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Electra  
(adaptació de l’obra de Sòfocles) 

 
Objectius* 
 
● Iniciar l’alumnat en la interpretació i en la representació teatral seguint l’estructura de 

tradició grega clàssica, que incorpora aportacions i innovacions a la tècnica 
dramàtica  atribuïdes a Sòfocles. 

● Introduir l’expressió oral en llengua catalana i en llengua grega (en els actes que 
introdueix el cor, el cor diu i repeteix paraules i frases en grec. Un altre membre del 
cor repeteix l’expressió en català a fi que el públic ho entengui). 

● Millorar l’expressió oral modulant la veu: to, volum, entonació, ritme, sentiment... 
● Ampliar l’expressió no verbal interpretant personatges que s’ajustin amb coherència, 

correcció i versemblança a la situació comunicativa, al discurs, a l’estat d’ànim i a la 
intenció. 

 
Descripció de la proposta 
  
Tragèdia grega clàssica adaptada per a ser assajada amb tot un grup classe. L’obra 
inclou consells i propostes per a organitzar l’escenografia, l’attrezzo i el vestuari a 
partir de recursos domèstics. Les representacions es poden dur a terme sense 
necessitat de decorats ni tramoies ni telons. L’adaptació, a partir d’un text traduït de 
l’original grec, presenta una obra coral amb desenes de personatges. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
L’obra està pensada per a fer participar activament tothom i es pot assajar a l’aula en 
unes quantes sessions, una hora per cada acte. Permet repartir text curt a cada 
personatge o concentrar-lo en un mínim de tres protagonistes, tal com va ser 
concebuda per Sòfocles. Planteja l’entrada i sortida consecutiva de personatges en 
escena, que passen a formar el decorat i el paisatge. L’attrezzo personal permet tenir 
a la mà el text. 
 
Recursos emprats 
 
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.  
 
Competències i continguts que es treballen de forma destacada 
 
Competència comunicativa oral 9:  
Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa.  
Continguts:   

● Elements prosòdics i no verbals de la comunicació.  
● Funcions del llenguatge: emotiva, conativa i fàtica.  
● Missatge oral segons la situació comunicativa i el canal. 
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Orientacions metodològiques: Per practicar aquestes estratègies es poden dramatitzar 
temes de la vida quotidiana en petites obres de teatre. Si s’hi inclou certa dosi de sentit 
de l’humor, augmenta la motivació i es treballen actituds de respecte i cordialitat. 
 
Competència literària 10.2:  
Llegir obres amb guiatge o de manera autònoma.  
Continguts: 

● Context històric i social. 
Orientacions metodològiques: Lectura en veu alta de textos dramàtics o dramatització 
organitzant un grup de teatre. L’assumpció d’un personatge és útil per observar la 
força dramàtica d’autors i obres. 
 
Competència literària 11: 
Interpretar i valorar recursos literaris. 
Continguts:  

● Característiques del gènere literari teatral.  
● Recursos estilístics: fonètics, morfosintàctics i semàntics.  
● Altres llenguatges estètics: cançó i audiovisuals. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
1r i 2n de batxillerat i 4t d’ESO 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
 
Obra teatral que es pot llegir a llengua i literatura a batxillerat i a 4t d’ESO ja que 
aporta recursos específics del gènere teatral. També aporta recursos relacionats amb 
aspectes curriculars generals de literatura.  
Obra teatral pensada per a ampliar, diversificar i posar en pràctica aspectes curriculars 
de matèries com grec i cultura clàssica, que són de modalitat de batxillerat i optatives 
de 4t d’ESO.  
Els temes clàssics i universals i els personatges estereotipats fan l’obra intemporal i 
adaptable a àmbits no escolars 
 
Documents adjunts 
 
● Electra, de Sòfocles. Text teatral complet, adaptat, en pdf. Conté suggeriments de 
caracterització i de moviments en escena. 
 
Autoria: 
 
Lluís Solé i Perich. Si representeu el text, feu-m’ho saber: lsole123@xtec.cat 


