense amics ni aliats, xisclant de terror, 
implorant pietat al seu fill que la colpeix acarnissadament, morint entre un eco de 
gemecs que reparen l’infortuni tan llargament patit per Electra (Petit, 1961).  
 
Vestida amb quitó i clàmide, diadema metàl·lica i pentinat recollit. Es cobreix el cap 
amb un vel. Va amb sandàlies. Porta un punyal a les mans, car no s’amaga del crim 
comès. 

 
Egist (l’amant de Clitemnestra): Eixut, orgullós i malentranyat. Exemple d’una vida 

infame. Causant i instrument del crim i usurpador del tron del difunt Agamèmnon. 
La seva mort, una escena breu, corona la venjança i cobra major dramatisme en 
esdevenir-se en el seu moment de triomf culminat sobre les esperances d’Electra, 
quan es delecta anunciant públicament la mort d’Orestes. Per a impressionar encara 
més l’espectador, Sòfocles n’augmenta la truculència amb l’escena en què Egist, 
obrint al públic les portes del palau, hi descobreix el cadàver de Clitemnestra i 
coneix d’antuvi que ha arribat la seva hora, que la seva dissort ja està fixada, una 
amarga resignació que s’allarga fins que és occit al mateix lloc on ell assassinà 
Agamèmnon (Petit, 1961). 

 
Vestit sumptuosament amb clàmide, capa i corona. Porta el ceptre, símbol del poder 
reial que ha usurpat. També porta un punyal. 
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Crisòtemis (germana d’Electra): Forma part del cor. Acaba en silenci i en segon terme. 
 

Dòcil i poruga, és la imatge de l’antiheroïna resignada al seu destí servil. Inicialment 
fa retrets a la seva germana Electra perquè mostra públicament i inútilment la seva 
rancúnia. Paral·lelament serveix Clitemnestra portant ofrenes per a aplacar la ira 
dels déus. 
 
Vestida amb pèplum o quitó elegant, vel i sandàlies. Porta una gerra amb nanses per 
a les libacions que ofrena en honor dels morts o que serveix a palau. 
 

Ifianassa (germana d’Electra): Forma part del cor.  
 

És també la imatge de l’antiheroïna, dòcil i poruga. Vestida amb pèplum o quitó 
elegant, vel i sandàlies.  
 
Porta un mirall a les mans o una panera amb llesques o un pa sencer. 

 
Ifigènia (germana gran d’Electra): Forma part del cor. Pot aparèixer com un esperit, car 

tothom creu que fou immolada pel seu pare Agamèmnon al port d’Aulis a fi de 
calmar les ires de la deessa Àrtemis qui, amb vents adversos, hi retenia la flota 
aquea que retornava de Troia. Però la gent de Micenes desconeix que, en darrer 
instant, la deessa Àrtemis se n’apiadà i es conformà amb el sacrifici d’una cérvola i 
acollí Ifigènia al temple que tenia a la regió de la Tàuride. 
 
Vestida amb pèplum o quitó estripat, brut i tacat de sang o amb una tela de sudari, 
descalça, escabellada, pàl·lida i demacrada. Porta un ram o un palmó a les mans 
(símbol del martiri). 

 
Agamèmnon: Difunt. Pot aparèixer com un esperit, formant part del cor. 
 
Rei de Micenes i d’Argos. Cabdill de l’expedició aquea contra Troia. Indecentment ofès 

i escarnit per l’adulteri de la seva muller. Al seu retorn de la guerra, en plena glòria, 
és assassinat per Egist, l’amant de la seva muller Clitemnestra, qui sacrifica el seu 
marit en revenja per la immolació que ell ha fet de la seva filla Ifigènia.  

 
Va cobert de parracs i vels ensangonats, bruts i espellifats, que uns li treuen i d’altres li 

posen o semi nu o amortallat amb una tela de sudari que li cobreix tot el cos. 
Descalç. Porta a les mans la corona i un vel ensangonat. 

 
Oracle de Delfos: Forma part del cor i entra en escena ocasionalment. Pot ser un 

personatge masculí o femení o poden ser més d’un personatge que es combinin i 
reparteixin el text. Pot ser una veu en off. Segons la disponibilitat d’actuants, pot 
acompanyar-lo un noi pigall o algú del cor. 
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Vell cec, esperrucat i barbut, és mig sacerdot i mig endeví. Porta una bena als ulls i 
una himàtion. Sandàlies. Camina encorbat, repenjant-se en un bastó. Quan parla, ho 
fa assegut en un escambell que algú del cor li porta. 

 
Pigall: Noi que guia el vell cec, l’oracle de Delfos. Vestit amb una exòmide senzilla. 

Descalç. Carabrut i emmascarat. Porta a les mans un fanal o palmatòria i un 
escambell on seu el vell quan parla. 
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Vestuari: 
 
Pèplum πέπλος [péplos]: Túnica senzilla, curta 

fins als genolls, descoberta dels costats, 
generalment sense mànigues, cobria el cos 
molt lliurement. Cenyida per un cinturó, un 
cordó o una banda de roba, podia subjectar-
se amb fermalls a les espatlles. 

 

Exòmide ἐξωμίς [exomís]: Túnica masculina 
senzilla, deixava al descobert mig pit i tot el 
braç dret, la portaven els artesans i els 
esclaus.  

 

Quitó χιτών [jitón]: Túnica femenina elegant 
formada per llargs plecs de teixit vaporós 
fins els peus, oberta per un costat, subjectada 
als muscles, deixava els braços al descobert. 
Els homes portaven quitó curt, sobre genoll. 

 

Diploidion: Quitó femení amb doblec sobre la 
cintura i el plec exterior penjant. Cobria pit i 
esquena, podia anar per sota les altres robes. 

 
Himàtion ἱµάτιον [imátion]: Rectangle en 

forma de capa que cobria tot el cos. Un 
extrem passava sobre el muscle esquerra, 
baixava per l’espatlla, voltava el braç dret i 
es penjava altre cop sobre el muscle 
esquerre. Es portava per sortir de casa. Les 
dones solien vestir amb colors vius i els homes, blanc o cru. 

 
Clàmide χλαμίς [jlamís]: Capa curta rectangular, coll arrodonit, cordada amb fíbula sobre 

el muscle dret. 
 
Calçat: Els grecs anaven descalços dins de casa. Calçaven sandàlies (crèpida κρεπίς 

[krepís]) avarques (carbatina καρβατίνη [karbatíni]) o botes a mitja cama. 
 
Calyptra καλύπτρα [kalíptra]: Vel femení que cobria el cap quan no portaven l’himàtion 

per tapar-se’l. Els homes vestien tota mena de gorres i capells, però era habitual el cap 
descobert. El cabell molt curt simbolitzava el dol. 
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Attrezzo 
 
1-2 escuts (Orestes i/o Pílades) 
1-2 cuirasses(Orestes i/o Pílades) 
1-2 capes (Orestes i/o Pílades) 
1-2 cascs (amb cresta o plomall)(Orestes i/o Pílades) 
1 llança(Pílades) 
1-3 espases (Orestes) (optatiu Pílades i Agamèmnon) 
2 corones metàl·liques (Agamèmnon i Egist) 
2 dagues (Clitemnestra i Egist) 
1 ceptre o vara amb cintes (Egist) 
1 urna amb les suposades cendres d’Orestes (preceptor i/o Orestes) 
1 panera amb pètals (paperets) 
1 panera amb llesques o un pa gros sencer(coreutes/serventes) 
1 gerra amb nanses (Crisòtemis) 
1 mirall (Ifianassa) 
1 ram o palmó (Ifigènia) 
1 sarró (preceptor) 
2 bastons o pals (preceptor i oracle)  
1 escambell (oracle o pigall) 
1 saquet ple d’astràgals o còdols (oracle) 
1 fanal o palmatòria (oracle o pigall) 
1 tambor (pigall o membre del cor) 
1 tela negra cobrint un cadafal (cor) 
1 baiard (cor) 
X vels, teles o gases ensangonades (Agamèmnon i Electra) 
X vels o gases 
X diademes metàl·liques o vegetals 
X rotlles de pergamí (coreutes) 
X gerros, safates amb fruita o gots, recipients, cordes (coreutes/serventes) 
 


