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Escrivania

Escola clàssica grecoromana

Umbilicus (cilindre)
Protocol (primer full en blanc protector)
Titulus (etiqueta)

Plànol de la ciutat romana d’Empúries
(extret i adaptat de R. MARCET - E. SANMARTÍ, Empúries, Barcelona,
Diputació de Barcelona, 1989.)

Tinter

Planta del papir
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Localització i orígens d’Empúries:
(en grec antic Ἐμπόριον / Emporion / en llatí Emporiae, significa "comerç")
Fou una antiga colònia grega fundada pels grecs al segle VI aC.
Tres segles més tard arribaren els romans i fundaren una ciutat nova.
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Sistema alfabètic grec:
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Sistema alfabètic grec:
Exercici:
Escriviu el vostre nom i cognoms usant l’abecedari actual.

Exercici:
A sota, escriviu-lo utilitzant totes les lletres gregues majúscules que
pugueu.

Exercici:
Finalment, escriviu-ho en les minúscules gregues que pugueu.

Abecedari actual
Alfabet majúscules
Alfabet minúscules

Abecedari actual
Alfabet majúscules
Alfabet minúscules

Abecedari actual
Alfabet majúscules
Alfabet minúscules

Abecedari actual
Alfabet majúscules
Alfabet minúscules
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El sistema numèric grec:
Era encara més complicat que el romà, no havien inventat les xifres i, per a
indicar quantitats i calcular-les, feien servir TOTS els signes de l’alfabet: les
lletres.

Ara hauràs de traduir i escriure en xifres aràbigues (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0). De fet,
els àrabs les van portar de per allà el Hindustan, que és on les van inventar.

Exercici:
(Si entens aquesta llengua romànica actual, podràs calcular com un grec)

“Olhando a tabela acima você arrisca dizer quais são os números escritos
em grego aqui embaixo?”

Exercici:
Tradueix i escriu aquests números aràbics tal com ho faria un grec
clàssic seguint la taula que tens a sobre:

835

999
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Cal·ligrafia uncial:

(del llatí unciālis, «d'una polzada» = gruix del dit polze = 2,54 cm.)
Entre els segles III i VII dC, la cal·ligrafia uncial va ser d'ús comú entre els escribes
llatins i grecs que ja utilitzaven ploma en comptes de càlam. Fins al segle XIII aquest
tipus d'escriptura tan grossa es va utilitzar sovint en l'ecriptura de títols i caplletres o
lletres capitals. Les proporcions de cada part de la lletra es regulaven amb una calaixos
inserits dins una pauta que limitava la línia per la part inferior i superior.

Exercici: Ressegueix amb tinta, amb ploma o amb plomí, el traç
o cal·ligrafia d’aquestes lletres capitals uncials.
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Teorema de Pitàgores:
Pitàgores de Samos (582 aC – 496 aC, en grec: Πυθαγόρας) va ser un filòsof i
matemàtic grec. Va néixer a l'illa de Samos. Sent molt jove va viatjar a
Mesopotàmia, Egipte i, molt possiblement, a l'Índia, on probablement va fundar
la seva primera escola. Durant aquests viatges assimilà coneixements
matemàtics, astronòmics i religiosos. Va ser contemporani de Buda, Confuci i
Lao Tse. El seu segle va ser molt important per al desenvolupament de la
matemàtica i de la religió.
El teorema de Pitàgores (teorema = proposició que es pot demostrar) en el seu
enunciat habitual estableix que:

“En un triangle rectangle la
suma dels quadrats dels catets
(els costats que formen l'angle
recte) és igual al quadrat de la
hipotenusa (l'altre costat).”

Exercici:
D’Olot a Anglès hi ha 30 Km. D’anglès a Empúries hi ha 45 Km. Si
hagués anat directament d’Olot a Empúries, quants quilòmetres
m’hauria estalviat?
Empúries

Olot

Anglès
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Principi de flotabilitat d'Arquimedes:
Arquimedes de Siracusa (en grec: Arkhimédes
Αρχιμήδης) (Siracusa (Sicília) 287aC – 212 aC) va ser un
matemàtic, astrònom, filòsof, físic i enginyer grec.

“Tot cos submergit en un fluid experimenta una
empenta vertical i cap amunt igual al pes de fluid
desallotjat.”
Όλο το σώμα βυθισμένο σε ένα ρευστό είναι ξεχωρίζει
κατακόρυφα ίσο με το βάρος του υγρού εκκενώνονται.
Omne corpus fluidum immersa pondus fluidi aequalis perpendiculari fulcitur decedi.

L‘or (aurum) és un dels metalls més pesants que hi ha. Vol dir que flota molt
poc, perquè desallotja molt poc volum d’aigua. L’or té una densitat de 19,30
g/cm3. Vol dir que 19,30 grams d’or ocupen un espai d’1 cm3 d’aigua.

La densitat (espessor) es calcula amb la fòrmula D= Massa/Volum
Arquimedes va descobrir i demostrar que la corona d’or del rei era falsa.
Arquimedes sabia que, per fer vessar un cm3 d’aigua calien 19,3 gr. d’or. Va
pesar la corona i pesava 579 gr. La va posar dins l’aigua i van vessar-se 40 cm3,
quan, si dividim 579 / 19,3, s’haurien d’haver vessat només 30 cm3 d’aigua. És a
dir, el metall del qual era feta la corona no era tan dens o espès com l’or,
ocupava més espai que l’or.

Exercici:
He construït un vaixell que mesura 200 x 100 x 50 cm. I pesa 300.000
gr. Flotarà? (Pista: si hi ha més cm3 desplaçats que pes, sí que
flotarà).

Exercici:
M’han venut un braçalet d’or que pesa 193 gr. L’he posat en aigua
dins una proveta graduada i l’aigua ha pujat 13 cm3. M’han estafat?
És d’or autèntic el braçalet? (Pista: cada 19,3 gr. Hauria de fer pujar
un cm3 ).
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α

(α) Escrivania
Material
Fustes (caixa de fruita)
Llistons de fusta
Canya gruixuda
Tap de suro

Eines
Serra fina
Llima fina
Cola blanca
Cúter

α Serrar una fusta d’un pam de llarg per
dos o tres dits d’ample.
β Serrar tres cànules de canya de diferents
mides i mig tap de suro.
γ Encolar verticalment les cànules i el suro
a la base de fusta (deixar assecar la cola
durant una hora).
δ Clavar l’stilus al suro i guardar el càlam,
la ploma i el plomí a cada canya.

Escriu/grava sobre papir (amb calamus):

Teorema
de
Pitàgores
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β
(β) Volum/rotlle de papir
Material
Papir (paper d’embalar )
Canya gruixuda (volum)
Cinta

Eines
Cola blanca
Serra
Tisores

α Pelar la canya.
β Escollir un segment de canya del
diàmetre d’una moneda gran.
γ Serrar arran de dos nusos un segment de
canya dei més d’un pam.
δ Encolar un extrem del papir a la canya =
Umbilicus (cilindre).
ε Cargolar/enrotllar el papir (uns 5 pams de
paper d’embalar). Lligar el volum amb
un llaç de cinta. Arxivar.

Deixa sense escriure el protocol (darrera volta de papir que fa de protector del volum).
Escriu-hi el titulus (etiqueta) a l’exterior de l’última volta visible del papir: autor/a, data,
títol i contingut del volum.
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γ

(γ) Ploma d’au
Material
Ploma d’au (de les ales)
Paper secant (vàter)
Paper anti-taques (diari)

Eines
Cúter
Tinter
Serra

α Tallar al biaix la punta del canó de la
ploma. (Cal que la ploma sigui del timó
de les ales, les més gruixudes. Si el canó
de la ploma és dèbil, cal tallar amb poc
biaix)

Escriu al papir, tria un dels tres idiomes (català, grec o llatí):

Principi de flotabilitat d'Arquimedes: “Tot cos submergit en un fluid
experimenta una empenta vertical i cap amunt igual al pes de fluid desallotjat.”
Όλο το σώμα βυθισμένο σε ένα ρευστό είναι ξεχωρίζει κατακόρυφα ίσο
με το βάρος του υγρού εκκενώνονται.
Omne corpus fluidum immersa pondus fluidi aequalis perpendiculari
fulcitur decedi.
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δ

(δ) Calamus [κάλαμος]
Material
Canya prima
Paper secant (vàter)
Paper anti-taques (diari)

Eines
Serra
Cúter
Tinter

α Pelar la canya.
β Escollir un segment de canya del
diàmetre d’un llapis.
γ Serrar un pam de canya a dos dits del
nusos de la canya.
δ Tallar un extrem al biaix i afuar . Ja tens
una “plomaç” de canya.

Escriu amb calamus (càlam) el nom ibèric i llatí
de Girona:
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ε

(ε) Plomí metàl·lic
Material
Plomí
Canya prima (mànec)
Paper secant (vàter)
Paper anti-taques (diari)

Eines
Cúter
Tinter

α Tallar un segment de canya del diàmetre
del plomí.
β Inserir i encaixar el plomí al forat de la
canya que fa de mànec.
γ Es pot collar l’encaix encintant-lo amb
“celo”.

Escriu amb plomí el teu nom i cognoms amb lletres de l’alfabet actual i també amb
lletres gregues majúscules i minúscules.
El teu nom i cognoms amb lletres gregues minuscules o majuscules.
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Ω

(Ω) Carbó
Material
Carbó de llenya

Eines
Cúter

α Afinar algun cantell de la peça de carbó i
espolsar el sutge. (Cada fragment de
carbó pinta diferent, cal anar-ne
provant).

Decora el papir o el sarró o la cítara amb la típica sanefa grega:
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Ξ

(Ξ) Canut
Material
Canya (gruixuda)
Tap de suro

Eines
Serra

α Escollir una canya de major diàmetre que
un tap de suro. Serra un segment de
canya deixant el nus en un extrem i
sense nus a l ‘altre.
β Tallar un tap de suro que encaixi amb el
diàmetre intern de la canya.
γ Reforçar la boca del canut nuant-hi o
encolant-hi una cinta o cordill que
també servirà per a penjar el canut i per
a sostenir el tap quan pengi.

El canut pot servir per a guardar el xiulet o el càlam o els plomins, monedes, astràgals,
baldufes, documents...
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τ

(τ) Astràgals o tabes o talus = taló
Eines

Eines

Còdols

Pintures

α Pintar una lletra grega en un cara del
còdol.
β Escriure, a l’altra cara del còdol, el
número equivalent a la lletra o el nom
grec de la lletra o la lletra equivalent de
l’alfabet català.

“Astrágalos” en grec i en llatí “astragălus”. Se’n deriva
la paraula llatina “talus”, de la qual també en
deriva “taba” i el joc de les tabes. Els astràgals són
els ossos de les potes posteriors d’un
quadrúpede, el taló o tars, que articula la peülla
amb el braó, dits mal·lèols de la tíbia i del peroné.
Els de xai foren els més comuns.
Grecs i llatins tiraven els astràgals o “talus” a la
manera de daus i n’interpretaven els quatre
costats plans com a oracles o atorgant-los
puntuació segons la posició de caiguda. Més tard,
serrant les puntes rodones d’aquests ossos es van
formar les sis cares del dau cúbic.

Tirant els astràgals pots jugar a endevinar o memoritzar el que hi ha a l’altra banda de la taba o pots
jugar a daus, sumant-ne els valors.
Les tabes de diferents animals han estat usades per diverses cultures arreu del món com a elements
de jocs d’atzar. Els astràgals també s’utilitzaven com a fitxes d’altres jocs: dames, marro...
S’hi pot jugar amb diferent nombre d’ossos tot i que a les modalitats de jocs que han perviscut en el
nostre entorn s’hi sol jugar per terra amb cinc astràgals o pedres.
Se’n deia el joc dels ossets a Anglès (La Selva), al darrer quart del s. XX. Segons M. Àngels Quintana i
Argemí, la modalitat més estesa del joc consisteix a tirar enlaire un ossets mentre amb la mateixa
mà se n’agafa un altre dels del terra i es copsa el que està caient. Superat aquest repte, cal collir
dos, tres i fins a quatre ossets tot cantant: “Els uns, difunts. Els dosos, merdosos. Els tresos, pagesos.
Els quatres, pirates. Els cincs, esquellerincs.”
Se’n deia joc de la pedralta a Sant Feliu de Pallerols (La Garrotxa) ), al darrer quart del s. XX. Segons
Laura Masdéu i Colàs consistia en tirar la pedra o l’osset enlaire i, mentre aquest os fa la paràbola,
hi havia diverses variants: “el túnel”, que consisteix a passar un, dos, tres i fins a quatre altres
astràgals per un túnel format amb l’índex i el polze de l’altra mà; o “l’olla”, en què els altres
quatre astràgals han d’anar a parar a la concavitat formada per l’altra mà al terra amb el palmell
enlaire; i encara hi ha la modalitat dita “garbell o sedàs” en què els altres quatre astràgals han
d’anar a parar a la concavitat de l’altra mà posada amb el palmell al terra.
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Ϡ

(Ϡ) Baldufa
Material
Glans (verdes)
Escuradents

Eines
Cúter

α Tallar la gla per l’extrem de la cúpula.
β Clavar al centre de la polpa un broquet o
tros d’escuradents.

Posant la punta de la gla prop d’una superfície o a tocar, cal prémer el broquet entre el
polze i l’índex i donar-li un efecte giratori. La força centrífuga del gir manté dreta la
baldufa tot rodant.
De jocs de baldufa n’hi ha molts: Qui la fa durar més estona dreta. La baldufa que s’atura i
assenyala qui pagarà penyora. Batalla de baldufes dins un cercle, quina surt del cercle
perd, etc.
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ψ

(ψ) Xiulet
Material

Eines

Canya (verda i prima)

Cúter

α Tallar un segment de canya verda d’un
pam arran de nus. Per l’altre extrem fer
un gallet amb doble escapça. Tallar la
cànula longitudinalment, des del gallet
fins a prop del nus.
β Prémer entre les dents el gallet i bufar.
L’aire sortirà xiulant entre l’esquerda. La
diferent pressió de les dents o de la mà
sobre la cànula modula el so.

Ha de ser canya verda i només xiula mentre no es resseca perquè l’esquerda
humida fa de membrana vibratòria. És un instrument efímer.

18

Emporion: El substrat grecollatí de la cultura catalana - Treball de síntesi - Lluís Solé i Perich

Ι

(Ι) Flauta de Pan
Material
Canya
Fil

Eines
Serra
Cola

α Tallar segments de canya de diferent
longitud, no més gruixuts que el dit
petit i no més llargs que un llapis nou,
deixant el nus cec a baix.
β Unir els tubs encolant-los o lligant-los a
uns travessers de canya.

Amb la flauta en posició vertical a tocar del llavi inferior, cal fer bufets forts a cada tub per a
comprovar quin so fan.
Els canons de canya de més amplada o de menys llargada que el dit petit costen molt de fer
sonar.
Tot i ser un anacronisme, és molt pràctic unir els tubs i els travessers amb gomes elàstiques,
que es poden retirar un cop s’hagi pogut lligar o encolar.
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ζ

(ζ) Cítara o psalteri
Material
Fusta
Fil de cuca
Visos amb baga o anella
Paper de vidre
Pintura

Eines
Serra
Llima
Alicates
Tisores
Pinzell

α Tallar una peça de fusta, d’uns dos
centímetres
de
gruix,
donant-li
qualsevol forma.
β Cargolar visos de rosca
acabats amb baga o anella
d’uns
20
mm.;
uns
d’alineats i d’altres a una distància
progressiva, a mode de clavilles que
tensin cordes de diferent longitud.
γ Tallar segments de fil de cuca de diversos
diàmetres i longituds. Lligar-los entre
dos visos i tensar-los

Opció: pintar o esgrafiar la fusta amb motius grecs.
Opció: dotar l’instrument d’una caixa de ressonància.
Opció: donar forma de lira o arpa confegint amb llistons de fusta un marc triangular o
rectangular on fixar els visos que fan de clavilles i les cordes.
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Ϛθ

(θ) Opus caementicium

(Ϛ) Llàntia d’oli
Material
Closques de mol·lusc

Eines
Tisores

Cordill (fibra natural, cotó)

Llumins

Material
Aigua 1/3
Calç (guix o escaiola )
1/3
Cendra (putzolana) 1/3
+Sorra=formigó
(optatiu)

Oli o greix
Fusta, pedra... (suport)
α Enganxar la closca sobre un suport (fusta,
pedra...)
β Tallar un ble de cordill de quatre dits de
llarg i introduir-lo dins la closca.
γ Abocar un raig d’oli dins la closca.
δ Encendre el ble amarat d’oli.

Eines
Pot
Cullereta

α Barrejar en un pot una cullerada d’aigua,
una de cendra i una de calç, o una
proporció equivalent.
β Enganxar la closca de mol·lusc o el que
calgui. La pasta s’endureix molt
ràpidament i perd adherència.

Verges (el Baix Empordà), Dijous Sant: El
Carrer dels Cargols s'il·lumina amb
centenars de petites closques de cargol
plenes d'oli que s'enganxen a la paret amb
pasta de cendra per a il·luminar el pas de
la Dansa de la Mort.

http://www.festes.org/articles.php?id=1226
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ην

(ν) Tinta
Material
Canya (2 metres)
Paper
Tinta

(η) Estendard/gallardet
Eines
Tisores
Pinzell
Cola
Serra

Material
Goma laca 2 parts
Sutge
3 parts
Alcohol 20 parts

α Serrar i polir l’asta: una canya d’uns dos
metres.
β Tallar l’estendard o gallardet: un triangle
de paper d’uns quatre pams.
γ Pintar l’emblema que llueix l’estendard.
δ Encolar l’estendard a l’asta.

Eines
Pot amb tap
Pinzell
Cullereta

α Barrejar en un pot 2 parts de goma laca, 3
parts de sutge, i 20 parts d’esperit de vi,
o una proporció equivalent (cada part
pot ser la d’una cullereta de cafè).
β Sucar el pinzell i pintar.
γ Tapar el pot en acabar, l’alcohol
s’evapora molt de pressa.

Hi ha evidències del 2500 aC de l’ús de tinta a la Xina i a Egipte. La tinta s’obtenia barrejant
diferents sutges vegetals amb olis o resines i aigua o vinagre.
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Μ

(Μ) Xarop
Material
Til·la (4 bossetes)
Sucre (20 cullerades)
Aigua (25 cullerades)
Etiqueta adhesiva

Eines
Flascó (125 ml.)
Tap
Remenador
Microones
o fogó
Recipient
(500 ml.)

α Mesurar unes vint-i-cinc cullerades
d’aigua abocant-les en un recipient del
doble de capacitat que pugui anar al foc
o al microones.
β Posar quatre bosses de til·la (principi
actiu) a l’aigua i escalfar-ho fins a
l’ebullició.
γ Deixar reposar i refredar la infusió
durant deu minuts.

δ

Abocar,
progressivament,
trenta
cullerades de sucre dins la infusió,
barrejant de forma continuada durant
cinc minuts.
ε Transferir el xarop dins el flascó, tapar-lo
i enganxar-hi l’etiqueta: “Xarop de til·la.
Conservar en lloc sec, protegit de la llum.
Caducitat: trenta dies”

Xarop ve de l’àrab šarāb. Els xarops són líquids de consistència viscosa que contenen
solucions concentrades de sucre o mel en aigua.
També es pot preparar amb menta, camamilla...
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Ζ

(Ζ) Sarró
Material

Eines

Roba (30 x 30 cm.)

Tisores

Fil de cosir

Retolador
Agulla de
cosir

Cordó

α Retallar una peça de roba (30 x 30 cm.)
que no es desfili.
β Pintar-hi una sanefa.
γ Doblegar la roba i cosir-ne el cul i el
lateral. En girar el sarró el repunt queda
amagat a l’interior.
δ Foradar la boca del sarró amb unes deu
puntades i enfilar-hi el cordó que
estreny i tanca.
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ξ
(ξ) Mosaic tessel·lat
Material

Eines

Fusta o rajola

Regle

Goma “eva”

Llapis
Tisores
Cola

α Dibuixa amb llapis una quadrícula de
1x1 cm. sobre una fusta o rajola de la
mida aproximada d’un foli.
β Retalla tires de goma “eva” d’1 cm. i fesne quadradets d’1x1 cm.. Colors: negre,
blanc i marrons.
γ Encola els quadradets (tesel·les) d’un en
un sobre la quadrícula seguint un
model.
δ Alternativa: Tècnica del trencadís usant
fragments de ceràmica.
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λ

(λ) Estilet (stilus)
Material

Eines

Clau amb cabota

Martell

Cordill

Enclusa (pedra)

Tap de suro

Llima per a ferro

α Aplanar la cabota del clau fins a formar
una espàtula (els cargols de banc solen
tenir enclusa).
β Llimar l’extrem aplanat fins a formar una
cantell polit i, si pot ser, rectilini.
γ Lligar l’estilet a la tauleta amb un cordill
o clavar-lo en un suro.
δ Escriure gravant sobre cera i esborrar
allisant la cera amb l’extrem pla.

Escriu/grava sobre cera (amb stilus):

Teorema
de
Pitàgores
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σΡ

(Ρ) Medalló

(σ) Escultura
Material
Estany o plom (de pesca)

Eines
Martell
Enclusa
Tisores

Material
Estany o plom (de pesca)
Cordó o cadeneta o agulla
imperdible

α Treball en fred del metall (plom o
estany). Martellejar un plom (de pesca)
d’uns 30 gr. fins a aconseguir un disc
pla, prim com una cartolina.
β Retallar el disc de plom en espiral fent
una tira d’un cm. de gruix, deixant un
dics central que farà de base. Estirar
l’espiral cap amunt.

Eines
Martell
Enclusa
Tisores
Punta

α Treball en fred del metall (plom o
estany). Martellejar un plom (de pesca)
d’uns 30 gr. fins a aconseguir un disc
pla, prim com una cartolina.
β Es pot retallar el contorn del disc en
formes artístiques o representant
símbols del zodíac. Esgrafiar-hi lletres o
símbols. Cal fer dos forats al disc per on
passar una fíbula o agulla imperdible,
un cordó o una cadeneta.

El plom és tòxic! Cal rentar-se mans i cara després de manipular-lo en fred.
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Ϝϰ

(Ϝ) Fíbula fermall imperdible
Material
Dues puntes d’acer

(ϰ) Botó

Eines
Martell
Enclusa
Tenalles
Llima

Material
Plom (de pesca)
Fil

α Treball en fred del metall. Martellejar
dues puntes d’acer d’uns 5 cm. L’una
corbant-ne la part de la cabota fins a ferne una baga. L’altra fins a donar-li
forma d’anella amb els caps aplanats
perquè no s’escorri la baga.

Eines
Martell
Enclusa
Tisores/Llima
Punxó/Agulla

α Treball en fred del metall. Martellejar un
plom (de pesca) d’uns 20 gr. fins a
aconseguir un disc pla del gruix i
diàmetre d’una moneda d’un € .
β Tallar i llimar les vores irregulars fins a
obtenir un disc.
γ Trepanar-hi dos forats.
δ Cosir sobre una peça de tela com a
decoració o a la boca del sarró per cordarlo enllaçat amb una baga.
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φυ

(φ) Fletxa
Material
Punta d’acer

(υ) Anell
Eines
Martell
Enclusa
Tenalles
Llima

Material
Punta d’acer

α Treball en fred del metall. Martellejar la
meitat d’una punta d’acer d’uns 5 cm.
de llarg fins aplanar-la.
β Llimar-ne l’extrem afuant-lo i llimar-hi
dues osques laterals per obtenir una
punta triangular.

Eines
Martell
Enclusa
Tenalles
Llima

α Treball en fred del metall. Martellejar de
cap a cap una punta d’acer d’uns 5 cm.
de llarg fins aplanar-la.
β Llimar les vores irregulars de la làmina
d’acer.
γ Doblegar la làmina d’acer formant un
cercle fins que les dues puntes es toquin
o s’apropin.
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Η

(Η) Ham
Material

Eines
Martell

Punta d’acer

Enclusa
Tenalles
Llima

α Treball en fred del metall. Martellejar la
meitat d’una punta d’acer d’uns 5 cm.
de llarg fins aplanar-la.
β Llimar-ne l’extrem afuant-lo i llimar-hi
una osca per obtenir una punta en
ganxo.
γ Doblegar el segment aplanat formant un
ganxo.
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χ

(χ) Moneda/òbol/botó
Material
Estany
o
plom (de pesca)

(Activitat complementària)

Eines
Fogó “Bunsen” (gas)
Encenedor
Gresol (cullerot metàl·lic o recipient on fondre metall)
Motlle (volandera Ø interior d’uns 2 cm.)
Encuny (gravador, tirador d’un calaix, una altra moneda)
Martell i pinces

α Encendre el fogó.
β Fondre dins el gresol (cullerot) uns 60 gr.
d’estany o de plom.
γ Posar el motlle (volandera) sobre una
superfície llisa metàl·lica o ceràmica.
δ Decantar unes gotes de metall fos des del
gresol fins a omplir i enrasar el forat de
la volandera.

ε Encunyar la moneda gravant-hi un relleu
per pressió d’un cop de martell. Es pot
obtenir el relleu usant com a encuny un
objecte metàl·lic: tirador d’un calaix,
capçal d’una eina, femella d’un cargol,
una altra moneda...

El plom és tòxic! Cal manipular-lo amb mascareta i rentar-se mans i cara. Es treballa amb
foc i altes temperatures: calen guants de cuir; cal assegurar el gresol perquè no es tombi i
cal que el gresol tingui un mànec llarg i aïllat i, si té un bec decantador, facilitarà
l’abocament del metall fos.
Cal que el gresol estigui en contacte directe amb la flama. El metall es fon en pocs minuts,
tarda menys si s’esmicola en petits fragments.
El metall se solidifica en pocs segons un cop abocat i es refreda en pocs minuts.
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π

(π) Lacre
Material
Cera
Cinta

(Activitat complementària)
Eines
Llumins
Marcador

α Lacrar = vessar cera fosa sobre la vora del
papir que es vol fixar. (La parafina “cera
moderna” no arrapa sobre el paper).
β Segellar o gravar la cera tova amb un
estilet, amb un anell, un tap o qualsevol
objecte que deixi marca.
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Σ

(Σ) Tauleta de cera
Material
Tauleta (caixa de fruita)
Llistons de fusta
Cera (ciri)

(Activitat complementària)

Eines
Serra
Cola
Llumins

α Serrar una tauleta de fusta de 8x12 cm.
aproximadament.
β Fixar 4 llistonets als cantells.
γ Fer un forat o encaix per passar el cordill.
δ Vessar/fer degotar cera fosa sobre la
tauleta formant capa d’uns 5 mm. (La
parafina dels ciris moderns no té les
propietats de la cera natural).
ε Allisar la cera tèbia.

Amb l’stilus Escriu/grava sobre la cera:

Teorema
de
Pitàgores
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Objectes manufacturats,
resultat final:
7canut

1ploma
2cànula i plomí
3calamus
4stilus

8astràgals
5escrivania

9xiulet

11flauta de Pan

10baldufa
12 tauletade cera

6volum
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Objectes manufacturats,
resultat final:

14 xarop

17 anell

13 sarró

18 punta de fletxa
19 ham
15 llàntia i caementicium
20 escultura

21 medalló

16gallardet i tinta

22 òbol
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Γ
(Γ) Matar o cementiri
Material

Eines
Pilota tova

Terreny de joc delimitat

α Dos strategos comanen dues polis o equips
nombrosos. Terreny de joc dividit en
dos camps cadascun amb una franja a
l’extrem: el cementiri o l’Hades, on van a
parar els desterrats i els morts.
β L’oracle de Delos elegeix el destí: quin
equip comença posseint la pilota i qui és
desterrat, per ostracisme: petxina blava
(innocent/guanyador);
vermella
(culpable/perdedor).
γ Es llança la pilota contra l’equip contrari.
Si es toca un jugador i la pilota cau a
terra, està mort i va al cementiri. Si
copsa la pilota sense que toqui el terra,
sobreviu. Els jugadors del cementiri
també
llancen
les
pilotes
que
arrepleguen. El joc acaba quan tots els
membre d’un equip són a l’Hades.
δ Variant d’Esculapi: Els morts reviuen si
aconsegueixen matar un contrincant.

Font: Juguem com jugaven les nenes i els nens de Tàrraco. Ed. Camp d’Aprenentatge de la ciutat de
Tarragona (2005). Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. ISBN: 84-689-1907-1
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Ϟυ

(Ϟ) Cercle

(υ) Petxina, dia o nit

Material

Eines

Material

Terreny de joc circular

5 fitxes d’un
color cada
contrincant

Terreny de joc amb una
línia recta central que
separa els dos equips

α Ludus orbis. Diversos jugadors, fins a sis.
Cada jugador pren cinc fitxes d’un
mateix color (nous o pedres).
β Els jugadors intentaran, a partir d’una

Eines
1 petxina o
fitxa plana amb
una cara fosca
(nit) i l’altra
clara (dia)

α Conchae lvdvs. Un àrbitre i dos equips
situats a l’est (dia) i a l’oest (nit) de la
línia traçada al terra.
γ L’àrbitre llança a l’aire la petxina. Si cau
del costat clar guanya el dia i aquest
equip haurà de perseguir els de la nit, o
viceversa.
Δ El primer concursant que sigui agafat
farà d’”ase” i haurà de carregar qui l’ha
atrapat.
β El joc s’acaba quan tots el membres d’un
equip fan d’”ase” i han perdut.

distància definida, llençar i situar
cadascuna de les fitxes a l’interior d’un
cèrcol d’un metre de diàmetre dibuixat al
terra fins a completar, per torns, cinc
tirades. S’ha de calcular bé la tirada per
tal d’intentar desplaçar les fitxes dels
contrincants fora del cercle.
γ Es guanyen punts segons el nombre de
fitxes que queden dins la circumferència,
amb una puntuació extra si hi són totes
cinc.

Font: Juguem com jugaven les nenes i els nens de Tàrraco. Ed. Camp d’Aprenentatge de la ciutat de
Tarragona (2005). Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. ISBN: 84-689-1907-1
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Λρ

(ρ) Marro de nou
Material
Tauler o terreny de joc
delimitat per nou vèrtex

(Λ) Marro de tres

Eines
3 fitxes blaves
3 fitxes roges

α Tabula lusoria. Dos strategos. Cada jugador
pren tres fitxes d’un mateix color (ossets,
nous o pedretes). S’acorda qui comença
primer. Per torns, cada jugador situa una
de les seves fitxes en les interseccions
que estiguin buits.
β El primer jugador que aconsegueixi
alinear les seves tres fitxes guanya la
partida.

Tauler o terreny de joc
delimitat per tres
quadrats concèntrics
connectats pels eixos

9 fitxes blaves
9 fitxes roges

α Duplum molendinum. Dos strategos. Cada
jugador pren nou fitxes d’un mateix
color (ossets, nous o pedretes). S’acorda
qui comença. Per torns, cada jugador
situa una de les seves fitxes en una de
les 24 interseccions que estigui buida.
γ Segona fase: Per torns, cada jugador pot
moure una de les seves peces a una
intersecció adjacent. Si no pot realitzar
cap moviment, perd la partida.
δ Si un jugador col·loca tres de les seves
fitxes alineades fa “marro" i pot eliminar
una fitxa de l'adversari, sempre que no
formi part, al seu torn, d'un grup de
tres.
β Qui queda amb menys de tres fitxes perd
la partida.

Opció: substituir fitxes per figures humanes sobre un tauler dibuixat a terra.
Opció: un quadrat subdividit en nou quadrats.
Font: Juguem com jugaven les nenes i els nens de Tàrraco. Ed. Camp d’Aprenentatge de la ciutat de
Tarragona (2005). Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. ISBN: 84-689-1907-1
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ΔΥ

(Υ) Morra, digitis micare
Material
5 pedres, nous o monedes
per a cadascun dels 6
jugadors.

(Δ) Delta,ludusdeltae

Eines
Pintura

Material

Eines

Dos jugadors.
Una mà de cadascun.

α Es dibuixa al terra un triangle equilàter
representant la lletra grega Delta. El
triangle esdivideix en 10 parts
horitzontals i a cadascuna se li atribueix
un valor amb xifres gregues o romanes.
β Els jugadors llencen les seves nous o
petxines o pedres o monedes dins del
triangle des d’una distància de 2 o 3
metres. Cada jugador té cinc tirades. Es
compten els punts. El guanyador serà
aquell que n’obtingui més.

α Joc dels deu dits. Competeixen dues
persones. Cadascuna, tenint una mà
closa rere l’esquena, diu un nombre
inferior a deu al mateix temps que
allarga algun dit de la mà closa, o bé
cap. Guanya qui encerta a dir un
nombre igual a la suma dels dits
allargats per ambdós jugadors.
β La puntuació mínima a obtenir és 2, ja
que no existeix el zero i el puny tancat
val 1.

Opció: Una variant d’aquest joc és el joc tradicional català de
la xarranca.

Font: Juguem com jugaven les nenes i els nens de Tàrraco. Ed. Camp d’Aprenentatge de la ciutat de
Tarragona (2005). Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. ISBN: 84-689-1907-1
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(Activitat complementària)
(ζ) Teatre: tragèdia i comèdia
Material
Disfressa
Attrezzo (el ja fabricat)
Guió teatral

Eines

α Escollir un fragment d’una obra
clàssica grega.
β Repartir els rols o personatges.
γ Assajar el text, l’entonació, els
gestos o llenguatge no verbal i els
desplaçaments dins l’escena.
δ Es pot fer només lectura teatral o
interpretació oral.

Trobareu textos adaptats de les tragèdies “Electra” i “Antígona”, de Sòfocles, i
“Troianes”, d’Eurípides, amb suggeriments molt simplificats de vestuari, attrezzo i
caracterització a:
http://apliense.xtec.cat/arc/node/30438 (Electra)
http://apliense.xtec.cat/arc/node/30440 (Antígona)
https://apliense.xtec.cat/arc/node/31095 (Troianes)
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LECTURES
DRAMATITZADES
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Índex
Lectura 1: ELECTRA Pàrode: entra el cor.
Personatges: Electra, corifeu i el cor i Agamèmnon (difunt)
Lectura 2: ANTÍGONA Pàrode: entra el cor
Personatges: Antígona, Tirèsies, corifeu i el cor (soldats o serventes)
Lectura 3: ANTÍGONA Episodi IV Desesper
Personatges: Antígona, Creont, corifeu i el cor (soldats o serventes)
Lectura 4: LISÍSTRATA 27
Personatges: Lisístrata, Lampitó, Mirrina, Kalonike
Lectura 5: ELS NÚVOLS
Personatges: Estrepsíades, Fidípides, deixeble
Lectura 6: EL SOLDAT FANFARRÓ Acte V
Personatges: Periplectomen, Pirgopolinices, Carió, Esceledre i alguns loraris
Lectura 7: DIÀLEGS DELS DÉUS 2(22)
Personatges: Pan, Hermes, Penèlope i Icari
Lectura 8: DIÀLEGS DELS DÉUS
Personatges: Hefest, Zeus i Atena
Lectura 9: TASTEU AQUESTES RECEPTES VINS I OLIS MEDICINALS I AROMÀTICS
Personatges: Pal·ladi, Aurus, Marcial i Cornèlia
Lectura 10: TASTEU AQUESTES RECEPTES: VINS I DOLÇOS I LLEPOLIES
Personatges: Tul·lius, Marci i narrador/a
Lectura 11: Un marit enamorat: Carta, lletra o epístola de Plini a la seva Calpúrnia
Personatges: Plini, Calpúrnia i narrador/a
Lectura 12: SOBRE ELS COSMÈTICS PER AL ROSTRE DE LA DONA
Personatges: Publiola, Túl·lia i narrador/a
Lectura 13: INVITACIÓ AL TEATRE
Personatges: Demènet i Tiró
Lectura 14: LA COMÈDIA DELS ASES Acte II, escena IV
Personatges: Leònides (l’amo), Líban (un criat) i un mercader
Lectura 15: LA COMÈDIA DELS ASES Acte I, escena III
Personatges: Diàbol (l’enamorat), Clèereta (una alcabota, l’aprofitada)
Lectura 16: LA COMÈDIA DELS ASES Acte III, escena III Dos enamorats
Personatges: Argirip i Filènia (enamorats), Leònides (l’amo) i Líban (un criat)
Lectura 17: EL SABATER
Personatges: Metro, Cerdó, Sabater i dues clientes
Lectura 18: EL MESTRE
Personatges: Metròtime, Lamprisc i Còttal
Lectura 19: EL REI MIDES I DIONÍS
Personatges: Mides, Dionís, Silè, jardiner i narrador/a
Lectura 20: EL CAP DE LA MEDUSA
Personatges: Rei, Perseu, Medusa, pare i dos/dues narradors/es
Lectura 21: ÈDIP I L’ENIGMA DE L’ESFINX
Personatges: Esfinx, viatger, Êdip i dos/dues narradors/es
Lectura 22: LA CAMISA DE L’HOME FELIÇ
Personatges: Tsar, trobador, emissari reial, ermita, metges i quatre narradors/es
Lectura 23: TROIANES
Personatges: Cassandra, Hècuba, Andròmaca, Taltibi
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Lectura 1

Electra
Pàrode: entra el cor
Electra, Agamèmnon (difunt), corifeu i cor
(La princesa Electra plora la mort del seu pare
Agamèmnon. Plena de ràbia espera que el seu
germà torni de l’exili per venjar el crim. Les
dones de la ciutat (el cor i el corifeu) miren de
donar-li bons consells)
(Sona un tany fúnebre de campanes. Els membres del cor van entrant d’un en un entonant una
lletania i es queden al lateral. 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 fet un
home, 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]
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! Electra. 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
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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]
(El cor es retira i surt d’escena. Electra queda sola al costat de la tomba del seu pare)
Fi

http://apliense.xtec.cat/arc/node/30438 (Electra, de Sòfocles, adaptació de Lluís Solé i Perich)
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Lectura 2

Antígona
Pàrode: entra el cor
Antígona, Tirèsies, corifeu i el cor (soldats
o serventes)
(Els grecs tenien molta curiositat per conèixer el
futur. Per això tenien endevins i oracles. Aquí
l’endeví Tirèsies prediu el funest destí de la
família reial de Tebes)
(Soroll de vent. Tirèsies, l’oracle, és un sacerdot o un vell espellifat; cec, va amb els ulls
embenats. Entra temptejant amb el bastó i portant un tamboret a la mà. S’asseu per meditar en
silenci en un costat de l’escenari. Deixa el bastó i treu els daus d’endevinar el futur que porta en
un sarró lligat a la cintura. Sacseja i llença uns daus d’os que ressonen pel terra. Com que és
cec, palpa per trobar els daus i en llegeix el destí amb els dits. Incrèdul, s’espanta... Els membres
del cor van entrant d’un en un i s’interessen pels daus. El cor parla intercalant i repetint
paraules en grec i en català)
CORIFEU: (S’avança) Oracle de Tebes! Què has vist en els daus dels astràgals?
TOT EL COR: T’escoltem! T’escoltem! T’escoltem! Σοι ακοῦομεν! [si akúomen]
CORIFEU: Què ha d’oir el rei Laios? Quin destí li preserven els déus?
TOT EL COR: Els déus! Els déus! Els déus! Οἱ Θεοί! [i zeí]
(L’oracle recull els daus d’os, s’asseu, els sacseja, medita, invoca els déus i els torna a tirar.
S’alça i aplega els daus escampats palpant-los d’un en un, va fent escarafalls i prediccions)
TIRÈSIES: (S'alça esverat, mirant l'infinit) Guarda’t, rei Laios! Mals averanys! Una
maledicció plana sobre teu... i sobre tota la teva nissaga. Mala entranya! Quin cruel
destí (Mostra els daus al palmell, els deixa caure).
TOT EL COR: (Assenyalant els daus) Una tragèdia! Una tragèdia! Una tragèdia! Μία
τραγωδία! [mía tɾagodía]
TIRÈSIES: (Amenaçador. Assenyalant un personatge no present) No et casis rei Laios! No pas
amb Iocasta, germana de Creont... Perquè el fill que tindreu... naixerà maleït!
TOT EL COR: (Esglaiant-se) Maleït! Maleït! Maleït! Ἐναγή! [enagí]
TIRÈSIES: (Amenaçador. Assenyalant el personatge no present) Encara que abandonis el teu
fill, rei Laios, no podràs tòrcer la profecia!
TOT EL COR: El destí! El destí! El destí! Ἡ Μοῖρα! [i míra]
TIRÈSIES: (Avisant. Assenyalant el personatge no present) Un pastor trobarà l’infant i li
donarà el nom d’Èdip.
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TOT EL COR: Èdip! Èdip! Èdip! Οἰδίπους! [idípus]
TIRÈSIES: (Amenaçador. Assenyalant el personatge no present) El fill que neixi, sense saber-ho,
matarà el seu pare!
TOT EL COR: (Acusador. Assenyalant un altre personatge no present) Et matarà! Et matarà! Et
matarà! Σοι φονέψει! [si fonépsi]
TIRÈSIES: (Amenaçador. Assenyalant el personatge no present) El teu fill s’allitarà amb la teva
vídua!
TOT EL COR: (Esglaiant-se. Assenyalant l’altre personatge no present) La seva pròpia mare! La
seva pròpia mare! La seva pròpia mare! Τοῦ ἑαυτοῦ ἡ μητήρ! [tú eaftú i mitír]
TIRÈSIES: (Torna a tirar els daus i se n’aparta) És tan gran el doble pecat que anuncien els
astràgals... ofèn tant les lleis divines... que, quan ho sàpiguen, Iocasta es penjarà i Èdip
es buidarà els ulls.
TOT EL COR: Els ulls que l’encegaven! Els ulls que l’encegaven! Els ulls que l’encegaven!
Οἱ ὀφθαλμοί οἱ ἐτυφλοῦν! [i ofzalmí i etiflún]
TIRÈSIES: I tindran fills nascuts del pecat que es mataran per governar Tebes.
TOT EL COR: Germà contra germà! Germà contra germà! Germà contra germà! Ἀδελφός
πρός ἀδελφόν! [adelfós prós adelfón]
TIRÈSIES: (Abandonant els daus va sortint de l’escenari) Les lleis divines, menystingudes pels
homes de la casa de Tebes, queden en mans d’Ismene... i d’Antígona.
TOT EL COR: (Abandonant l’escenari per l’altra banda) Antígona! Antígona! Antígona!
Ἀντιγόνη! [Antigóni]
CORIFEU: (Es queda, ha recollit els daus, els mostra al públic i els deixa que s’esmunyin entre els
dits) El destí d’Antígona!
(Música lúgubre)
Fi
http://apliense.xtec.cat/arc/node/30440 (Antígona, de Sòfocles, adaptació de Lluís Solé i Perich)
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Lectura 3

Antígona
Episodi IV Desesper
Antígona, Creont, corifeu i el cor (soldats o
serventes)
(Antígona, princesa de Tebes, està a punt de ser
condemnada a mort per haver obeït les lleis
dictades pel rei Creont, el seu oncle. Antígona
representa l’esperit rebel i inconformista de les
heroïnes gregues i prefereix morir abans que
acceptar una gran injustícia.
(Entra Antígona lligada de mans, escortada per dos soldats o serventes)
ANTÍGONA: (Apenada, desfent-se de la custòdia, al públic mostrant les mans lligades) Mireu-me,
ciutadans de Tebes. Per darrer cop veig la llum del sol. El demà ja no existeix. Se
m’enduen viva a l’Hades. Sense planys, sense amics... Ja no hi haurà qui em canti els
himnes de les meves noces.
CORIFEU: (Admirant-la) Princesa de Tebes, t’adreces tu mateixa al camí dels morts,
esplendorosa i coberta de lloances en vida, com els semidéus.
ANTÍGONA: Ai! Ai! Et rius de mi. Perquè no esperes que sigui morta?
CORIFEU: (Resignat) Antígona, expies els pecats incestuosos dels teus pares.
ANTÍGONA: Sí, estic maleïda pel destí dels meus pares. Sense espòs, vaig ara amb ells a
conviure.
CORIFEU: (Fent-li retret) Però també expies la teva gosadia d’haver topat amb la justícia del
rei.
ANTÍGONA: (Li replica, ofesa) Gosadia? És un acte de pietat honorar els morts? Polinices,
pobre germà meu! Amb la teva mort m’has llevat la vida. (Al públic) Oh! Ciutadans de
la pàtria! Us prenc per testimonis, mireu per quines lleis me’n vaig, sense el plor dels
qui m’estimen, a la meva reclusió sepulcral. Malaurada de mi! Ni formo part del
nombre dels qui viuen ni dels qui han mort.
(Creont surt del palau i se sorprèn de veure encara Antígona allà. Els soldats o serventes corren
a apressar Antígona altra vegada)
CREONT: Emporteu-vos-la immediatament i tanqueu-la dins la tomba tal com jo he
disposat.
ANTÍGONA: (Alliberant-se dels soldats que l’han tornat a aferrar pels braços obeint el rei, parla als
esperits dels morts) Sense poder fruir del bocí de vida que em pertocava, m’encamino al
sepulcre on m’esperen els meus pares, perquè les meves mateixes mans us han rentat
sobre les vostres tombes. Quina llei dels déus he transgredit? Que, a l’Hades, Persèfone
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em jutgi. Ja veus, Polinices, germà meu estimat, quin tracte rebo per enterrar el teu cos!
(A Creont, perdonant-lo) Que els teus sofriments, Creont, no siguin pitjors que els que
comets injustament amb mi.
CREONT: (Als soldats, impertèrrit) Si trigueu més a endur-vos-la, hi haurà represàlies. (A
Antígona) No et refiïs, Antígona, que, retardant el destí amb les teves paraules, els fets
s’esdevinguin d’una altra manera.
ANTÍGONA: (Desmaiada) Ja se m’emporten! No hi ha ajornament! Amb quines angoixes em
fan pagar la meva pietat!
(Creont entra al palau. Els soldats s’emporten Antígona a la força lluny del palau. El cor es gira
d’esquena al públic i tanca l’escena)
Fi
http://apliense.xtec.cat/arc/node/30440 (Antígona, de Sòfocles, adaptació de Lluís Solé i Perich)
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Lectura 4

Lisístrata
27
Lisístrata, Lampitó, Mirrina, Kalonike
(Lisístrata, protagonista de la comèdia, exposa a diverses dones el seu pla de declarar-se en vaga
sexual per obligar els seus marits a fer les paus i posar així fi a la guerra del Peloponès, que els
enfronta des de fa anys. Rere el llenguatge procaç es deixa veure l’esperit profundament
antibel·licista d’Aristòfanes)

LAMPITÓ: Tota aquesta tropa, qui l’ha convocada?
LISÍSTRATA: Jo.
LAMPITÓ: Doncs, vinga, digues què vols de nosaltres?
MIRRINA: Això, maca, explica’t, per Zeus, d’una vegada!
LISÍSTRATA: Ja va, però abans digueu-me una coseta:
MIRRINA: Parla, va!
LISÍSTRATA: Els pares dels vostres fills, no els enyoreu, tant de temps fora? Oi que els
vostres marits estan tots en campanya?
KALONIKE: El meu home, pobrissó, ja fa cinc mesos que és a Tràcia, guardant l’Eukrates.
MIRRINA: Doncs el meu ja en porta set a Pilos.
LAMPITÓ: El meu ja en ve, ja, de tant en tant del front. Però, pels déus!, no jeu que pren
l’escut i surt volant.
LISÍSTRATA: Però no és només això, ja ni d’amants ni un en queda! De titoles no en trobes
ni de cuiro. Així, què?, m’ajudaríeu, si us dic com, a posar fi a aquesta guerra?
MIRRINA: I tant! Jo, si convé, em trec la roba i me la menjo peça a peça aquí mateix!
KALONIKE: Em deixo obrir pel mig, jo, com si fos una arengada.
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LAMPITÓ: I jo pujo a la muntanya de Taiget, si d’allà dalt es veu la pau.
LISÍSTRATA: Vinga, doncs, no us ho amago més! Nosaltres, les dones, si de debò volem
forçar els homes a fer la pau, ens hem d’estar...
MIRRINA: Que ens hem d’estar? Per Zeus!, de què?
LISÍSTRATA: Però ho fareu?
MIRRINA: Ja hi pots pujar de peus!
LISÍSTRATA: Doncs bé: ens hem d’estar... del pardal! Ep! Com és que gireu cua? On aneu?
Què són aquestes ganyotes? Si esteu esmorteïdes! Llàgrimes, també? Per tots els déus!
Ho fareu o no ho fareu?
MIRRINA: Jo, ni pensar-hi! Si la guerra continua, què hi farem_?
KALONIKE: Amb mi, tampoc no hi comptis!
LISÍSTRATA: Ara em surts amb aquestes, senyora arengada? Si fa un moment deies que et
deixaries obrir pel mig!
KALONIKE: Una cosa és el que jo dic i una altra el que tu demanes. M’estimo més passar
pel mig del foc! Que, com el pardal, amiga meva, no hi ha res!
LISÍSTRATA: Ah! Que n’és d’impúdica, la nostra raça! Amb raó ens deixen com un drap
brut al teatre! No estem per res més que per bressols i galopades! Lampitó, amiga
espartana, si almenys tu em fessis costat, la cosa encara es salvaria.
LAMPITÓ: És dur per a una dona, pels dos déus, haver d’anar al llit tota soleta, i sense l
‘instrument! En fi, tot sigui per la pau.
LISÍSTRATA: Això és una dona!
KALONIKE: I si... si ens estem d’això que dius -que els déus ens estalviïn el sacrifici, vols
dir que així aconseguirem la pau?
LISÍSTRATA: I és clar que sí. Imagina’t que ens quedem a casa empolainades, passejant
amunt i avall amb túniques ben transparents. I, a sota, res! Doncs bé, si aleshores
nosaltres fem que no i que no, veuràs que ràpid que fan les paus. Perdent el cul!
(Lisístrata i un seguici de dones arrauxades surten d’escena, disposades a fer entrar en raó els
seus marits)

Fi

ARISTÒFANES (s. V aC) “Lisístrata”. Traducció de Cristián Carandell. Resum de literatura grega.
Carles Riba. Antologia de textos a cura d’Eusebi Ayensa. Col·lecció: Assaig, 3. Edicions
Cal·lígraf. Barcelona. 2014. pp. 142-144 (Adaptació)
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Lectura 5

Els núvols
Estrepsíades, Fidípides, deixeble
(Aristòfanes fa befa dels filòsofs i sofistes, i de
passada critica el nou sistema educatiu d’Atenes:
Estrepsíades està ofegat pels deutes i vol que el seu
fill aprengui a fer bons discursos per poder-se treure
de sobre tots aquells que li reclamen els seus diners.
Estrepsíades alliçona Fidípides)
ESTREPSÍADES: Vés-hi, t’ho suplico, perquè ets qui
més estimo en aquest món. Vés a estudiar.
FIDÍPIDES: I què és el que hauré d’aprendre?
ESTREPSÍADES: Diuen que tenen dos discursos, el fort i el dèbil. El més dèbil, diuen que fa
vèncer fins i tot les causes injustes. Doncs, si m’aprens aquest discurs injust, tot el que
ara dec per culpa teva, d’aquests deutes no n’hauria de tornar ni un òbol a ningú.
FIDÍPIDES: No puc obeir-te. Que jo no gosaria, amb la cara esgrogueïda, mirar els genets.
ESTREPSÍADES: Doncs, per Demèter!, que de la meva taula no menjareu, ni tu, ni el teu
cavall de tir ni el de muntar, perquè et trec de casa i t’envio a fer punyetes!
FIDÍPIDES: Molt bé! L’oncle Mègacles no em deixarà pas sense cavalls. Vaig a veure’l i, del
que facis tu, tant se me’n dóna.
ESTREPSÍADES: Doncs no em penso quedar ajagut on he caigut, sinó que faré súpliques a
aquests déus d’aquí i tot seguit aniré jo mateix a estudiar al pensatori. Però tan vell,
oblidadís i feixuc, com podré aprendre les subtileses dels mots exactes? Cal anar-hi.
(Fidípides se’n va. Estrepsíades es passeja dubtós. Se’n va a trucar a la porta de l’escola. Un
deixeble surt al pas de la porta)
ESTREPSÍADES: Vaig amb aquest pensaments d’una banda a l’altra i no truco a la porta?
(Trucant) Noi! Noiet!
DEIXEBLE: Vés-te’n a fer punyetes! Qui és que truca a la porta?
ESTREPSÍADES: Estrepsíades de Cicinna, fill de Fidó.
DEIXEBLE: Per Zeus!, un mal educat, deus ser, per ventar una guitza a la porta d’aquesta
manera tan desconsiderada i fer- me avortar el pensament que acabava de trobar.
ESTREPSÍADES: Perdona’m; és que visc lluny d’aquí, al camp. Però explica’m això que t’he
fet avortar.
DEIXEBLE: No m’és permès de dir-ho, excepte als deixebles.
ESTREPSÍADES: Doncs digues-m’ho amb confiança, perquè aquí em tens, disposat a fer-me
deixeble del pensatori.
DEIXEBLE: T’ho diré, però cal que ho consideris un misteri. Ara mateix acabava de
preguntar Sòcrates a Querefont quants cops podia saltar una puça la llargada de les
seves potes. Perquè, després de mossegar la cella de Querefont, havia saltat sobre el
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cap de Sòcrates.
ESTREPSÍADES: I com ho ha mesurat?
DEIXEBLE: Amb molta destresa. Ha fos cera, després ha agafat la puça i li ha enfonsat les
potes a la cera i, quan s’ha refredat, portava babutxes perses. Les hi ha tret i ha mesurat
l’espai.
ESTREPSÍADES: Oh Zeus sobirà! Quina subtilesa d’esperit!
DEIXEBLE: I què diries si sabessis una altre pensament de Sòcrates?
ESTREPSÍADES: Quin? T’ho suplico, explica-me’l.
DEIXEBLE: Querefont d’Esfètios li preguntava quina era la seva opinió sobre si els
mosquits brunzeixen per la boca o pel cul.
ESTREPSÍADES: I què li ha dit sobre els mosquits?
DEIXEBLE: Ha contestat que el budell del mosquit és estret i, pel fet d’ésser tan prim, l’aire
hi passa amb força, de dret cap al darrera; i doncs, la cavitat on desemboca fa que el cul
ressoni per la força de l’aire.
ESTREPSÍADES: El cul dels mosquits és una trompeta, doncs. Oh, tres vegades feliç per
haver desbudellat aquest assumpte! (A si mateix, reflexiu) Certament, si és acusat,
fàcilment s’estalviarà la pena el qui coneix a fons el budell del mosquit.
DEIXEBLE: Abans d’ahir una salamandra li va tallar una gran reflexió.
ESTREPSÍADES: De quina manera? Explica-m’ho.
DEIXEBLE: Estudiava de nit els cursos de la lluna i els seus moviments circulars i, mentre
estava bocabadat mirant amunt, una salamandra se li va cagar des de la teulada.
ESTREPSÍADES: Quina gràcia que una salamandra es cagui sobre Sòcrates!
DEIXEBLE: Ahir al vespre no teníem sopar.
ESTREPSÍADES: I bé. Quina una se’n va empescar per a la manduca?
DEIXEBLE: Va escampar cendra fina sobre la taula, va torçar un ast i després, agafant-lo
com un compàs, en comptes de dibuixar, va sostreure una rica túnica de la palestra.
ESTREPSÍADES: Ens ha de meravellar, doncs, aquell Tales? Obre, obre ja el pensatori i
deixa’m veure Sòcrates com més aviat millor. Que estic desitjós d’aprendre. Vinga,
obre la porta!
(Estrepsíades aparta el deixeble i s’esmuny cap dins)

Fi
ARISTÒFANES (s. V aC) “Els núvols”. Traducció de Mercè Valls i Bosch. Ed. La Magrana.
Barcelona. 1994. pp. 34-37 (Adaptació)
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Lectura 6

El soldat fanfarró
Acte V
Periplectomen, Pirgopolinices, Carió,
Esceledre i alguns loraris
(En aquesta comèdia un soldat molt fanfarró ha
estat enganyat pels seus esclaus, conxorxats amb
el seu veí Periplectomen. Perquè deixés marxar
la protagonista li han fet creure que la dona del
seu veí es vol casar amb ell. Quan va a buscar-la,
el veí i els seus esclaus l’esperen per atonyinar-lo de valent. Finalment Pirgopolinices, el soldat,
veu que ha caigut en el parany i admet que es mereix tot el que li ha passat, per cregut)
(Periplectomen en escena. Carió entra aferrant Pirgopolinices i colpejant-lo)
PERIPLECTOMEN: Porteu-lo cap aquí; si no us vol seguir, dueu-lo a pes de braços, feu que
estigui entre el cel i la terra, feu-lo bocins.
PIRGOPOLINICES: T’ho prego, per Hèrcules, Periplectomen!
PERIPLECTOMEN: Pregues en va, per Hèrcules. (A Carió) Mira que estigui ben esmolat el
teu ganivet, Carió.
CARIÓ: Però si ja fa estona que frisa per esventrar aquest adúlter, per poder penjar-li els
budells del coll com es fa amb el sonall d’una criatura.
PIRGOPOLINICES: Sóc mort!
PERIPLECTOMEN: No encara, ho dius massa aviat.
CARIÓ: M’hi llanço ja al damunt?
PERIPLECTOMEN: No, abans apallisseu-o.
CARIÓ: De debò que no ens quedarem curts?
PERIPLECTOMEN: Com t’has atrevit a empaitar la dona d’un altre? Desvergonyit!
PIRGOPOLINICES: Que els déus em protegeixin! Ha estat ella qui ha vingut a mi per pròpia
iniciativa.
PERIPLECTOMEN: (Colpejant-lo) Menteix!
PIRGOPOLINICES: Espera, deixa’m explicar-t’ho.
PERIPLECTOMEN: (Colpejant-lo) Mentiràs!
PIRGOPOLINICES: No se’m permet parlar?
PERIPLECTOMEN: Parla.
PIRGOPOLINICES: M’ha demanat d’anar a casa seva.
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PERIPLECTOMEN: I com has gosat d’anar-hi? Té!
(Colpejant-lo)
PIRGOPOLINICES: Ai! Si us plau, prou cops!
CARIÓ: L’escorxo, doncs?
PERIPLECTOMEN: Quan vulguis. Posem-lo ben estirat amb els braços oberts.
PIRGOPOLINICES: Et prego que m’escoltis, per Hèrcules, abans d’escorxar-me.
PERIPLECTOMEN: Parla.
PIRGOPOLINICES: No he actuat sense motiu: creia que era divorciada, per Hèrcules, així
m’ho deia la serventa, que feia d’intermediària.
PERIPLECTOMEN: Jura que no et venjaràs de ningú per aquest afer, per les bastonades que
has rebut o que rebràs, si et deixem marxar d’aquí sa i estalvi.
PIRGOPOLINICES: Juro per Júpiter i Mart que no em venjaré de ningú, pels cops que he
rebut avui aquí i que crec que m’he merescut; i si no me’n vaig d’aquí sense testi...
(mirant-se els òrgans sexuals) ...moniatge.
PERIPLECTOMEN: I si no compleixes el teu jurament?
PIRGOPOLINICES: Que passi la resta de la meva vida sense testi... (mirant-se els òrgans
sexuals) ...moniatge.
CARIÓ: Colpegem-lo encara, després el deixem anar... si ens dóna una mina d’or.
PIRGOPOLINICES: Per quin motiu?
CARIÓ: Perquè avui et deixem anar amb els testi... moniatges sans i estalvis.
PERIPLECTOMEN: Però la túnica, la clàmide i l’espasa no te les enduràs.
CARIÓ: L’estovo?
PIRGOPOLINICES: Però si ja estic prou tou...
PERIPLECTOMEN: Deixeu-lo anar. Si, d’ara endavant, et sorprenc per aquí , perdràs els
testi... moniatges.
(Pirgopolinices surt corrents, espantat, els altres se’n van per l’altre costat rient-se’n )

Fi

PLAUTE (s. II aC) “El soldat fanfarró”. Traducció de Montserrat Llarena i Xibillé Ed. La Magrana.
Barcelona. 1998. pp. 130-134 (Adaptació)
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Lectura 7

Diàlegs dels déus
2(22)
Pan, Hermes, Penélope i Icari
(Els déus tenien una vida amorosa molt intensa i
sovint esdevenien pares de fills no desitjats. Aquí el
déu Hermes, el déu missatger, no recorda (o no vol
recordar) que un dia va tenir un fill molt peculiar
anomenat Pan, mig humà i mig animal. Hermes en
escena. Entren Pan, Penèlope i Icari)
PAN: Hola pare.
HERMES: Hola. Però, per què em dius pare?
PAN: Tu no ets Hermes de Cil·lene?
HERMES: Sí, naturalment, però, com és possible que siguis fill meu, tu?
PAN: Sóc fill il·legítim, nascut d’un dels teus amors.
HERMES: Sí, per Zeus, probablement dels adúlters d’un boc amb una cabra. ¿Com vols ser
fill meu amb aquestes banyes, aquest nas i aquesta barba tan poblada, amb cames
guerxes de boc i una cua al cul?
Icari: Quan et burles de Pan, no fas sinó posar en ridícul el teu propi fill, o millor dit,
posar-t’hi a tu mateix, ja que tu l’has engendrat i l’has fet com és.
PENÉLOPE: Jo no en tinc cap culpa.
HERMES: I qui dius que és sa mare? És que vaig tenir amors amb una cabra sense saberho?
PAN: No vas tenir amors amb una cabra, no. Però una vegada vas forçar una noia lliure a
l’Arcàdia, no te’n recordes?
Icari: Què fas mossegant-te les ungles? Per què estàs tan perplex? Està parlant de
Penélope, la filla d’Icari.
PENÉLOPE: Jo no en tinc cap culpa.
HERMES: I doncs, què li va passar perquè sortissis semblant a un boc, en comptes
d’assemblar-te a mi?
Icari: Escolta les seves pròpies paraules. Quan envià el seu fill Pan a l’Arcàdia li digué:
PENÉLOPE: Fill meu, jo sóc la teva mare, Penèlope d’Esparta, però vull que sàpigues que el
teu pare és un déu, Hermes, fill de Maia i de Zeus. I no et sàpiga greu tenir banyes i
portar cua: quan ton pare s’uní a mi, adoptà l’aparença d’un boc a fi de no ser
reconegut.
Icari: Per aquest motiu Pan ha sortit amb aspecte de boc.
HERMES: Sí, per Zeus, recordo vagament haver fet una cosa semblant. Així que jo, que
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tant em vanto de la meva bellesa i encara no tinc pèl a la cara, hauré de sentir-me dir
que sóc el teu pare i em convertiré en la riota de tots per tenir uns fills tan formosos.
PAN: No t’has d’avergonyir de mi, pare: sóc músic i toco el flabiol molt melodiosament;
PENÉLOPE: A més, Dionís és incapaç de fer res sense ell i l’ha fet company seu i director
dels seus cors.

Icari: De fet, és l’amo de tota l’Arcàdia i, no fa gaire, va combatre al costat dels atenesos a
Marató...
PENÉLOPE: ...i va fer-ho tan bé que, com a premi al seu valor, li
han dedicat la cova que hi ha sota l’Acròpolis.
Icari: Et pots sentir satisfet d’ell. Si mai vas a Atenes
descobriràs la importància que té allà el nom de Pan.
HERMES: Digues-me una cosa, ja t’has casat, Pan?
PAN: De cap manera, pare! M’agraden massa les dones i no
sabria conformar-me amb una de sola.
HERMES: Sens dubte, doncs, et deus dedicar a empaitar les
cabres.
PAN: M’ofens: les meves dones són Eco, Pitis i totes les
mènades, seguidores divines de Dionís, i tinc molt d’èxit
entre elles.
HERMES:Doncs, vine aquí i fes-me una abraçada, però mira de no dir-me pare quan hi
hagi algú davant.
(Hermes i Pan abandonen l’escena abraçats, seguits pels altres personatges que se’n congratulen)

Fi
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Magrana. Barcelona. 1995. pp. 45-47 (Adaptació)ç
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Lectura 8

Diàlegs dels déus
Hefest, Zeus i Atena
(Atena va ser engendrada per la unió de Zeus amb l'Oceànida
Metis. Úranos i Gea van anunciar a Zeus que el segon fill de
Metis seria un mascle i li arrabassaria el poder suprem. Per
evitar-ho, Zeus va empassar-se Metis en saber que estava
embarassada per primera vegada. Tanmateix, arribat el moment,
Atena va néixer en un part prodigiós, tal com explica el diàleg
següent entre Zeus i Hefest. Zeus en escena. Entra Hefest)
HEFEST: Què he de fer, Zeus? Aquí em tens, com has ordenat,
amb la destral tan esmolada que podria partir les pedres
d'un sol cop.
ZEUS: Perfecte, Hefest. Ara descarrega-la sobre el meu cap i parteix-me'l en dos.
HEFEST: Que em poses a prova per veure si m 'he tornat boig? Digues-me el que realment
vols de mi.
ZEUS: Ja t'ho he dit, que em parteixis el crani. Si no em fas cas coneixeràs la meva còlera; i
ja saps com les gasto. Vinga, colpeja'm el cap amb tota la teva ànima i no et torbis,
perquè tinc uns dolors al cervell, que m’estan matant.
HEFEST: Zeus, vigila no fem una desgràcia, perquè la destral està molt esmolada i el part
que provocarà no serà sense sang a l'estil d'Ilitia.
ZEUS: Tu limita't a descarregar-la, Hefest, i no tinguis por. Jo ja sé el que em convé.
HEFEST: D'acord, la descarregaré. Què s'hi pot fer contra una ordre teva!
(Atena entra en escena saltant i ballant)
HEFEST: Ep! què és això? Una noia amb armadura! Quin mal tan gros tenies al cap, Zeus!
No és estrany que estiguessis de mal humor si criaves sota la meninge una noia tan
gran i tan ben armada. Mira-te-la com salta i balla la dansa pírrica, com sacseja l'escut i
branda la llança. I en un instant s'ha convertit en una noia bellíssima i en edat de casarse.
ZEUS: Té els ulls verds, és cert, però això encara la fa més maca.
HEFEST: Dóna-me-la, doncs, en matrimoni com a pagament pel servei de llevadora.
ATENA: Demanes un impossible, Hefest, perquè jo vull ser eternament donzella.
ZEUS: Bé, jo, personalment, no hi tinc res en contra.
HEFEST: És tot el que volia sentir, la resta és cosa meva; ara mateix la raptaré.
ZEUS: Fes-ho, si és que pots, però sé que pretens un impossible.
(Atena surt d’escena saltant i ballant. Hefest l’encalça. Zeus es queda, tot negant amb el cap)

Fi
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Lectura 9

Tasteu aquestes receptes:
Vins i olis medicinals i
aromàtics
Pal·ladi, Aurus, Marcial i Cornèlia

(L’Aurus i en Marcial estan asseguts al voltant
d’una taula fent olis medicinals. Sobre la taula
diferents estris: pots de ceràmica, manats d’herbes, un morter, un potet d’oli, alguna ampolla,
una balança... Se senten uns compassos musicals que acompanyen l’entrada de Cornèlia,
portant un cistell, i de Pal·ladi, que desenrotlla un pergamí. Pal·ladi comença a parlar davant de
l’escenari, movent-se amb desimboltura, interactuant amb el públic, mirant alternativament
l’escrit i el públic)

PAL·LADI: A la vil·la ens fem el pa, l’oli i el vi, les melmelades i les conserves. Som
autosuficients.
CORNÈLIA: Ai, sí! També m’han fabricaven un cistell de vímet com aquest (ensenya un
cistell) i els atuells per al celler; en canvi, la terrissa sovint l’he d’importar.
PAL·LADI: (Apropant-se a la taula i assenyalant l’entorn) Això rai! Elaborem formatges, olis
medicinals i altres remeis amb herbes silvestres.
CORNÈLIA: Jo en cultivo al jardí, (inspira enflairant) el tinc tot plantat de flors, d’herbes
aromàtiques i de fruiters, i en un raconet ombrejat per xiprers hi tinc llorers i murtra
(mentre parla d’aquestes plantes, n’apareixen imatges al fons).
PAL·LADI (al públic): És el paisatge que envolta la vida quotidiana de grecs i romans
benestants: menges i viandes, llepolies...
CORNÈLIA: (Apropant-se a la taula i tastant-ne golosament) Ai, sí! Per cert, el codonyat, amb
un pols de pebre, és boníííííssim. No l’heu tastat l’a confitura de codony?
AURUS: Si voleu fer oli de murtra... (Mirant-se la recepta del pergamí que porta Pal·ladi)
només cal que poseu una unça de fulles de murtra per cada lliura d’oli, i, per cada deu
unces, (remenant o abocant ingredients de sobre la taula) una mesura de vi ranci, sec;
poseu-ho tot a coure amb oli. Ah! I les fulles s’esquitxen de vi, per tal que no es
fregeixin abans de coure’s.
MARCIAL: Molt bé, Aurus. I si és el cas que voleu fer oli de violes, poseu tantes unces de
violes com lliures d’oli i deixeu-ho a sol i serena quaranta dies.
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AURUS: I si volem fer-ho amb vi?
MARCIAL: Doncs, si en comptes d’oli en voleu fer vi, afegiu a deu sextaris de vi ranci cinc
lliures de violes ben netes... Ep! Però sense gens de rosada! I al cap de trenta dies,
barregeu-hi deu lliures de mel.
AURUS: Marcial, i de fer vi de roses, vós en sabeu? Si no en sabeu, també us ho puc
explicar. El dia abans de fer el vi, netegeu cinc lliures de roses; l’endemà poseu-les dins
deu sextaris de vi ranci. I al cap de trenta dies, hi afegiu deu lliures de mel pura.
MARCIAL: Molt bé, molt bé... Jo també he sentit a dir com es fa l’oli de lliris: Només cal
que poseu deu lliures de lliris per cada lliura d’oli, tot dintre d’un recipient de vidre, i
ho deixeu quaranta dies a sol i serena. És tan senzill i molt semblant és l’oli de roses: En
una lliura d’oli, poseu-hi una unça de pètals de roses; i només cal deixar-ho set dies a
sol i serena.
CORNÈLIA: Ja està? Sí que és senzill. Si voleu us explicaré la manera de conservar les roses
fresques.
MARCIAL: I tant, digueu-m’ho, si us plau, m’interessa molt.
CORNÈLIA: Doncs, mireu. Les poncelles de rosa es conserven ficant-les dintre una canya
que s’hagi obert de manera que es puguin ajuntar les vores. Quan vulgueu fer servir
roses fresques, talleu la canya. N’hi ha que les enterren dintre d’un test de terrissa
senzilla, ben a recer, per tal de conservar-les. Si ho feu tal com us dic, les tindreu
sempre a punt per poder-les fer servir quan en necessiteu.
MARCIAL: Anem cap al jardí, Cornèlia, a veure si comencem a aplegar les plantes que
necessitarem, per fer un medicament que m’han encarregat... ens queda una bona
feina.

(Marcial i Cornèlia agafen el cistell i, de bracet, van caminat a poc a poc com si se n’anessin a
fer el que han dit. Els altres personatges agafen part dels ingredients que hi ha sobre la taula i
surten per l’altra banda)
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Lectura 10

Tasteu aquestes receptes:
Vins i dolços i llepolies
Tul·lius, Marci i narrador/a

(El/la narrador/a comença a parlar, de cara al
públic, un xic avançat, a la part de davant de
l’escenari, i es mou amb desimboltura, intentant
transmetre i comunicar amb els espectadors, més
que no pas llegir simplement un text, per tant, mirarà sovint el públic a fi d’interactuar. Sona
una música dinàmica, de moviment)

NARRADOR/A: El vi era la beguda més apreciada pels romans, sobretot pels de més alta
posició. Solien prendre'l barrejat amb aigua perquè no en podien controlar la
fermentació, per la qual cosa la concentració d'alcohol era molt alta. El vi, com els
aliments sòlids, era també condimentat de diverses maneres. Entre els productes més
habituals trobem el passum, un vi fort i dolç de panses, el muslum, una barreja de vi i
mel força refrescant i el conditium, preparat com l'anterior però amb espècies
madurades prèviament. El tipus de vi més conegut i apreciat era el Conditum
Paradoxum: es cou mel amb una mica de vi, i a la barreja se li afegeixen condiments
com pebre, llentisca, safrà, dàtils cuits i panses. A continuació us explicarem algunes de
les receptes de vins i dolços.

(El/la narrador/a es retira lentament de davant l’escenari, tot assentant-se al voltant de la taula.
Ara l’escena transcorre a l’interior d’una casa, a la cuina, on es veu una taula i un seguit
d’estris per cuinar).

TUL·LIUS: Si voleu fer melmelada de móres de bardissa poseu a bullir, a foc lent, suc de
móres de bardissa. Afegiu-hi una part de mel per dues de suc, i mireu que es coguin
plegades, fins que agafin una consistència com la de la mel. -Mentre va posant-la el dins
un potMARCI: Voleu dir que sortirà bé?
TUL·LIUS: És clar que sí, Marci, hem d’aprofitar tot el què tenim al camp per ser
autosuficients i la melmelada és molt bona i dolça.
MARCI: Jo sé que a tot Àfrica es fa vi de panses, espès i també deliciós. Prepareu-lo abans
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de fer la verema. Si es fa servir, en comptes de mel, per amanir els menjars, desapareix
el flat. Agafeu tantes panses com pugueu, i poseu-les en cistelletes de jocs trenats, una
mica oberts. Bateu-les bé, a cops de vara; un cop obertes les panses, espremeu-les
posant les cistelletes sota la premsa. I ja teniu elaborat el vi de panses que es conserva
en gerres, com si fos mel. -Mentre explica com es fa el vi de panses, va posant els ingredients
en una gerraTUL·LIUS: També es pot fer vi de mel, no?
MARCI: Sí, agafeu most, en la quantitat que vulgueu, de ceps ben sans i escolliu, vint dies
després d’haver-lo transvasat de la tina. Afegiu-hi una cinquena part de mel molt bona,
sense treure’n la bromera, però molt batuda, fins que blanquegi.
TUL·LIUS: I ja està?
MARCI: No. S’ha de remenar cada dia, quaranta dies seguits, o encara millor, cinquanta;
cobriu-lo cada vegada amb un drap net, per tal que respiri i no fermenti. Al cap de
cinquanta dies ja podeu treure l’escuma que queda surant. Poseu el vi amb compte
dins una gerra tapada amb guix, i reserveu-lo fins que envelleixi.
TUL·LIUS: Envelleixi? Gaires anys?
MARCI: No, home no! Va més bé transvasar aquest vi a gerres més petites, untades de
betum. -mentre va transvasant el vi- Les gerres es guarden en un celler frescal, soterrani,
o bé s’enterren a la sorra, a la riba d’un riu, o fins i tot al seu mateix llit.
TUL·LIUS: Què dius ara, al llit? Al llit jo vull dormir-hi i no pas guardar-hi el vi.
MARCI: -Somrient- Ja veuràs que si segueixes aquests consells fil per randa, el vi no es farà
malbé amb el temps.
TUL·LIUS: Jo també sé una manera de conservar bé el raïm i no és pas al llit. Cal que colliu
el raïm ben sencer; que no sigui dur, ni massa tou de tan madur, sinó que tingui un gra
transparent a contraclaror, i fort al tacte, amb una certa suavitat. Traieu els grans que
siguin secs o podrits, i no aprofiteu els que tenen un gust amarg persistent que ha
resistit la dolça calor de l’estiu. Després socarrimeu les cues dels penjolls tallats, amb
betum calent, i pengeu-los en un lloc sec, fresc i fosc, on no hi toqui la llum.

(Mentre explica com es conserva el raïm, va aixecant brots de raïm, mostrant els grans)
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Lectura 11

Un marit enamorat:
Carta, lletra o epístola de
Plini a la seva Calpúrnia
Plini, Calpúrnia i narrador/a

(L’acció transcorre en un jardí o pati interior d’una casa
romana. En un primer pla hi haurà el/la narrador/a que
s’apartarà un cop comencin a parlar Plini i Calpúrnia. Ells dos estaran al mateix escenari però
asseguts sense mirar-se perquè ha de representar que es troben en dues ciutats diferents).

NARRADOR/A: El dia 24 d’agost de l’any 79, “Plini el Vell”, que havia deixat el seu nebot i
la seva mare a Misènum, intentava respirar, mirant de trobar una lloc on hi hagués una
alenada d’aire net. El dia abans havia començat la terrible erupció del Vesuvi que
sepultà Pompeia on van morir tots els habitants de la ciutat.
Tot seguit escoltareu una de les cartes que Plini el Vell escriu a la seva esposa Calpúrnia,
que se n’ha anat a passar uns dies de descans a la Campània. Les epístoles d’aquest
escriptor són molt interessants com a testimoni del seu temps, sota l’imperi de Trajà.
En els seus textos, hi veiem un noble romà que esmerça el temps lliure en l’estudi i
l’escriptura. S’ocupa de molts afers dels seus amics, dota les seves filles quan s’han de
casar, regala terres a la seva dida, allibera els seus esclaus i estima apassionadament la
seva dona, més jove que ell, com era de costum.

(Se senten uns compassos musicals, la música minva i donarà pas a la veu de Plini)

PLINI: Salut, Calpúrnia. Mai no he estat tan queixós com ara de les meves tasques,
estimada, per tal com en anar-te’n per motius de salut a la vil·la d’estiueig de la
Campània no em deixaren que t’acompanyés, ni, ara que te n’has anat, no deixen que
et segueixi.
CALPÚRNIA: Plini, tu volies estar amb mi, ja ho sé, però jo necessito refer les meves forces i
el meu cos delicat. En aquesta vila d’estiueig d’aquesta bella regió podré recuperar la
salut.
PLINI: És cert que encara que estiguessis bona passaria angúnia per tu, perquè res no
m’inquieta tant com no tenir notícies teves.
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CALPÚRNIA: Sé que pateixes per la meva absència, estimat Plini, però no tinguis por, jo
t’escriuré cada dia una o dues cartes, d’aquesta manera estaràs més tranquil mentre
tinguis noves de mi.
PLINI: Calpúrnia, jo estaré millor mentre rebi les teves cartes, tot i que així que hagi acabat
de llegir-les de bell nou tornaré a patir.
CALPÚRNIA: Has de saber, Plini, que jo també pateixo molt per la teva absència i sé que el
teu únic conhort és que aquí on sóc puc llegir els teus llibres.

(Cal que hi hagi una petita cadira on Calpúrnia hi deixarà un llibre).

PLINI: Jo, mentre m’enyoro, llegeixo les teves cartes, i tot sovint les tinc a les mans, com si
les acabés de rebre. Però no fan sinó encendre l’enyor que tinc de tu. Car si les teves
lletres tenen tanta suavitat..., encara ho són més les teves converses! Tu, però, escriu tan
sovint com puguis, encara que aquest plaer hagi de fer-se’m un turment. Estigues
bona, estimada Calpúrnia, esposa meva.

(La música puja d’intensitat mentre Calpúrnia i Plini queden com absents, cadascú amb els
seus pensaments, fins que la música s’acaba).
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Lectura 12

Sobre els cosmètics
per al rostre de la dona
Publiola, Túl·lia i narrador/a
(Mentre el/la narrador/a s’explica es poden projectar imatges d’homes i
dones de l’antiga Roma on es vegi els pentinats de l’època que anirà
assenyalant)
NARRADOR/A: A l'Antiga Roma es feia ús dels cosmètics i aquests eren utilitzats tant per
les dones com pels homes. Els homes portaven el cabell curt i alguns cops els
subjectaven amb una cinta; en canvi les dones tenien una gran varietat de pentinats per
a escollir: es podien deixar el cabell arrissat, en forma de tirabuixó o ondulat, o bé
també se'l podien recollir fent-se un monyo. Hi havia societats molt conservadores que
només permetien l'ús d'algun perfum i la depilació per qüestió d'higiene. Tot i això,
molts homes es preocupaven per la cosmètica, així que aquests es maquillaven, es
pentinaven i es feien banys i massatges.
(L’acció transcorre en un tocador de bellesa mentre Publiola i Túl·lia van posant-se diferents
joies: collarets, braçalets, anells,... es maquillen i s’arreglen els cabells...)
PUBLIOLA: Apreneu, noies, la cura que embelleix el rostre, i quina és la manera de
defensar la vostra bellesa. El conreu va fer que la terra estèril produís cereals; van
morir les bardisses punxoses... i van sorgir-ne belles plantes i belles flors.
TÚL·LIA: Què hem de fer per ser belles? Aconselleu-nos si us plau, Publiola.
PUBLIOLA: Vosaltres, filles delicades, voleu cobrir-vos el cos amb vestits daurats, voleu
variar el pentinat dels vostres perfumats cabells, voleu que la vostra mà es faci
remarcar per les pedres precioses. Us agenceu el coll amb diamants importants
d’Orient, i porteu a l’orella un pes doble feixuc.
TÚL·LIA: És molt difícil tenir cura del nostre cos i de la nostra bellesa. I a més és molt car.
D’aquesta manera que dieu només s’hi vesteixen les dones que tenen... molt de temps
lliure, oi? (amb veu insinuadora) Cal fer tot això per agradar els homes?
PUBLIOLA: mmm... No s’ha pas de criticar, les que ho fan per agradar els homes. Tenir el
desig de plaure és natural, ja que els homes, avui dia, tenen gustos refinats. Els vostres
marits adopten la moda femenina, i amb prou feines l’esposa pot afegir-hi alguna cosa.
TÚL·LIA: M’han dit que hi ha dones que viuen amagades al camp i s’arrissen els cabells...
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Hi ha un cert plaer a agradar-se un mateix; la pròpia bellesa és encisadora.
PUBLIOLA: En primer lloc, però, tingueu cura dels vostres costums. Agrada un rostre
juntament amb un caràcter amable. L’amor basat en el caràcter és més ferm; en canvi,
l’edat malmet la bellesa, i el rostre encisador serà llaurat per les arrugues. Vindrà el dia,
noies, que us sabrà greu mirar-vos al mirall, i sorgirà una altra arruga a causa
d’aquesta pena. No busqueu només la bellesa externa. L’honestedat, en canvi, és
suficient, és el que de debò perdura, i manté l’amor tots els anys que dura la vida.
Tingueu-ho ben present, minyones!
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Lectura 13

Invitació al teatre
Demènet i Tiró
(L’acció transcorre a les rodalies d’un teatre).
DEMÈNET: On vas Tiró? Quin neguit et fa
caminar tan de pressa?
TIRÓ: T’ho diré, però tot caminant. No em puc aturar. Segueix-me i no te n’hauràs de
penedir.
DEMÈNET: Et segueixo, doncs, perquè el llibert del gran Ciceró no es pot pas equivocar.
TIRÓ: Vine, doncs, al meu costat; arromanga’t la túnica per poder avançar més
ràpidament: vaig al teatre.
DEMÈNET: A veure, potser, alguna farsa? M’estranya, per a l’escrivent predilecte d’un
home tan il·lustre.
TIRÓ: No, no vaig pas a veure una farsa gruixuda, sinó a veure i escoltar una comèdia de
Plaute, Asinaria.
(Amb l’scratch es van projectant imatges de Plaute).
DEMÈNET: És a dir, La comèdia dels ases.
TIRÓ: Justa la fusta. I, com que encara ens queda un bocí de camí per fer junts, t’explicaré
per què m’agrada tant el teatre de Plaute.
DEMÈNET: I jo t’escoltaré de gust; és bo aprendre dels savis.
TIRÓ: Però, digue’m, véns amb mi amb permís de la teva mestressa, o bé t’has escapat de
la feina? No voldria que per causa meva et repassessin les costelles!
DEMÈNET: No coneixes prou bé Ròscia; mai no m’ha fet violència. Jo, a canvi, la serveixo
de gust i li demano permís per sortir.
TIRÓ: Sent així, em quedo més tranquil. Endevines què m’atreu més en les comèdies de
Plaute?
DEMÈNET: Poc t’ho podria dir. Jo no he gastat tant d’oli com tu, llegint. Potser els acudits,
o els jocs de paraules?
TIRÓ: No és pas això, tot i ser apreciable, el que més m’agrada. Jo frueixo veient comèdies
de Plaute perquè hi trobo homes i dones vius, caràcters ben romans: amos, esclaus,
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cortesanes, i mercaders, sembla que tot just surtin de casa seva o del mercat per pujar a
l’escenari.
DEMÈNET: Tens raó, per les poques que n’he vist.
TIRÓ: Enraonem com la gent que coneixem, en aparença, però, quines paraules més ben
triades, quin llenguatge més pur!
DEMÈNET: I per què et sembla que coneix tant el tarannà de la gent?
TIRÓ: Em sembla que és perquè se’n va veure de tots colors. Després d’una colla d’anys
d’actuar en el teatre, escriure comèdies, mantenir la seva companyia, havia estalviat
força. Doncs ho va perdre tot, fins a l’últim as, en el naufragi del seu vaixell, ja que ho
havia esmerçat tot en el comerç marítim.
DEMÈNET: Jo havia sentit a dir que fins i tot es va vendre ell mateix com esclau, i que
treballava fent girar la roda d’un molí fariner.
TIRÓ: Això no és pas exacte. La veritat és que va haver de treballar cada dia del món, fent
tota mena de papers, adaptant comèdies gregues, sense tenir mai repòs.
DEMÈNET: Diuen, però que el treball no li va impedir d’arribar a vell.
TIRÓ: Segons el meu senyor, va morir a frec de la setantena, i, passats els seixanta anys, ja
a l’ancianitat, encara entrenava comèdies noves.
DEMÈNET: Sort que ja arribem! Quina gentada!
(L’escena ha de ser dins del teatre, es poden veure amb l’scratch molts espectadors).
TIRÓ: És que La Comèdia dels ases és de les més famoses.
DEMÈNET: Per què no m’expliques una mica l’argument? Jo no sóc llest com tu i de
vegades hi ha coses que se m’escapen.
TIRÓ: Suposo que ja el resumiran un xic en el pròleg, però no em rea d’explicar-te la
trama. Un vell, que es diu com tu, té un fill jove, Argirip. El vell és casat amb una dona
rica, i aquesta només es refia del seu esclau intendent, Sàurea. L’home vol ajudar amb
diners els amors del seu fill amb una prostituta molt bonica, i fa que un altre esclau,
Leònides, es faci passar per l’home de confiança de la seva dona i cobri el preu d’un
dels ases que ha venut.
DEMÈNET: Vet aquí perquè es diu Asinaria!
TIRÓ: Fins aquí he arribat; la resta me la guardo, perquè si t’ho explicava tot, ja no t’ho
passaries bé veient-la.
(Surt el cridador. Reclama l’atenció del públic. Callen i seuen, comença la representació).
Fi
67

Emporion: El substrat grecollatí de la cultura catalana - Treball de síntesi - Lluís Solé i Perich

Lectura 14

La comèdia dels ases
Acte II, escena IV
Leònides (l’amo), Líban (un criat) i un mercader

(Al carrer, just al davant de la porta d’una casa
romana.)

LEÒNIDES: Què és això? Ningú no fa cas del que dic? Aquest Líban! Li havia manat que
vingués a la barberia; doncs no ha comparegut. No ha pensat en la seva esquena i en
les seves cames amb el mirament que calia! (ho diu molt enfadat i aixecant el puny amb un
gest).
MERCADER: (Referint-se a Leònides diu en veu baixa) És ben autoritari!
LÍBAN: (al mercader) Ai de mi!
LEÒNIDES: És que avui he saludat Líban com a un llibert? És que és alliberat? (enfadat)
LÍBAN: T’ho suplico!
LEÒNIDES: Tu, per Hèrcules, per al teu gran mal t’has trobat en el meu camí! Per què no
has vingut a la barberia?
LÍBAN: (assenyalant el mercader) Aquest m’ha entretingut.
LEÒNIDES: Per Hèrcules! Encara que vingués el gran Júpiter, i ell intercedís, no
esquivaries el càstig. Tu, sac de cops, has menyspreat les meves ordres. (Li pega).
LÍBAN: Sóc mort, foraster.
MERCADER: T’ho prego, per Hèrcules, no l’aporrinis!
LEÒNIDES: Així tingués ara un agulló a mà...
MERCADER: Calma’t, t’ho prego.
LEÒNIDES: ...per encertar-te els costats, tots endurits de les vergassades! (Al mercader)
Aparta’t i deixa’m acabar amb aquest, que sempre em fa encendre; amb aquest lladre,
al qual no puc manar mai res; cent cops li haig d’ordenar i cridar el mateix, de tal
manera que, per Hèrcules!, a còpia de crits i de fer-me mala sang no puc acabar la
tasca.
No t’he manat, trapella, de treure aquests fems de davant la porta? No t’he manat que
traguessis les teranyines de les columnes? No t’he ordenat que fessis relluir aquests
claus de les portes? Com si res! Com si fos coix em cal caminar amb bastó a la mà! He
estat tres dies ocupat al Fòrum per veure si trobava qui em deixés diners, a interès. I
mentrestant, vosaltres dormiu a casa, i l’amo viu en un corral, no en una casa de
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persones! Vet aquí, doncs, això per a tu! (Li torna a pegar).
LÍBAN: Foraster, t’ho suplico, defensa’m!
MERCADER: Leònides, t’ho prego, fes-ho per mi, deixa’l!
LEÒNIDES: Aquest és el pitjor esclau que tinc a casa, no el puc tractar d’altra manera! Als
que no creuen mereixen un cop de bastó!
LÍBAN: Leònides, sou el millor amo, si us plau, us suplico que no em pagueu, perdoneume no desobeiré més.
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Lectura 15

La comèdia dels ases
Acte I, escena III
Diàbol (l’enamorat), Clèereta (una alcabota,
l’aprofitada)
(L’acció passa a casa de Clèereta, una casa de cites,
decorada amb roba sensual (mocadors, teles vermelles...). Diàbol reclama uns diners a Clèereta)
DIÀBOL: I les quantitats que t’he anat donant?
CLÈERETA: Consumides! Si encara em duressin, t’enviaria la noia sense demanar-te res a
canvi. La claror del dia, l’aigua, el sol, la lluna, la nit, tot això no ho compro amb diners.
Però ningú no ens fa crèdit per a les altres coses que volem per al nostre ús... Quan
anem a comprar pa al flequer o vi a la taverna, si toquen els diners, toquem la
mercaderia. Aquesta mateixa doctrina l’apliquem nosaltres, no donem res si no ens
donen prèviament els diners...
DIÀBOL: Em fas ara un discurs ben diferent d’abans, després d’haver-me despullat. Quina
diferència, de quan et solia donar, quan m’atreies a casa teva amb afalacs i bones
paraules! Llavors fins i tot la casa em somreia, quan jo venia. I de la teva filla no en
parlem! Quan tenia alguna generositat, us tenia totes dues contínuament a la meva
boca, com un parell de colomins.
Tots els vostres gustos estaven d’acord amb el meu gust. Estàveu encastades a mi! Fugíeu
d’allò que no m’agradava. Ara, no feu cap cas del que jo vulgui o deixi de voler,
malvades!
CLÈERETA: Que no saps? Aquest ofici nostre és com el de l’ocellaire. Un cop ha preparat el
terreny, hi escampa la grana. Els ocells s’hi acostumen de mica en mica. Tot sovint
mengen; un cop els ha agafat, compensen la despesa. És el mateix a casa nostra: la casa
és el nostre terreny; l’ocellaire sóc jo, l’esquer la cortesana; el llit és el reclam, els
enamorats els ocells... Saps què et dic? Quan hagis pogut procurar-te la paga, torna
sense por.
DIÀBOL: Espera’t, espera’t, escolta’m! Quant et sembla bé que et doni per la teva filla,
perquè aquest any no estigui amb ningú més?
CLÈERETA: Tu? Vint mines, i amb aquest tracte: si algú me les porta abans, tu escampes la
boira.
DIÀBOL: Doncs jo, abans no te’n vagis, tinc alguna cosa a dir.
CLÈERETA: Digues el que et plagui.
DIÀBOL: Encara no ho tinc tot perdut; encara n’hi ha per perdre’m un xic més. Sé d’on puc
treure el que em demanes; però posaré les meves condicions: sàpigues que ella, tot
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aquest any estarà a la meva disposició, i que, mentrestant, no rebrà cap més home,
llevat de mi.
CLÈERETA: Ja ho crec...com et vingui de gust... Només cal que portis amb tu els diners;
fàcilment m’avindré a la resta. Les portes de les alcavotes són com un peatge: si portes
diners, s’obren; si no tens per pagar, romanen tancades.
Fi
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Lectura 16

La comèdia dels ases
Acte III, escena III
Argirip i Filènia (enamorats), Leònides
(l’amo) i Líban (un criat)
(L’acció transcorre en el jardí d’una casa
romana)
ARGIRIP: Per què tractes de retenir-me?
FILÈNIA: Perquè t’estimo i em veig privada de tu ara que te’n vas.
ARGIRIP: Estigues bona!
FILÈNIA: Una mica millor estaria si et quedessis.
ARGIRIP: Conserva’t bé! (Fa el gest d’anar-se’n)
FILÈNIA: Em dius de conservar-me bé i tu, anant-te’n, em provoques una malaltia.
ARGIRIP: La teva mare em treu. M’ha ordenat d’anar-me’n a casa.
FILÈNIA: Farà els funerals de la seva filla abans d’hora, si m’he de passar sense tu.
LÍBAN: (Parla en veu baixa a Leònides, els altres no el senten) Aquest home, per Hèrcules,
l’han posat a la porta.
LEÒNIDES: (també en veu baixa) Així és.
ARGIRIP: Deixa’m anar, t’ho prego.
FILÈNIA: On vas ara? Per què no et quedes?
ARGIRIP: A la nit, si vols, em quedaré... Estigues bona.
FILÈNIA: On te’n vas, tan de pressa?
ARGIRIP: A l’Infern. T’hi tornaré a veure. Perquè, de debò, tan aviat com sigui possible,
renunciaré a la vida.
FILÈNIA: Per què véns amb amenaces de voler-te llevar la vida? Què creus que faria jo, si
tu feies com dius? Estic resolta a fer-me a mi allò que tu et facis.
ARGIRIP: Oh tu, que m’ets més dolça que la mel!
FILÈNIA: Oh, sí, tu ets la meva vida! Abraça’m!
ARGIRIP: Ho faig de bon grat!
FILÈNIA: Tant de bo així se’ns emportessin!
LEÒNIDES: (a Líban) Líban, que infeliç és l’home que estima!
LÍBAN: Per Hèrcules, és molt més infeliç el qui està penjat a la corda de la tortura!
Fi
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Lectura 17

El sabater
Metro, Cerdó, Sabater i dues clientes

(L'acció transcorre en un taller de sabater. El sabater, en Cerdó, està
atrafegat elaborant unes sabates. Hi entren Metro acompanyada de
dues dones. Sona una música obrint-se una porta, amb una mica de
suspens)

METRO: Et porto aquestes senyores, Cerdó, a veure si els pots
mostrar algun treball fet a consciència, obra de les teves mans.
CERDÓ: No és endebades l’estimació que et tinc, Metro.
CERDÓ: (a l’esclau Drímil): No seràs capaç d’oferir una banqueta a
les senyores? Et parlo a tu, Drímil, o és que dorms encara?
CERDÓ: (a l’esclau Pistos. Assenyalant en Drímil): Vinga, Pistos,
cop de puny al nas, que se li’n vagi la son del tot.
CERDÓ: (a Drímil): Apa! Sembles un simi, mou els genolls amb
aire. Seieu, Metro, i tu, Pistos, obre l’armari de dalt; no, aquest
calaix no, el de més amunt; de pressa, baixa aquestes belles
obres d’aquí dalt...
CERDÓ: (a Metro): Ai, estimada Metro, quina d’obres per examinar amb tranquil·litat! Tu,
gandul, obre la caixa de les sandàlies.

(L’esclau, en Drímil, l’obre i Cerdó n’agafa un parell).

CERDÓ: (a Metro): Mira, Metro, de primer mira això, la sola, feta de parts perfectes, com
s’adapta; i també vosaltres, senyores, fixeu-vos si n’és de ben fixat, el taló, i tot ell fornit
de cal·lus ben menuts.
Si aquell parell no és del vostre gust, Metro, en vindrà un altre, i encara un altre, fins que
us convenceu que Cerdó no diu mentides.
CERDÓ: (a Pistos): Porta’m totes les capses de sandàlies, Pistos.
CLIENTA 1: A quin preu estàs disposat a vendre aquest parell que has agafat primer? Però
vés amb compte a no cridar massa i fer-nos fugir!
SABATER: (a Pistos): No, si et plau, valora’l tu mateixa i fixa el preu que sigui escaient...
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CLIENTA 2: Què remugues? A veure si dius d’una manera entenedora el preu, sigui quin
sigui.
SABATER: Senyora, el preu del parell és només una mina. Ja pots mirar per dalt i per
baix, que ni que vingués Atenea en persona no degotaria ni una mica així el polsim de
moneda.
CLIENTA 1: Ja és ben i ben natural, Cerdó, que la teva botiga sigui plena de treballs bells i
luxosos: conserva’ls...Vinga, tu, cus la bossa, que els gats no s’emportin les mines2.
CLIENTA 2: (dirigint-se al Sabater): Ets un ronyós i un malvat dròpol, fins al punt de voler
fer-nos pagar...I a mi, aquest parell, què em costarà? (tot aixecant unes sandàlies).
SABATER: Cinc estanteres3 per aquest parell. Vinga, aprofito l’ocasió...i a més, aquest
parell i aquest altre, com que és per a vosaltres, i a causa de Metro, set dàrics4. I no em
repliquis, que la teva veu, fins i tot a mi, el sabater, que sóc de pedra.
Porta aquí aquest peu menut, que li provi la sola. (Tot provant-li la sandàlia). Just, no cal
treure ni posar res. No hi ha mai problema, quan es tracta de coses belles per a dones
belles (Tot somrient).
SABATER: (dirigint-se a la clienta 1): Dóna’m també el teu peu; ai, que hi portes com una
peülla sarnosa! Algun estúpid t’ha calçat com si t’hagués trepitjat un bou!
Per la llar de Cerdó, que si t’anés resseguint la planta del peu amb la meva ganiveta
aquesta sandàlia no et cauria tan i tan bé com evidentment et cau.

SABATER: (a una dona que tafaneja, de fora estant, l’aparador) (podeu utilitzar l’scratch per a
interpretar aquesta dona). I tu hauràs de pagar set dàrics, tu que ets aquí davant d ela
porta rient més fort que una euga. (Se sent un so d’euga).
SABATER: (a les clientes): Senyores, si mai teniu necessitat d’altres coses, sandàlies o el que
acostumeu a portar per estar per casa, només cal que m’envieu avís per mitjà d’una
esclava.
SABATER: (a Metro): A tu, Metro, vine’m a veure el dia nou, i ben segur que tindràs les de
color roig.
SABATER: (al públic, referint-se a Metro): Una flassada que escalfa bé, si la té una persona de
seny, convé que la sargeixi5.
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Lectura 18

El mestre
Metròtime, Lamprisc i Còttal
(Una escola. Sona una arpa. Apareix Còttal
jugant despreocupadament amb una corda o una
rutlla o unes tabes. Pel fons de l’escenari entren
Metròtime i Lamprisc que malparlen de Còttal,
assenyalant-lo, gesticulant i fent escarafalls.
El/la narrador/a comença a parlar, de cara al
públic, un xic avançat, a la part de davant de l’escenari, i es mou amb desimboltura, intentant
transmetre i comunicar amb els espectadors, més que no pas llegir simplement un text, per tant,
mirarà sovint el públic a fi d’interactuar.
CÒTTAL: (Aturant-se. Al públic mentre juga) Sabeu? En grec σχολή (scholē) vol dir “temps
lliure, descans, oci”. Qui ho diria, veritat? La meva mare, com totes les mares gregues,
es va encarregar d’educar-me fins que vaig tenir set anys (evoca aquells temps amb un
sospir alegre). Però després... després el pare em va enviar a casa d’un mestre privat. Era
privat, i car, tot i que no érem pas rics, no, però és que a Grècia no hi havia escoles
públiques. UI! Si haguéssim estat rics i benestants, un pedagog m’hauria acompanyat a
cal mestre. Les nenes sí que estan de sort, no hi van a l’escola! (S’hi repensa) Ara que...
s’han de quedar a casa i sols saben el que els ensenyen les dones: que si la mare, que si
l’àvia, que si les esclaves...
(Metròtime ha anat apropant-se en silenci al seu fill per l’esquena. Se li abraon; agafa Còttal per
l’orella i l’arrossega clavant-li clatellots fins agenollar-lo davant Lamprisc)

METRÒTIME: Que les Muses et concedeixin, Lamprisc, de gaudir de la vida entre plaers,
però a aquest d’aquí (assenyala el seu fill), deixa-li les espatlles marcades...
(Còttal es deslliura momentàniament dels dos homes per arreplegar la joguina que ha
abandonat)
CÒTTAL: (Al públic) Vosaltres rai, teniu sort que ja no hi ha càstigs corporals ni la
disciplina actual és tan rigorosa com la grega, com a molt, com a molt, us posen una
incidència.
METRÒTIME: (Tractant-lo de males maneres el retorna davant el mestre) La porta de casa el
mestre, que el dia trenta de cada mes reclama dissortadament la paga, amb prou feines
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si sabràs di on cau; però els llocs de joc te’ls coneixes tant que podries fer-ne de guia. I
la tauleta d’escriure, que jo cada mes em canso encerant, jeu abandonada entre els peus
del teu llit i a la paret... (Al públic) I si ens agafa d’escridassar-lo, resulta que es passa
tres dies sense veure el llindar de casa, i se’n va a fer el gorrer a ca la iaia, pobra vella, si
no té mitjans de vida...
LAMPRISC: (Subjecta Còttal i es dirigeix a ell amb ironia): Celebro, Còttal, les obres que has
acomplert... ¿On para la corretja dura, la cua de bou amb què assoto els deixebles
indisciplinats, un cop lligats de peus?
CÒTTAL: No, a mi no, t’ho demano, Lamprisc, per la teva barba: amb aquesta no, sinó amb
l’altra. Per pietat, Lamprisc, quantes garrotades em pots arribar a donar?
LAMPRISC: T’ha de contestar la teva mare, no jo.
CÒTTAL: Tata, quantes me’n donarà? Si t’importa una mica la meva vida...
METRÒTIME: Que et doni totes les que pugui aguantar aquesta maleïda corretja.
(El mestre comença a assotar Còttal)
CÒTTAL: Prou, ja n’hi ha prou, Lamprisc!
LAMPRISC: Del que ja n’hi ha prou és de les teves malifetes.
CÒTTAL: Mai més no ho faré! Mai més! Per favor, Lamprisc, per les Muses.
LAMPRISC: Alça, sí que tens llengua ara! Et posaré un morrió, si no pares d’empipar-me.
CÒTTAL: Vet aquí, ja callo, però per favor no em matis.

(Lamprisc para de flagel·lar-lo. Deixa la corretja i agafa un llibre).

METRÒTIME: No, Lamprisc, no, la corretja no cal que cessi fins que es pongui el sol.
LAMPRISC: (Preocupat) Però és que ja té una esquena que sembla una serp de molts colors!
Ara convé agafar-lo i posar-lo davant del llibre.
CÒTTAL: (En veure’s lliure, arrenca a córrer): No! Això sí que no! Amb el llibre no!
METRÒTIME: Cent bastonades més, i llegirà més bé que Cleo.

(Còttal surt corrents amb les mans al cap. Metròtime recull la corretja i el persegueix, Lamprisc
també el persegueix alçant amenaçadorament el llibre)
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Lectura 19

El rei Mides i Dionís
Mides, Dionís, Silè, jardiner i narrador/a

(En escena el/la narrador/a i el rei Mides, que
enflaira distretament una flor. El/la narrador/a
parla avançant-se cap al públic i es fa enrere per
donar pas al diàleg entre el jardiner i el rei
Mides. Se sent una música alegre)
NARRADOR/A: Mides, rei de Macedònia. Heu estat el primer monarca a plantar un jardí
de roses.
MIDES: Ummmmm! M’agrada la bona vida, les festes, escoltar música... passar-ho bé...
(Entra un jardiner esverat, porta una eina agrícola. Eel rei Mides tot enraonant)
NARRADOR/A: (Al jardiner, aturant-lo) Doncs, ja en deu passar alguna... Jardiner, que no
feu la reverència deguda al rei de Macedònia?
JARDINER: (Atabalat, fa mitja reverència) Hi ha un sàtir completament begut estarrufat en el
vostre jardí!
MIDES: A sí?! Porteu-lo immediatament davant meu.
(Música de por i misteri. El jardiner i el/la narrador/a surten a buscar el sàtir i tornen
engrapant-lo pels braços)
MIDES: Ah! Però si és Silè! (Deslliurant el sàtir, li passar el braça per l’espatlla i l’apropa al
públic per presentar-lo) Aquest sàtir i jo hem viatjat amb Dionís a l’Índia i tenim tantes
anècdotes interessants per explicar. Explica-les-hi tu, Silè, va, que els sàtirs hi teniu més
gràcia.
(Tots s’asseuen al voltant de Silè)
SILÈ: Oh! I tant! Podríem estar cinc bacanals explicant històries d'aquell continent llunyà:
les seves ciutats, els seus vaixells, la seva gent... Tot va començar quan Mides em va
enxampar saltant i ballant pel seu jardí de roses... el bon rei, en comptes d’infligir-me
cap càstig per haver aixafat les seves roses, em va enviar a Dionís i Dionís feia temps
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que portava de cap anar a tastar els plaers orientals... –(evocant) quin viatge!
(Música d’acció. Silè, amb el gest i l’expressió de la cara, fa veure que explica històries
divertides)
DIONÍS: (a Mides) Demana'm el que vulguis i t'ho concediré!
MIDES: Ah! Sí? Doncs, vull que em concedeixis el poder de convertir en or tot el que
toqui.
(Música de màgia i fantasia. El rei Mides anirà tocant objectes: un gerro, un croissant, fruita..,
que apareixeran pintats daurats o embolicats amb paper d’alumini, i expressarà amb l’alegria
que tot el que toca es converteix en or)
DIONÍS: El desig em va ser concedit. Al principi resultava molt divertit transformar les
roses en or, els ocellets en or, els gerros de fang en or... Però, quin disgust, sense parar
esment vaig abraçar la meva pròpia filla i (assenyala fora l’escena), n’he fet una estàtua
d'or. Més tard la desesperació es va apoderar de mi perquè, quan tenia gana, el menjar
se’m convertia en or i, quan tenia set, el vi també s’hi convertia!
(Mides plora desconsoladament. El seu plor va acompanyat d’una música trista. Mides se’n va a
visitar Dionís i tot plorant li demana ajuda. Troba Dionís en un racó d’un bosc prop d’una font,
bevent vi)
MIDES: (Mostrant-li les mans) Si us plau, Dionís, allibera'm d'aquest càstig. La meva filla és
una estàtua i no puc beure ni menjar! M'estic morint de gana i set. Ajuda'm!
DIONÍS: (Rient molt fort) Ha, ha, ha, ha! Ja no estàs content amb el do que et vaig concedir?
Ha, ha, ha... (riu i rumia tot tocant-se la barbeta). Mira, t’ajudaré. Per treure’t el poder
màgic aniràs fins al riu Pactolus, a Frígia. T’hi banyaràs i així perdràs el poder de
convertir en or tot el que toques.
NARRADOR/A: Mides així ho va fer, (s’ha de veure el rei Mides que agafa grapadets de
sorra...) va veure que aquell riu tenia la sorra daurada encara. En banyar-se va penedirse de la seva terrible ambició que li havia fet perdre la seva filla i quasi la seva vida, i
d’aquesta manera les va poder recuperar totes dues.
(Música feliç).
Fi

78

Emporion: El substrat grecollatí de la cultura catalana - Treball de síntesi - Lluís Solé i Perich

Lectura 20

El cap de Medusa
Rei, Perseu, Medusa, pare i dos/dues
narradors/es
(en grec antic Μέδουσα, Médousa, de med,
'manar', 'reinar')

(Hi ha dos/dues narradors/es que comencen a
parlar, de cara al públic, un xic avançats, a la
part de davant de l’escenari, i es mouen amb
desimboltura, intentant transmetre i comunicar amb els espectadors, més que no pas llegir
simplement un text, per tant, miraran sovint el públic a fi d’interactuar)

NARRADOR/A 1: A l’antiga Grècia es diu que va existir una dona que tenia tots els encants
que es podien imaginar i destacava per tenir una gran bellesa, especialment els seus
cabells. Ella era desitjada tant per homes com per déus. Medusa era el seu nom. Tot i la
seva bellesa, Medusa era molt orgullosa i insolent, tant que, un dia es va atrevir a dir
que era superior i més bella que la deessa Atenea. En saber-ho, Atena va decidir
castigar-la convertint els seus tan estimats cabells en serps i fent que qualsevol que la
mirés als ulls es convertís en pedra.
NARRADOR/A 2: Zeus es va unir amb Dànae en forma de pluja d'or. No s'hi podia acostar
d'altra manera perquè el pare de la noia la tenia tancada i barrada en una torre
impenetrable. I per quina raó? Doncs perquè un oracle li va anunciar que el fill de
Dànae mataria el seu avi, el rei, el pare de la núvia.
NARRADOR/A 1: Així i tot, Dànae va tenir un fill de Zeus: Perseu. El pare no va gosar
matar-los directament, però els posà, mare i fill, en una caixa de fusta ben tancada i
manà que els abandonessin a les ones del mar.

(Es veu una caixa de fusta a l’escenari).

PARE: Si és voler dels déus, es moriran al mar, i si no, aniran en un país remot i no ens
trobarem mai.

(Se sent una música d’onades de mar i un vent que bufa fort).
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NARRADOR/A 2: Els vents van empènyer la caixa cap a una de les illes Cíclades on Dànae i
el seu fill van arribar sans i estalvis i el rei els va acollir al seu palau. Perseu va ser ja un
noi fort i valent, va demanar al seu pare adoptiu:

(Mentre el/la narrador/a parla es veu una imatge de palau)

PERSEU: Senyor, voldria el vostre permís per anar a córrer món, guanyar-me una bona
fama i una veritable glòria amb els meus actes.
REI: Ho consento de bon grat.
PERSEU: Voldríeu que us portés algun tresor especial, per agrair-vos tot allò que heu fet
per mi?
REI: Estaria molt orgullós si em portes el cap de la terrible Medusa, el mateix que ningú
no podia mirar sense convertir-se en pedra.
NARRADOR/A 2: Perseu tenia l'escut d'Atenea, el casc d'Hades i les ales d'Hermes. Com
que no podia mirar directament la Medusa per matar-la va fer servir l'escut d'Atenea
que brillava com un mirall, i així seguint el reflex va poder matar la Medusa sense
mirar-la.

FI

80

Emporion: El substrat grecollatí de la cultura catalana - Treball de síntesi - Lluís Solé i Perich

Lectura 21

Èdip i l’enigma de
l’Esfinx
Esfinx, viatger, Êdip i dos/dues narradors/es

NARRADOR/A 1: Els Déus de l'Olimp eren molt
severs amb tot el que els decebia. Alguns,
com per exemple Hera, tenia un caràcter tan
venjatiu que no perdonava mai una ofensa.
Una vegada, Hera va decidir castigar els habitants de Tebes per un crim comès a la
ciutat, i per aconseguir-ho es va servir de l'Esfinx: un monstre enorme amb cap de
dona, cos de lleó i ales d'àliga.

(Mentre es projecta la imatge de l’Esfinx).

NARRADOR 2: Hera va ordenar a l'Esfinx que se situés al camí per on havien de passar per
força tots els que anaven a la ciutat de Tebes. Tan bon punt s'acostava un viatger, el
monstre li barrava el pas i l'obligava a aturar-se.
ESFINX: Si vols continuar endavant, hauràs de respondre una endevinalla.
NARRADOR/A 1: El viatger, amb un nus a la gola li preguntava:
VIATGER: I què em passarà si no encerto la resposta?
ESFINX: Que no tindré més remei que castigar-te per la teva completa ignorància.
NARRADOR/A 2: Aleshores, l'Esfinx, amb la veu més dolça que pugui imaginar-se, va
pronunciar l'enigma, que deia així:
ESFINX: Quin és l’ésser que al matí amb quatre potes camina, dues en té en ple migdia i al
vespre una n’hi afegí.
NARRADOR/A 1: Davant de l'enorme dificultat de l’enigma, el viatger començava a suar i a
tremolar de por. Encara que feia tot el que podia per trobar-hi la resposta, els minuts
passaven en va, perquè el mateix terror li impedia pensar amb claredat. L'Esfinx
mentrestant, esperava impassible, fins que, al cap d'una estona, trencava el silenci i
deia:
ESFINX: No saps la resposta, oi que no?
NARRADOR/A 2: El viatger ni tan sols contestava. Per què havia de dir res si ja sabia que la
seva mort era irremeiable?
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NARRADOR/A 1:Les coses van canviar gracies al foraster anomenat Èdip. De fet, Èdip
havia nascut a Tebes, encara que ni ell mateix ho sabia, perquè s'havia criat lluny de la
ciutat. Quan era un infant acabat de néixer, els seus pares convençuts que aquell nen
els ocasionaria moltes desgràcies, van decidir abandonar-lo a la muntanya. Per sort,
uns pastors el va trobar a temps i li van salvar la vida. Èdip era molt intel·ligent, i
confiava tant en la seva saviesa que va acudir a Tebes amb l'únic objectiu de resoldre
l'enigma de l'Esfinx.
NARRADOR/A 2: En veure que el foraster s'acostava, l'Esfinx es va interposar en el seu
camí i li va preguntar:
ESFINX: On vas, viatger?
ÈDIP: A Tebes. (Èdip respon amb veu ferma.)
ESFINX: Doncs no passaràs d'aquí tret que em donis la resposta a una endevinalla.
ÈDIP: Explica-me-la i internaré respondre-la.
NARRADOR/A 1: Llavors l’Esfinx va repetir:
ESFINX: Quin és l’ésser que al matí amb quatre potes camina, dues en té en ple migdia i al
vespre una n’hi afegí.

(Èdip va reflexionar uns moments, amb una expressió de gran concentració. Al cap de poc va
respondre sense por.)

ÈDIP: Aquest ser no és altre que l’home. Al matí, és a dir, quan és molt petit, va de quatre
grapes i de jove, al seu migdia, camina damunt dues fermes cames i, en fer-se vell, al
seu capvespre, s’ajuda amb un bastó, la tercera cama.
NARRADOR/A 2: Èdip havia desxifrat l'enigma i l'Esfinx, de l’enrabiada, es va llançar des
d’una muntanya rostos avall. Èdip, satisfet amb la victòria, va reprendre el camí cap a
Tebes, on va arribar en el moment més oportú, perquè aquell mateix dia havia mort el
rei de la ciutat. Els habitants de Tebes van escollir Èdip com a nou monarca per agrairli l'ajuda impagable que els havia prestat. Semblava que Èdip ho tenia tot per ser feliç,
però uns anys més tard va viure una gran tragèdia i va acabar arrencant-se els ulls de
pura desesperació. Resulta que aquell home tan intel·ligent no es coneixia a si mateix
tan bé com pensava... Però aquesta ja és una altra història.

Fi
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Lectura 22

La camisa de l’home feliç
Tsar, trobador, emissari reial, ermita, metges i
quatre narradors/es

NARRADOR/A 1: En què consisteix la felicitat i
com es pot aconseguir són preguntes
fonamentals que ja es van formular els
primers filòsofs com Aristòtil (384 a.C).
L’any 366, quan tenia 17 o 18 anys, Aristòtil
arribà a Atenes com a alumne de l’Acadèmica de Plató i allí visqué fins la mort del
mestre. Els grecs disposaven de gran nombre de mites, és a dir, relats fabulosos que
expliquen o donen resposta a interrogants o qüestions importants pels humans. Els
mites són relats que volen donar models d'actuació i tenen una funció exemplificadora.
NARRADOR/A 2: L’autor d’aquest conte que porta per títol La camisa de l’home feliç, Lev
Nikolaievitx Tolstoi (1828-1910) fou un escriptor rus i un dels grans novel.listes de tots
els temps, especialment distingit per obres com Guerra i pau i Anna Karenina. El seu
ideari filosòfic es destaca la noció de la resistència pacífica. Aquest ideari va influir en
personalitats del segle XX com Gandhi i Martin Luther King.
NARRADOR/A 3: A continuació us convidem a escoltar amb atenció aquest relat i a intentar
extreure una lliçó moral.
NARRADOR/A 4: A les llunyanes terres del nord, fa molt de temps hi vivia un Tsar que va
caure greument malalt. Els doctors de palau van provar amb tots els remeis, medicines
i recursos de la ciència mèdica de l’època, però tot va ser en va, el malalt reial no
millorava.
NARRADOR/A 1: Llavors van decidir fer una crida mundial i van convocar metges, mags i
guaridors de tot el món i els va dir:
TSAR: Donaré una gran recompensa a qui descobreixi el meu mal.
NARRADOR/A 2: Especialistes de totes les branques de la medicina vinguts d’arreu del
món van desfilar un rere l’altre pel palau del Tsar sense poder trobar la solució.
METGES: Per més que investiguem no aconseguim saber què li passa al Tsar.
NARRADOR/A 3: Va ser un trobador que aquells dies treballava a la regió el que va
diagnosticar l’estrany mal que patia el Tsar.
TROBADOR: Aquest home no és feliç.
NARRADOR/A 4: I no solament va trobar la malaltia sinó que també va proposar el remei:.
TROBADOR: Heu de trobar un home feliç i que es posi la seva camisa.
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NARRADOR/A 1: En aquell moment tothom es va posar molt content, semblava que el
remei era molt senzill i que no costaria pas gaire que algun home o dona feliç els deixés
la seva camisa per guarir el Tsar.
NARRADOR/A 2: Tot es va organitzar a l’instant i el consell de ministres va enviar
l’emissari reial a buscar la camisa que curaria el Tsar. Però aquest va ser un viatge més
llarg i complicat del que en un principi s’havia previst.
EMISSARI REIAL: On trobar l’home feliç?, es preguntava l’emissari reial. “L’home més
feliç és el que té més diners”, va pensar.
NARRADOR/A 3: I va viatjar al país del món on hi havia més or i va anar a trobar el més ric
de tots els habitants. Però quan ho va fer es va trobar amb una desil·lusió, l’home més
ric no era feliç, estava tant preocupat en aconseguir més i més or cada dia i en què
ningú no li robés que no en podia gaudir i tot plegat no el deixava ser feliç.
EMISSARI REIAL: L’home més feliç és el que té més poder i el que mana més.
NARRADOR/A 4: I va viatjar al país més poderós del món per demanar la camisa al seu
governant, però aquest cop tampoc no la va encertar. El governant del país més
poderós del món tampoc no era feliç, estava sempre tan ocupat en conquerir territori,
en mantenir la superioritat del seu país sobre els altres i en manar més que ningú, que
s’havia oblidat de ser feliç.
EMISSARI REIAL: L’home més feliç el més famós.
NARRADOR/A 1: I se’n va anar a la meca del cine i va buscar el més famós i glamurós de
tots els seus habitants, però tenia tan d’estrès per les entrevistes i els seus compromisos
professionals, tan d’estrès per les operacions de cirurgia plàstica, i tan d’estrès
intentant ser més i més famós cada dia que evidentment no podia ser feliç.
EMISSARI REIAL: L’home més feliç serà el més honrat, el que tingui més sentit de la
justícia.
NARRADOR/A 2: I va buscar el millor jutge del món, però quan ja pensava que havia trobat
el que buscava, va descobrir que el jutge era una persona corrupta a la que van detenir
davant dels seus nassos.
EMISSARI REIAL: Ni poder, ni fama, ni diners, ni justícia, què més puc buscar? “L’home
més intel·ligent serà el més feliç”.
NARRADOR/A 3: Aquesta era la darrera idea del reial emissari i va anar a buscar aquest
fabulós home, però quan el va trobar no hi va trobar tampoc felicitat, es va trobar un
home que es passava la meitat del dia lluitant contra uns i altres per demostrar que era
el més intel·ligent, i l’altra meitat del dia malvivint dels beneficis de ser-ho.
NARRADOR/A 4: Desesperat i cansat l’emissari reial va tornar cap a palau a portar la mala
notícia al consell de ministres, però quan estava molt a prop de palau, va passar al
costat d’una cabana on hi havia un home que estava molt content. Era una cabana feta
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amb quatre branques, l’home no tenia res i semblava talment un ermità.
EMISSARI REIAL: Com és que sense tenir res, sent tan pobre i vivint en un lloc tan deixat
podia estar tan content.
ERMITÀ: Perquè sóc un home feliç.
EMISSARI REIAL: A canvi de la teva camisa et donaré una recompensa fabulosa.
ERMITÀ: “Ho sento, ja te la donaria la meva camisa, però és que no en tinc, no en
necessito!”
NARRADORS/ES 1, 2, 3 I 4 (tots/totes alhora): I va ser així com el Tsar es va quedar sense
camisa i va morir.

Fi
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Lectura 23

Troianes
Cassandra, Hècuba, Andròmaca, Taltibi

N(Mentre Taltibi fa fora les coreutes i el corifeu, Cassandra pren i branda una lluminària i
parla amb les troianes en privat)
Cassandra: Què et passa, mare? Per què plores? Pel meu pare, pels meus germans...
Ara ja és tard: em caso... em casen. Però t’ho prometo: El meu pare i els germans
seran venjats.
Hècuba: Ho faràs tu?
Cassandra: Jo.
Hècuba: Filla meva, pobra esclava sense forces... com podràs?
Cassandra: (Furiosa) La destral! Aquí! Al bell mig del crani! No seré jo qui la manegui,
però t’asseguro que Menelau sagnarà. Ah! Com sagnarà!
Hècuba: I a tu et tallaran el coll!
(Taltibi, discretament, para atenció a la conversa)
Andròmaca: Dels grecs és la victòria. I què? Si Cassandra pot, de la nissaga dels
Atrides no se’n parlarà mai més. Vençuda, encesa i humiliada, és Troia qui guanya.
La terra troiana ha devorat els grecs, llurs dones mai no en trobaran els ossos.
Colgats en terra, però no enterrats. Aquí, oblidats, us roseguen els cucs. Dels grecs
és la victòria. I què? Ni un sol dels nostres morts no ha caigut encara en terra
estranya, travessats per llances. Les nostres mans recollien els cossos caiguts al camp
de batalla. Dels grecs és la victòria. I què? Em van matar Hèctor. Doncs dono gràcies
als grecs. Ells en van fer un heroi. Tants en va occir amb les seves pròpies mans que
el seu nom, Hèctor, tindrà segur la fama per segles.
Cassandra: Troianes, alceu el cap i enorgulliu-vos. Confieu-me la venjança dels vostres
marits.
Hècuba: Et voldria creure, Cassandra! T’envejo aquesta alegria de folla, aquest gest que
desafia. Però mira’ns, i mira’t! Crides. De què serveix. Són paraules.
Taltibi: Paraules que us costarien cares si no fos que el poderós rei d’Argos s’ha ficat al
cap d’estimar aquesta folla. Que ni un pobre diable com jo la voldria per res del
món. Riu, plora o xiuxiueja, ja has sentit què et diuen. Són paraules! I res més. Au,
núvia bella, seguiu-me.
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(Taltibi, relliga les mans de Cassandra i se l’enduu per la força. Ella es resisteix)
Taltibi: Hècuba, vindré a buscar-vos quan Ulisses m’ho mani. Mireu, sereu la criada de
Penèlope, una dama força honesta, segons diuen.
Cassandra: (Forcejant amb Taltibi i enfrontant-s’hi) De criat només en veig un aquí: Tu.
Tu, patge pudent i servil! La meva mare no anirà a Ítaca. Apol·lo m’ha revelat que
morirà aquí.
Taltibi: Com? Un suïcidi... ja ho voldria veure...
Cassandra: Com? Ho sé, però no t’ho diré. I Ulisses tampoc sap què l’espera. (Sembla
que ho vegi, il·lustra amb gestos les escenes mentre deambula per l’escena) Passarà deu
anys, tants com n’ha durat la guerra contra Troia, deu anys plens de llot i de sang,
abans no vegi de nou les costes d’Ítaca. L’espera el Ciclop, el gegant caníbal d’un sol
ull, a l’aguait de la carn fresca des del capdamunt del seu rocam. I Circe la fetillera. I
Caribdis i Escil·la, els esculls mortals. Oh! Com assaborirà el gust salat dels
naufragis! Escàpol per miracle de les mans de la mort, baixarà als Inferns, i us
asseguro que els nostres li esperen. Ulisses, com sofrirà! Us juro, troianes, que sovint
envejarà la vostra dissort.
Taltibi: (Indiferent) Per què parles d’Ulisses?
Cassandra: (A Taltibi) Què esperes? Ja tinc ganes d’unir-me al meu promès. El nostre
casori serà el nostre infern! (Visionària, s’adreça imaginàriament al rei absent) Rei de
reis, no confiïs que t’enterrin, no. La nit t’engolirà. Llençaran el teu cos en un marge,
a frec del meu cadàver nu i a cops de bec els corbs se’ns menjaran plegats, a tu, Rei, i
a mi, la sacerdotessa d’Apol·lo. Tots dos units per la mort. On m’heu d’embarcar?
Sóc la mort. Poseu bandera negra al pal de la nau que se m’enduu. Adéu mare
meva, resta tranquil·la, aviat moriràs. I vosaltres, germans ajaçats sota terra, i pare al
qual dec la llum, no us impacienteu, ja vinc! Vindré a trobar-vos victoriosa al front
del seguici damnat dels Atrides que us occiren.
(Taltibi, s’enduu Cassandra. Hècuba es desploma)
Fi
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