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Camí cap al nou cant 
 

Què diran els déus  

si aturem el pas  

o creiem que n’hi ha prou  

amb el poc que hem avançat.  

 

Ens diran: miserable d’aquell dissortat  

que no té la humilitat del constant començar.  

Ai d’aquell que no té més demà que l’avui,  

que no pren nou alè per anar més enllà.  

 

El vent porta acords,  

cal aprendre’n el so;  

cada nota fer-ne un pas  

del camí cap al nou cant. 

 
© Edicions l'Empordà 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZNmXBsuiPE 4’:09’’ 

http://www.lluisllach.cat/catala/caminoucant.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZNmXBsuiPE
http://www.lluisllach.cat/catala/caminoucant.htm
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Corrandes d’exili 
 

Una nit de lluna plena 

tramuntàrem la carena, 

lentament, sense dir re ... 

Si la lluna feia el ple 

també el féu la nostra pena. 

 

Perquè ens perdoni la guerra, 

que l'ensagna, que l'esguerra, 

abans de passar la ratlla, 

m'ajec i beso la terra 

i l'acarono amb l'espatlla. 

 

A la meva terra deixí 

el dia de ma partida 

mitja vida condormida: 

l'altra meitat vingué amb mi 

per no deixar-me sens vida. 
 

 

 

 

Avui en terres llunyanes 

i demà més lluny potser, 

no em moriré d'enyorança 

ans d'enyorança viuré. 

 

Una esperança desfeta, 

una recança infinita, 

i una pàtria tan petita 

que la somio completa. 

 

Joan Oliver [Pere Quart] (1899-1986) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=49Z3IFb_HXU 3’:22’’  

Maremar - Corrandes d'exili (Dagoll Dagom) 

https://lletra.uoc.edu/especials/folch/oliver.htm 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49Z3IFb_HXU
https://lletra.uoc.edu/especials/folch/oliver.htm
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Abril 74 
 

Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca,  

digueu-li que la vull  

però no puc anar a estimar-la,  

que encara hi ha combat.  

 

Companys, si coneixeu el cau de la sirena, 

allà enmig de la mar,  

jo l'aniria a veure,  

però encara hi ha combat.  

 

I si un trist atzar m'atura i caic a terra,  

porteu tots els meus cants  

i un ram de flors vermelles  

a qui tant he estimat,  

si guanyem el combat.  

 

Companys, si enyoreu les primaveres lliures,  

amb vosaltres vull anar,  

que per poder-les viure  

jo me n'he fet soldat.  

 

I si un trist atzar m'atura i caic a terra,  

porteu tots els meus cants  

i un ram de flors vermelles  

a qui tant he estimat,  

quan guanyem el combat. 

 
© Edicions l'Empordà 

 
https://www.youtube.com/watch?v=altcTDv-e0A 3’:01’’ 

http://www.lluisllach.cat/catala/abril74.htm 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=altcTDv-e0A
http://www.lluisllach.cat/catala/abril74.htm
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Companys, no és això 
 

No era això, companys, no era això  

pel que varen morir tantes flors,  

pel que vàrem plorar tants anhels.  

Potser cal ser valents altre cop  

i dir no, amics meus, no és això.  

 

No és això, companys, no és això,  

ni paraules de pau amb garrots,  

ni el comerç que es fa amb els nostres drets,  

drets que són, que no fan ni desfan  

nous barrots sota forma de lleis.  

 

No és això, companys, no és això;  

ens diran que ara cal esperar.  

I esperem, ben segur que esperem.  

És l’espera dels que no ens aturarem  

fins que no calgui dir: no és això.  

 
© Edicions l'Empordà 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0wjo7hEl_V4  3’:43’’ 

"Companys, no és això" (Lluís Llach) - X PREMIS GAUDÍ - Elena Gadel i Beth Rodergas 

http://www.lluisllach.cat/catala/companys.htm 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0wjo7hEl_V4
http://www.lluisllach.cat/catala/companys.htm
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Apunts 
 

Obra teatral adaptada a partir del text publicat: 

 
 

Teatre de Sartre: Les troianes (1969). Tragèdia d’Eurípides adaptada per Jean-Paul 

Sartre. Versió de Manuel de Pedrolo. Ed. Aymà S.A.E. Quaderns de teatre 21. 

Barcelona. 

 

PRAT i ZAPATA, Albert, per al text grec. 

 

Biografia  

 

Eurípides Εὐριπίδης (Salamina c. 480 – Pel·la 406 aC). Juntament a Èsquil i 

Sòfocles, va ser un dels representants més importants de la poesia tràgica grega. 

Una de les dinou tragèdies que se n’han conservat és “Les troianes” Τρωάδες 

(415 aC) 

 

Estructura teatral de tradició grega1 

 

● Pròleg - Prologus: En què s'exposa l'acció. 

● Pàrode - Parodi: En què entra el cor. 

● Episodis - Episodia: Semblants als "actes" del teatre actual.  

● Estàsims - Stasima: Cants del cor fets des de l'orquestra que enllacen els episodis de les 

tragèdies gregues. 

● Èxode - Exodi: Sortida del cor amb un cant final que fa una reflexió moral de la 

història. 

 

Innovacions teatrals atribuïdes a Sòfocles 
 

La poesia tràgica grega assoleix la màxima perfecció formal, amb nombroses 

aportacions a la tècnica dramàtica, a l’època d’Eurípides, d’Èsquil i de Sòfocles: 
 

● Tercer actor en escena: Fet que permet complicar notablement la trama. 

● Etopeia: Descripció del caràcter de cada personatge per mitjà de la seva participació 

en el diàleg. 

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

contrasten fortament amb la situació. 

● Ironia tràgica: Crea angoixa en el públic fent-li saber part de la veritat que resta 

desconeguda per als personatges. 

● Centre d'interès: La voluntat, les decisions i el destí dels individus passen a ocupar el 

centre d'interès, encara que els mites, la religió i la moral continuen essent els 

principals temes dramàtics. 

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

                                                
1 Aquesta adaptació no segueix l’estructura tradicional. 
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Les troianes, tema 

 

Datada al segle V aC, és una obra antibel·licista, una tragèdia pacifista, un al·legat 

contra la violació dels drets humans,  una crítica a l’imperialisme contextualitzat en el 

mite de la guerra de Troia que culmina amb l’aniquilació de la ciutat i el sotmetiment 

final de les seves dones. Interpretant paraules de Sartre, és la tragèdia d’Hècuba, la 

protagonista, arrossegada per les contradiccions del destí inexorable que destrueix 

amics i enemics i l’aboca al desesper final on, paradoxalment, l’oratori esdevé un cant 

al nihilisme total. 

 

Les troianes, sinopsi 

 

La flota grega és a punt de salpar de Troia, després d'haver-la destruïda. Els 

guerrers vencedors es rifen les troianes captives.  Quan Hècuba, reina de Troia 

derrocada i captiva d’Odisseu, és a punt de ser embarcada, mostra la desesperació dels 

vençuts i va preguntant el destí de cada dona: Menelau recupera Helena i se l’enduu; 

Andròmaca, la dona d’Hèctor, ha estat assignada al fill d’Aquil·leu; Cassandra, a 

Agamèmnon; Políxena ha de ser sacrificada a la tomba d'Aquil·leu. Els grecs 

decideixen matar l’hereu de Troia, Astíanax, fill d'Andròmaca i d’Hèctor, bo i llançant-

lo daltabaix de les muralles.  
Hècuba, la reina, esdevé símbol de la majestat de Troia. Hècuba, l’esclava, 

desposseïda de tot i de tothom, esdevé paradigma de la desgràcia suprema que s’abat 

sobre l’ésser humà abandonat per les deïtats, quedant lligada al destí tràgic dels 

prínceps Hèctor i Paris, del rei Príam i de la caiguda de Troia.  
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Pàrode 

Entra el cor . S'exposa l'acció 
 Atena  

 Posidó  

 Coreuta 1  

 Coreuta 2  
  Coreuta 3  
  Coreuta 4  
  Coreuta 5  
  Coreuta 6  

 
 Corifeu  

 

(En un lateral, columnes amb capitells –unes, dretes; d’altres, truncades o enderrocades- 

emmarquen dos pedestals que sostenen estàtues enfrontades: Atena, que s’escuda tot  

alçant la llança contra Posidó. Posidó empunya el trident, desafiant. A l’altre lateral, 

uns grans rems de vogar, teles penjades formant una tenda i teles blaves escampades per 

terra simbolitzant una onada vora mar) 

 

(Sona “Camí cap al nou cant”, de Lluís Llach. Van entrant les coreutes. Cadascuna 

porta o pren un rem de galera. Es van agenollant, abatudes, davant les estàtues del déu 

Posidó i de la deessa Atena.  Parlen plenes de ràbia i desesper) 

 

Coreuta 1: Posidó, els nostres temples sagnen, els grecs ho han saquejat tot!  

 

Coreuta 2: Davant l’altar dels déus degollaren Príam, rei de Troia! 

 

Tot el cor: Troia! Troia! Troia!  

Τροία [Troia] 

 

Coreuta 3: Atena, deessa de la saviesa, no ha guanyat el valor, ans l’astúcia!  
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Coreuta 4: Posidó, déu de la mar, contemples ara les flames d’allò que fou 

Troia, la ciutat que estimaves. No en queda res! 

 

Tot el cor: No en queda res! No en queda res! No en queda res!  

Μεδέν [Medén] 

 

Coreuta 5: Posidó, déu de la mar, els troians han mort! Has permès a aquests 

grecs acarnissats destruir el teu poble!  

 

Coreuta 6: Atena, deu anys s’han obstinat en el setge! Envellíem... i continuaven 

aquí. Ara, però, s’ha acabat. Només esperen el vent. Llurs naus salparan!  

 

Tot el cor: Llurs naus salparan! Llurs naus salparan! Llurs naus salparan!  

Αποπλέουσουσι [Apopléususi] 

 

Corifeu: Posidó, ets tu el vençut! Qui et rendirà culte en aquesta terra 

calcinada? Què en faràs d’aquestes ruïnes? 

 

(Les coreutes, abatudes, resen en silenci i s’endolen cobrint-se el cap amb el vel. Un 

esclat de llum i  un tro. El corifeu i les coreutes romanen immòbils com estàtues. Sona 

“Companys, no és això”, de Lluís Llach) 
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Episodi I  
Què diran els déus? 
 
 Cor  
 
 Corifeu  
 
 Atena  
 
 Posidó  

 

(Les estàtues de Posidó i Atena cobren vida i baixen dels pedestals) 

 

Posidó: (Passejant entre les ruïnes, enrabiat) Aquesta ciutat dels frigis, Troia, era la 

meva obra! Muralles, torrasses, columnes... Ah! Pal·las Atena, neboda meva, 

si no fossis tan rancorosa, la ciutat de Troia restaria en peu (nega amb el cap i fa 

gest d’anar-se’n). 

 

Atena: (Baixant del pedestal, deposant les armes) Posidó! Posidó! Si deixo de banda 

els nostres odis antics, m’escoltaràs? 

 

Posidó: (Irònic) Per què no? És dolç parlar en família, neboda del meu cor. 

 

Atena: Et vull proposar un tracte... es refereix a Troia... 

 

Posidó: (Enrabiat, assenyalant el cor de troianes) Troia? Mira què en queda! És 

massa tard per compadir-se’n! 

 

Atena: (Altiva, desdenyosa, assenyalant amb la llança) No m’inspira ni gota de 

compassió la ciutat teva. Vaig decidir anorrear Troia. Ho he fet. Val més així. 

(Pensativa) Vull castigar els grecs. 

 

Posidó: Els grecs? Els teus aliats? Els has donat la victòria... deessa de la raó, no 

ets gens raonable... passes de l’amor a l’odi capritxosament... Ara vols 

castigar els grecs? 

 

Atena: (Contundent) Sí. Els grecs. M’ajudaràs? M’han ofès! 

 

Posidó: T’han ofès? 

 

Atena: Sí. Han deshonrat Cassandra, verge sacerdotessa del meu temple. L’han 

arrossegat pels cabells i l’han fet esclava. Mira, el meu temple crema... 

 

Posidó: Com el meu. 
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Atena: Ningú entre els grecs ha impedit, ni tan sols blasmat, tal deshonor 

(apropant-se-li i tocant-lo) Posidó, déu dels oceans, m’ajudaràs? Faràs contents 

els troians morts... (Irada, fent escarafalls per l’escena) Cal que els grecs tinguin 

una tornada terrible! Fulmina llur flota! Amuntega les teves onades! Que 

se’ls precipitin al damunt!  Obre les profunditats del mar i que s’hi neguin! 

Que Grècia aprengui a respectar-me! 

 

Posidó: Ho faré! Pluja, calamarsa i huracà! (Abraçant-la per la cintura) Tornem a 

l’Olimp, neboda meva. I tu demana al teu pare Zeus els seus dards de foc. (Al 

públic, girant-se o des de dalt el pedestal) Contra els penya-segats de Delos les 

meves ones vomitaran llurs cadàvers! 

 

(Les estàtues tornen als pedestals. Un esclat de llum i  un tro. Resten immòbils. Sona 

“Companys, no és això”, de Lluís Llach. Les estàtues aniran canviant de posició 

periòdicament, mantenint un posat hieràtic) 
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Episodi II 

Troianes 
 Atena  

 Posidó  

 Corifeu  

 Cor  

 Hècuba  

 Cassandra  

 Andròmaca  

 Helena  

 

(Soroll d’onatge i tempesta. Entren Hècuba, Cassandra i Andròmaca, en filera, 

abatudes, lligades cadascuna a una corda que estira Helena. El cor forma una filera i 

branda acompassadament els rems mentre imita el so dels rems fendint l’aigua o colpeja 

rítmicament el terra amb l’empunyadura dels rems) 

 

Corifeu: (Al públic) Heus aquí les troianes. Les millors seran per als reis de 

Grècia i les altres, sortejades.  

 

(Hècuba cau de genolls, esgotada. Les seves filles proven de desfer-se de les cordes i 

d’alçar-la. Helena deixa anar les cordes i, dubtosa d’intervenir, se n’aparta i es cobreix el 

cap i la cara amb el vel. Les coreutes immòbils i en silenci) 

 

Corifeu: (Al públic) Què en serà de la pobra reina de Troia, aquesta dona 

agemolida que plora el marit i els fills? 

 

Cassandra: Dempeus, Hècuba! Redreça el teu coll vençut, vella dissortada. 

 

Hècuba: (De genolls, alçant el cap) Dolors! Oh dolors! Vaig ser esposa d’un rei, 

Príam. Vaig donar-li fills formosos. La llança grega va matar-me’ls, d’un en 

un.  

 

Cassandra: Jo era allí, quan van colpir Príam, el meu pare, als graons de l’altar, 

li vaig veure el coll obert i la sang que en brollava.  

 

(Cassandra plora i s’agemoleix a la falda d’Hècuba, que li amanyaga el cap mentre 

assenyala Andròmaca, que resta dreta) 

 

Hècuba: Vaig criar les meves filles per als reis més grans d’Àsia! Ara seran 

serventes a Europa, d’uns amos brutals. Andromaca, parlo massa, però no 

puc callar. Plorar? Ja no tinc llàgrimes. 
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Andròmaca: (Sospira. Exaltada, a Hècuba) Mentre em resti un fil de veu, cantaré 

la història del nostre infortuni... (Andròmaca canta o declama, dirigint-se a un 

punt distant): 

 

On aneu? 3 

Navilis, bells navilis de deu anys enrere. 

Els remers s’esforcen, 

les proes fendeixen 

la mar violenta. 

On aneu? 

 

(Les coreutes envolten Helena,  l’empresonen entre els rems i responen els precs 

d’Andròmaca) 

 

Coreutes:                  Cerquen Helena, esposa de Menelau, 

la grega infidel 

que insensata ha dut 

la mort als troians. 

 

Andròmaca:                                      On aneu? 

Navilis, bells navilis vinguts fa deu anys, 

recaleu als ports, 

plens d’homes de ferro, 

per sotmetre Troia. 

On aneu? 

 

Coreutes:              Pels capricis d’Helena us deixeu immolar. 

Us porten esclaves 

a cases d’aqueus 

que us han mort els vostres. 

 

(Andròmaca assenyala acusadorament Helena i l’estira o l’empenta fora del cercle de 

coreutes) 

 

Andròmaca:                                      On aneu? 

Navilis, bells navilis. Salpeu de tornada. 

Retorneu-la a Esparta, 

Helena, insensata, 

vergonya de Grècia! 

On aneu? 
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Hècuba: (Pica amb el bastó i s’esforça per redreçar-se, altiva) Dempeus! Vídues 

troianes, verges de Troia, promeses dels morts, mireu aquestes pedres que 

fumegen, contempleu-les per darrera vegada i plorem la nostra dissort. 
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Estàsim I 

El destí t’arrossega 
 Atena  

 Posidó  
 Corifeu  
 

Cor  
 Hècuba  

 Cassandra  

 Andròmaca  
 

Helena  

 

(Sona “Corrandes d’exili”. Els membres del cor fan diverses coreografies amb els rems i  

encerclen les troianes, protegint-les. Amb les mans atrauen i amanyaguen les preses. 

Helena intenta apropar-s’hi, però les troianes la rebutgen amb desdeny. Helena recula i 

surt d’escena, compungida) 

 

Corifeu: (Resignat, estirant Hècuba) Hècuba, deixeu-vos endur, el destí us 

arrossega. 

  

Cor: (Fúnebre) El destí us arrossega! El destí us arrossega! El destí us arrossega!  

Ἡ Μοῖρα [He Moira] 

 

Corifeu: Mireu les naus gregues en la badia. Voguen amb rems; es preparen a 

salpar. Quina sort us espera? 

 

Cor: Quina sort us espera? Quina sort us espera? Quina sort us espera? 

Τίς τύχη [Tis tíje] 

 

Corifeu: (A Hècuba) Se us enduran aigua enllà. Vellarda lamentable, més morta 

que viva, desferra coberta de parracs. De què servireu? I éreu la reina de 

Troia. 

 

Cor: Era la reina de Troia! Era la reina de Troia! Era la reina de Troia! 

Βασίλισσα τῆς Τροίας [Basílissa tes Troias] 

 

Corifeu: La casa cremada, desarrelades, dormireu per força al jaç d’un grec. 

Arrencades de l’Àsia per morir a Europa. Ja no us queda ningú. 

 

Cor: Ja no us queda ningú! Ja no us queda ningú! Ja no us queda ningú! 

Οὐδείς [Udéis] 

 



Troianes (adaptació)                                                                                     Lluís Solé i Perich - 2019  

 

15 

 

Corifeu: Sereu esclaves a l’Àtica o als peus de l’Olimp, veient Helena triomfant, 

obeint Menelau, el carnisser de Troia. Hi ha pitjor destí? 

 

(El cor surt d’escena lentament, repetint amenaçadorament una lletania) 

 

Cor: (Augurant) Hi ha pitjor destí! Hi ha pitjor destí! Hi ha pitjor destí! 

Χείρων Μοῖρα [Jéiron Moira] 

 

(Resta el corifeu. Tothom capjup, Hècuba amaga el seu dolor sota el vel i s’arrauleix) 
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Episodi III 

Tot està decidit 
 Atena  

 Posidó  

 Corifeu  
 Hècuba  
 Cassandra  
 Andròmaca  

 Taltibi  
 

(Sona “Companys, no és això”. El corifeu atén un soroll i fa visera amb la mà per 

guaitar qui s’apropa) 

 

Corifeu: S’atansa algú! Ull viu! Un grec? Com corre! Ens ve a dir el que ens 

espera. Tot deu estar decidit. 

 

Hècuba: Decidit? Oh i tant! Si encara no hem deixat la nostra terra i ja som 

esclaves...  

 

(Taltibi, l’herald de l’exèrcit grec, entra panteixant. S’apropa a Hècuba, li treu el vel 

amb delicadesa, li alça la barbeta i l’honora amb un reverència) 

 

Taltibi: Sóc jo, noble dama, Taltibi, l’herald de l’exèrcit grec. Prou que em 

coneixeu, sovint he franquejat les portes de casa vostra lliurant-vos els 

missatges dels nostres generals. (Desenrotlla un volum de papir i llegeix) Ara us 

porto un comunicat oficial. 

 

Hècuba: Oh! Troianes, súbdites meves, ja ha arribat el moment que temia!  

 

Taltibi: Doncs, sí: S’ha decidit la vostra sort. 

 

Andròmaca: (A Taltibi, atemorida, arrapant-se a Cassandra) On ens porten? 

 

Taltibi: Sereu separades. Un amo per a cadascuna! 

 

Cassandra: (A Taltibi) I qui seran els nostres amos? No n’hi haurà cap entre 

nosaltres, ni una, que tingui una mica de sort? 

 

Taltibi: (Repassant el rotlle de papir) Cassandra, heu tingut més sort que moltes 

altres, el rei Agamèmnom us reclama. 
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Cassandra: (Esparverada, a sa germana) M’enviaran al palau de Micenes! Seré 

criada de la reina Clitemnestra! 

 

Taltibi: Res d’això, el rei dels reis la vol per concubina. 

 

Hècuba: Voldràs dir que en vol fer la seva puta! Cassandra, sacerdotessa 

d’Apol·lo, pertany al Déu de cabells d’or i a ningú més.  Els Déus exigeixen 

que resti verge! 

 

Taltibi: Al rei dels grecs l’atreu, precisament, la seva virginitat sagrada de 

sacerdotessa. I bé, al capdavall, no és cap desgràcia compartir el jaç d’un gran 

rei. 

 

Hècuba: I Políxena? Us la vau endur. Què n’heu fet? 

 

Taltibi: És criada d’Aquil·les. 

 

Hècuba: Aquil·les és mort. 

 

Taltibi: (Misteriós) Políxena, la vostra filla, el serveix. 

 

Hècuba: (Intrigada) Els grecs tenen costums estranys. Vaig parir la meva filla 

per posar-la al servei d’una tomba? 

 

Taltibi: (Misteriós) Políxena ha tingut sort, molta sort, fins i tot Cassandra 

l’envejarà sovint. 

 

Hècuba: (Espantada, arrapant-se a Taltibi) Per què? Viu encara? Encara veu el sol i 

les estrelles? Contesta! No sembla que t’enorgulleixis del que li heu fet. 

 

Taltibi: Ha pagat la seva traïció; també ha trobat la pau davant la tomba 

d’Aquil·les. 

 

Hècuba: Aaaaah! 

 

(Desconsolada, arrapant-se el pit) 

 

Hècuba: I Andròmaca? 

 

Taltibi: Andrómaca, és clar, la vídua d’Hèctor, el príncep hereu, una presa 

distingida. L’hem adjudicada al fill d’Aquil·les. 
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Hècuba: (Alçant-se amb l’ajut del bastó, es lamenta mentre deambula encongida) I jo, 

retuda per l’edat, condemnada a l’ajut d’aquesta crossa, per a què puc sevir 

encara? Qui pot voler els meus serveis? 

 

Taltibi: Ulisses. Seràs esclava a casa seva. 

 

Hècuba: (Llençant el bastó, cau de genolls, les mans al cap) No! No! No! No pas 

d’ell! Escupo a la cara d’aquest gos, d’aquest malparit que escampa la 

discòrdia i l’odi arreu. Ulisses no! Troianes, ploreu per la vostra reina, no n’hi 

ha cap de tan desgraciada com jo! (Colpejant el terra amb els punys) No! No! 

No! Ulisses no! 
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Estàsim II 

Tu duràs el foc 
 Atena  

 Posidó  
 Corifeu  

 Cor  
 Hècuba  

 Cassandra  
 Andròmaca  

 Taltibi  
 

(Sona “Abril 74”. Entren les coreutes. Porten lluminàries. Envolten el corifeu) 

 

Corifeu: (A Taltibi, assenyalant el cor) I nosaltres? Què serà de nosaltres? 

 

Taltibi: (Displicent) Ho ignoro totalment, no és cosa meva. La menudalla ens la 

farem a sorts. Vinc a cercar Cassandra. Agamèmnon la vol de seguida. 

 

(Hècuba i Andròmaca abracen Cassandra, ploren i es consolen mútuament. Les coreutes 

i el corifeu envolten i protegeixen les troianes. Dansen mentre clamen o canten la seva 

dissort, alcen les lluminàries i les fan a mans de Cassandra, qui les va dipositant als 

seus peus. Les coreutes formen un semicercle darrere cassandra) 

 

Coreuta 1: Flama, flama lleugera, alça’t i dansa, viva i sagrada. En el cel negre, 

dreça el teu orgull! 

 

Cor: Dreça el teu orgull! Dreça el teu orgull! Dreça el teu orgull! 

Ἡ ὑβρις σοῦ [He Híbris sú] 

 

Coreuta 2: Salta, flama, més enlaire, més amunt! Caldrà que mil sols t’il·luminin 

quan entris, verge sagrada, en el jaç d’un enemic. 

 

Cor: El jaç d’un enemic! El jaç d’un enemic! El jaç d’un enemic! 

Τοῦ πολεμίου [tú polemíu] 

 

Coreuta 3: Verge del Sol. Futura esposa d’un gran rei. Un grec et posseirà. Tot 

cremarà i val més així. Tu duràs el foc! 

 

Cor: Tu duràs el foc! Tu duràs el foc! Tu duràs el foc! 

Τό πύρ [to pír] 
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Coreuta 4: Himen! Himeneu! Enfila’t àgil i recta. Encendràs aquesta torxa. El 

vostre jaç nupcial serà el seu llit de mort! 

 

Cor: Serà el seu llit de mort! Serà el seu llit de mort! Serà el seu llit de mort! 

Ἡ κλίνη τοῦ θανάτου [He klíne tú zanátu] 

 

Coreuta 5: Per Helena han mort tants grecs. Han caigut a milers. Cassandra els 

farà més mal encara. És Troia qui guanya! 

 

Cor: És Troia qui guanya! És Troia qui guanya! És Troia qui guanya! 

Τροία νικᾴ [Troia niká] 

 

Coreuta 6: Enrunaràs la seva casa. Anorrearàs la seva raça. Agamèmnom el 

gran rei, morirà a les teves mans! 

 

Cor: Morirà a les teves mans! Morirà a les teves mans! Morirà a les teves mans! 

Ἀποθνήσξει [Apoznéskei] 

 

Taltibi: (A les coreutes, mentre les fa fora d’escena de males maneres) Ja comprenc 

que un cor lliure no accepta fàcilment la dissort, però no vull suïcidis, 

entesos? No vull torxes vives, per a vosaltres seria una bona sortida. A mi 

només em donaríeu maldecaps! 
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Episodi IV 

Venjança 
 Atena  

 Posidó  
 

Corifeu  
 

Cor  
 Hècuba  
 

Cassandra  
 Andròmaca  
 

Taltibi  
 

 

 

(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 
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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. 

 

(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 
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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) 
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Estàsim III 

Recordem 
 Atena  

 Posidó  
 
 Corifeu  
 
 Cor  

 Hècuba  
 Andròmaca  

 

(Andròmaca ajuda Hècuba a incorporar-se) 

  

Andròmaca: Hècuba, encara sou la reina, alceu-vos! 

 

Hècuba: (Desdenyosa) No volia que m’ajudéssiu. Em volia unir amb la terra, 

estretament. Restar-hi inerta. Inerta, sí, però conscient. Perquè ja res no ens és 

possible, compreneu? Llevat de l’espera i l’endurança. 

 

Andròmaca: Reina, implorem els Déus! 

 

Hècuba: (Malfiada) No! Andròmaca, els Déus són suspectes, no pas aliats. 

Callem. Recordem la nostra darrera jornada feliç. Era ahir. Recordes, 

Andròmaca? 

 

Andròmaca: (Evoca) Sí. Del capdamunt de les muralles, aquell matí vaig veure 

la mar i la platja desertes fins on els ulls abastaven. Els grecs havien cremat 

llurs tendes i els navilis havien salpat. Al bell mig de la plana, sol, es dreçava 

un gran cavall amb quatre rodes, un cavall de fusta amb els arnesos d’or que 

resplendien. Tot el poble de Troia, dempeus a les muralles, cridava:  

 

(Les coreutes entren d’una en una, apressades, cridant, il·lusionades; s’apleguen, 

s’abracen i celebren la victòria. Alegrement fan voleiar vels de colors) 

 

Coreuta 1: Els grecs han alçat el setge!  

 

Coreuta 2: S’han acabat les dissorts! 

 

Coreuta 3: Porteu l’ídol de fusta a l’Acròpolis! 

 

Coreuta 4: Atena ens ha perdonat! 

 

Coreuta 5: Què passa?  
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Coreuta 6: La pau! És la pau! 

 

(Entra el corifeu. S’adreça al públic mentre les coreutes imiten amb gestos el que anirà 

relatant: sirgar, empènyer, dansar... i estiren imaginàriament el cavall de Troia fora 

d’escena) 

 

Corifeu: Vam lligar l’ídol amb cordes i el pujarem fins al temple d’Atena. Vaig 

sirgar com les altres: estirava, empenyia, enderiada per la feina. Ja era fosc 

quan acabàrem i encara vam cantar victòria durant hores. Exhaustes de joia 

apagàrem les llànties i les torxes. 

 

(Baixa la llum d’escena. Les coreutes tornen, recullen i apaguen les lluminàries i surten 

d’escena) 

 

Hècuba: Així fou com finí el darrer dia de Troia, la nostra darrera jornada feliç. 

 

Corifeu: (A Hècuba i al públic) La felicitat, quin engany. Ens deixem fascinar per 

l’aparença sense veure la bèstia immunda que amaga.  

 

(El corifeu també surt) 

 

Andròmaca: Era mitjanit. Els crits de mort...! Els grecs, sortits de llur amagatall 

dins el cavall, degollaven els nostres homes i els infants mascles. Era la 

guerra. Començava el primer dia de la nostra mort. 

 

Hècuba: I Pal·las Atena no ens havia perdonat. 

 

Andròmaca: (Amb rancor, assenyalant l’estàtua d’Atena) Troia no ha estat 

conquerida, els troians no han estat vençuts. Una deessa, pèrfida i 

rancuniosa, ens va lliurar. 

 

(Sona “Camí cap al nou cant”) 
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Episodi V 
Culpes i retrets 
 Atena  

 Posidó  
 
 Corifeu  

 Hècuba  
 Andròmaca  

 

Andròmaca: (A Hècuba) Mira, mira. Mira com ara veig que s’enduen en braços 

Astíanax. On s’enduen el meu fill? 

 

(Entra el corifeu. Porta una tela ensangonada, el sudari de Políxena. Hècuba li pren) 

 

Hècuba: (Es tapa la cara amb la roba ensangonada, plora commoguda) Oh! Desgràcia! 

Desgràcia! 

 

(Andròmaca arrabassa el sudari de les mans d’Hècuba) 

 

Andròmaca: Per què et lamentes, tu? És la meva dissort! La culpa és teva! 

 

Hècuba: Meva?  

 

Andròmaca: Sí, la culpa és teva! Vas donar la vida a Paris. Els Déus sabien que 

era un monstre.  

 

Corifeu: (A Hècuba) Et van manar que el matessis. No ho vas fer. I t’han punit. 

 

Andròmaca: I nosaltres, innocents, compartim el càstig sense haver compartit la 

falta.  

 

Corifeu: (A Hècuba) Pots estar satisfeta, per l’amor d’Helena, aquella grega 

adúltera, el teu fill Paris ha provocat la destrucció de Troia.  

 

Andròmaca: (Assenyalant Pal·las Atena) Pal·las Atena riu d’alegria. Als peus de 

la seva imatge s’amunteguen els cadàvers dels nostres homes i nosaltres som 

esclaves! 

 

Hècuba: (Agenollant-se picant el terra amb les mans) Oh! Príam, espòs meu. Oh! 

Hèctor, el meu fill. Pugeu de l’Hades! Digueu-li que és mentida! 

  



Troianes (adaptació)                                                                                     Lluís Solé i Perich - 2019  

 

27 

 

Corifeu: En va crides Hèctor, el teu fill, el seu marit (Assenyalant Andròmaca), 

que s’ha sacrificat per res, víctima de l’amor il·lícit i foll entre Paris i Helena, 

l’adúltera. Hèctor ni vindrà a salvar-vos ni a venjar-se.  

 

Andròmaca: (A Hècuba amb llàstima i rancúnia) Vella, mai no t’he estimat gaire, 

perquè no sempre t’has portat bé amb mi. Però ara et planyo amb tot el meu 

cor car sabràs que també has perdut ta filla. (Tornant-li el sudari) Políxena és 

morta. 

 

Hècuba: Morta! Això és el que Taltibi em volia dir i no m’he atrevit a 

comprendre. (Picant el terra amb les mans, la crida a l’Hades) Políxena! Políxena! 

Ets morta? Com? 

 

Corifeu: Degollada damunt la tomba d’Aquil·les. 

 

Hècuba: Degollada damunt una tomba, com un animal sacrificat! Oh! Mort tan 

infame! 

 

Andròmaca: (Indiferent) Infame? No. És morta i prou, més feliç que jo, que visc. 

 

Hècuba: Què dius malànima? La mort és el buit. Àdhuc en la vida més 

miserable resta sempre un bri d’esperança... 

 

Andròmaca: Quina estranya set de viure! Saps prou bé que tot és perdut. Els 

teus fills morts, el teu ventre massa vell per infantar-ne d’altres... No. No hi 

ha esperança. Deixa’t anar, abandona’t i no sofriràs tant. Sí, la mort és el buit; 

el buit, la calma eterna. Políxena, morta, ho ignora tot, ja no sap que ha sofert. 

En canvi, jo sofreixo i ho sé. He estat una esposa perfecta, honesta, virtuosa...  

 

Corifeu: ...i ara la teva fama et perd. Neoptòlem, el fill d’Aquil·les, l’assassí 

d’Hèctor, et reclama al seu llit.  

 

Andròmaca: Quin fàstic! 

 

Corifeu: Diuen que una sola nit de plaer és prou per domar una dona. 

 

Andròmaca: (Evocant) No vull, no vull de cap manera que el rostre estimat 

d’Hèctor em fugi de la memòria! Hèctor, t’estimava, t’estimo, estimava el teu 

coratge, la teva força, la treva prudència. Ah! Que n’ets de feliç Políxena, 

assassinada, però verge! 

 

(El corifeu surt d’escena tot aconsellant Andròmaca) 
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Corifeu: Potser caldrà que et menyspreïs, que pidolis les carícies del nou marit. 

 

Andròmaca: (A Hècuba, plorant) Ho veus? Mentidera! Dius que la vida és 

esperança? Mira’m, doncs: Visc i l’esperança és morta perquè sé què 

m’espera. 

 

Hècuba: Mira’m a mi. M’abandono al meu destí. Les meves desgràcies són més 

fortes que jo. Hèctor és mort i els teus plors no el tornaran. Oblida’l. Per 

aquestes teves virtuts t’estimava i encara són el teu orgull, amb aquestes 

virtuts prova de plaure el nou espòs.  Mira’m a mi. Em lliuro a l’onada i 

espero en silenci. 

 

Andròmaca: (Irada, plorant) Ets tu, vella, tu, la mare d’Hèctor, qui em dona 

consells d’alcavota? 

 

Hècuba: Fes-ho pel teu fill, per Astíanax, el fill del meu noi, príncep de Troia i el 

darrer de la nostra raça. Perquè un dia ell es vengi i faci renéixer Troia. Tens 

a les mans el destí de la nostra família. 
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Episodi VI 
Astíanax 
 Atena  

 Posidó  
 
 Taltibi  
 
 Astíanax  

 Hècuba   
Andròmaca  

 

(Entra Taltibi, compungit, insegur. Porta Astíanax lligat de mans i amb els ulls 

embenats) 

 

Hècuba: Què passa? 

 

Taltibi: No m’odiïs. No sóc més que un missatger. Em sap greu... 

 

Andròmaca: Parla clar. 

 

Taltibi: Les noves decisions dels meus amos... El teu fill... Astíanax... 

 

Andròmaca: Ens separen? 

 

Taltibi: En certa manera... sí. 

 

Andròmaca: No tindrem el mateix amo? 

 

Taltibi: Ell no en tindrà cap.... 

 

Andròmaca: (Altiva) Acaba, criat, digues el que hagis de dir. 

 

Taltibi: El volen matar. 

 

(Silenci. Estupor. Andròmaca abraça el seu fill i el mira) 

 

Taltibi: És cosa d’Ulisses. Així ha parlat: “Si respectem la vida del príncep 

hereu de Troia, més endavant tindrem dificultats”. (A Andròmaca, forcejant per 

prendre-li el fill ) No l’abracis tan fort. Dóna-me’l. Dóna-me’l et dic! El tenim 

en poder nostre. Caldrà que te l’arrenqui?! Creus que la teva obstinació pot 

vèncer l’exèrcit grec? Escolta: Inclina’t davant les ordres!  Si irrites els 

militars, deixaran el seu cadàver als corbs! 
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Andròmaca: No el toquis! Ja els el donaré! Espera’t! (A Astíanax, acaronant-lo) 

Petit meu! Ens separen. Moriràs. Saps per què? El teu pare era massa 

poderós. Creia haver parit el futur rei de l’Àsia. Vaig parir una víctima 

indefensa. He donat un màrtir als grecs. (Bruscament, s’agenolla als peus del fill 

i pica el terra amb el puny implorant) Surt de la terra, Hèctor, agafa de nou la 

llança, mata’ls i salva el teu fill! 

 

(Pausa. Taltibi estira les cordes que lliguen Andròmaca i Astíanax) 

  

Andròmaca: (Consolant el seu fill tendrament) No, no vindrà el teu pare, perquè 

és mort. Estem sols, tresor meu. I jo no sóc prou forta. T’agafaran i et 

precipitaran daltabaix de les muralles! 

 

(Pausa) 

 

Andròmaca: (Amanyagant-lo, rebregant-lo, eixugant-se les llàgrimes amb el vestit del 

noi) Cos, cos estimat, ets viu encara i fas tan bona olor! Besa’m, abraça’m ben 

fort! Si hagués sabut el teu destí m’hauria estimat més asfixiar-te en la 

primera abraçada. 

 

(Taltibi s’enduu mare i fill per la força, mig arrossegant Andròmaca i empentant 

Astíanax fora d’escena) 

 

Hècuba: (Provant d’incorporar-se, cridant, a Taltibi) I vosaltres, grecs, mateu el seu 

fill! Cap de vosaltres no hauria gosat fer a sa mare això que ens feu. Bàrbars! 

Bàrbars d’Europa! No en teniu prou de recuperar aquella puta! Helena. 

(Assenyalant Astíanax, plorant) I jo, quina vergonya, tampoc sé protegir aquest 

fill del meu fill, darrera esperança de la meva raça. Sigui maleïda la nissaga 

d’Ulisses. 

 

(Es fa de nit. Hècuba queda sola. S’arrossega fins un lateral de l’escena i s’hi queda 

arraulida, cobrint-se amb el vel ) 
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Estàsim IV 

Els Déus ens han abandonat 
 
 Corifeu  
 
 Cor  

 Atena  

 Posidó  

 Hècuba  

 

(Sona “Corrandes d’exili. Entra el corifeu i, d’una en una, les coreutes. Porten 

lluminàries que deixen davant d’Hècuba. Envolten les estàtues d’Atena i Posidó. 

Llostreja. El corifeu, dret, les coreutes s’agenollen i clamen als déus amb ràbia) 

 

Corifeu: L’aurora per segona vegada il·lumina la nostra ciutat incendiada! La 

bella llum serena acaricia gentilment la runa i els bassals de sang.  

 

Coreuta 1: La gent d’Europa ha tornat a assolar la nostra pàtria, ens enveja les 

collites i odia la nostra raça! 

 

Coreuta 2: De l’Àtica, d’on Pal·las Atena feu brostar la primera branca d’olivera, 

ens arribaren els grecs despietats! 

 

Coreuta 3: Els nostres homes han mort! 

 

Coreuta 4: Fem voltes entorn de les fosses on han amuntegat llurs cadàvers. 

 

Corifeu: Eros, Aurora, Ganímedes, Zeus... Déus, què espereu? Salveu-nos! La 

nostra raça desapareixerà! En aquest moment assassinen Astíanax! 

 

Coreuta 5: En aquells temps els Déus ens estimàven!  

 

Cor: Els Déus ens estimaven! 

Οἱ θεοί ἡμᾶς ἐφιλοῦν [Hoi zeói hemás efilún] 

 

Coreuta 6: Ja ho veus, els Déus ens han abandonat. 

 

Cor: Els Déus ens han abandonat! 

Οἱ θεοί ἡμᾶς ἔλιπον [Hoi zeói hemás élipon] 

 

(Les coreutes van repetint cadascuna la seva frase mentre recullen les lluminàries i van 

sortint d’escena) 
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Episodi VII 

Menelau captura Helena 
 Atena  

 Posidó  
 Hècuba  
 

Coreutes  
 

Corifeu  
 

Menelau  
 

Helena  
 

 

(Entra el rei Menelau, altiu, escortat per les coreutes que desfilen amb pas marcial, 

portant els rems con llances. Les coreutes formen de dos en fons, d’esquena al públic, i es 

preparen per remar. Menelau, satisfet, passeja per l’escena contemplant la devastació. 

Helena surt a escena amagada rere les escultures) 

 

Menelau: Fa un temps magnífic! M’agrada! Helena? (Recerca entre el decorat i 

descobreix Helena amagada rere les escultures) On és la infidel de la meva dona? 

Ah! És aquí! (L’estira per la força, pels cabells o pel braç i la subjuga als seus peus. 

Amenaçador) Ah! M’ho pagaràs! (Al públic) Pretenen que he desencadenat 

aquest carnatge a causa d’aquesta dona. Ep, ep, ep! He mobilitzat l’exèrcit 

grec per venjar-me d’un home, de Paris, aquell mesell que vaig rebre al meu 

palau i que, per donar-me les gràcies, fugí amb la meva dona! Ah! Paris, 

Paris ha pagat la seva culpa i també he castigat el seu poble. I d’aquesta dona 

en puc fer el que vulgui. Matar-la a Troia? No. He decidit que me l’emportaré 

a Esparta. (A Helena) Seràs lapidada per les mares desolades, per les vídues i 

els orfes de tants grecs morts. (A les coreutes) Hissem les veles i esperem el 

vent! Remeu!  

 

(Les coreutes remen sincronitzadament) 

 

Hècuba: (A Menelau, agenollada, alçant els braços ) Tu, siguis qui siguis, Llei de la 

natura o Raó de l’home, crec en la teva justícia que castiga els dolents. És 

l’única alegria que em resta. 

 

Menelau: (A Hècuba, sorprès) Estranya pregària. Qui ets? 

 

Hècuba: (Alçant-se) Hècuba, reina de Troia. Així doncs... vols castigar Helena, 

no és cert? Per això dic que Zeu és just i que el teu acte serà bo. (Avisant) Però 

ni te la miris! 
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Menelau: (Deixant d’engrapar Helena) La vull mirar. Fa deus anys que no l’he 

vista. 

 

Hècuba: (Avisant) No te la miris, pels seus bells ulls els homes han acabat 

matant-se i les ciutats han cremat! I és capaç de revifar el teu desig, Menelau. 

(Tapant-se les orelles) No escoltis les seves paraules. 

 

Helena: (Submisa) Oh, rei, espòs meu, calia emprar tanta violència per dur-me 

al teu davant? M’odies? Jo, en canvi, t’esperava. T’havia vist i acudia. Has 

decidit la meva mort? Però deixa que m’expliqui. Tens por d’escoltar-me? 

 

Menelau: Ests tu que tindràs por. I força. Tu, no expliquis res. Moriràs i prou! 

 

Hècuba: El mal ja està fet. Que parli, aquesta, si en té ganes, però jo faré que 

s’empassi les seves raons i et tornaré la raó, Menelau, perquè la matis. 

 

Menelau: (Al públic, convençut) Que Helena no s’imagini pas que em deixo 

seduir pels seus encisos. 

 

Helena: (Alçant-se, presumida, i agafant Menelau per la barbeta, camina al seu voltant 

acaronant-lo amb posat de gata maula) Doncs no giris la cara. Mira’m! Tingues el 

coratge de mirar la teva víctima. Saps que seria un crim executar-me? Jo no 

t’odio gens ni mica. M’han acusat? Qui? De què? Escolta les meves raons. 

Vols culpables? (Girant-se cap a Hècuba) Doncs agafa la vella! És la causa 

primera d’aquest desastre. Paris va sortir del seu ventre. Els Déus havien 

previst que aquest canalla portaria la guerra. Li van manar que matés Paris! I 

ho va fer? No. (A Menelau, melosa, llastimosa) Tot ve d’això. Ho veus? És la 

fatalitat. La deessa Cipris va prometre a Paris que jo seria seva. Dissortada de 

mi! (Orgullosa) Però, gràcies a mi, Troia ja no us farà nosa i ara se us obren 

tots els camins que menen a l’Àsia. Oh! En tot això, la víctima sóc jo. 

 

Menelau: (Amb menyspreu) La teva bellesa ha esdevingut la meva vergonya. Per 

què te’n vas anar, femella indigna? 

 

Helena: (Amanyagant Menelau) Ets tu, estimat, qui se’n va anar. Marit 

inconscient, em vas deixar sola a Esparta amb Paris, el teu hoste, aquell 

maleït! 

 

Menelau: A despit de tot, podies resistir! 

 

(Menelau rebutja Helena i la deixa sola enmig de l’escena) 
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Helena: (Llastimosa) Jo? Una simple mortal podia resistir l’encís de la deessa 

Afrodita? Que en series capaç, tu? Fins i tot Zeus n’és el seu esclau. Paris 

se’m va endur, simplement, i la voluntat divina m’hi ha mantingut 

encadenada, un llaç tan odiós com sagrat, impossible de trencar. Però, en 

morir Paris, he fet tot el que podia per tornar al teu costat. Presonera, 

segrestada, retinguda en una ciutat estrangera, casada per força amb un 

home detestat. Jo he salvat Esparta, la meva pàtria, pagant amb el meu 

honor. I ara m’hi esperen per lapidar-me? Odiada pels grecs, menyspreada 

pels troians. Estic sola. Rei d’Esparta, espòs meu, si no restableixes els meus 

privilegis, al nostre llit, al teu tron, insultaràs els Déus. 
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Estàsim V 

Acusació 
 Atena  

 Posidó  
 Hècuba  
 

Coreutes  
 

Corifeu  
 

Menelau  
 

Helena  
 

 

(Les coreutes, paren de remar, piquen amb el peu a terra a l’uníson. D’una en una, 

s’aniran girant i apuntant el seu rem acusador cap a Helena mentre cadascuna fa un 

retret, un avís o una acusació. Acaben formant un semicercle amb un vano de rems que 

té en el vèrtex Helena, immòbil i aterrida) 

 

Coreuta 1: Helena, vols ser reina! De Troia o d’Esparta, tant se val. Dona 

perillosa. Fas mal i parles massa bé.  

 

Coreuta 2: Helena, els Déus es divertien amb tu i els teus vicis, has destruït 

prínceps i reis.  

 

Coreuta 3: Helena, vivies mesquinament, oi? Esparta és pobra i tu somiaves una 

vida de luxes. Volies fornicar cada nit i de dia tirar l’or per la finestra. Vas 

abandonar el teu marit per un mascle bell, el teu petit reialme per la ciutat 

més rica d’Àsia.  

 

Coreuta 4: Helena, et raptaren? Paris se’t va endur per força? Devies cridar, 

suposo? Qui ho va sentir?  

 

Coreuta 5: Helena, des que vas veure Paris, meravellosament bell, vas estar 

encesa pel desig i per l’or que resplendia en els seus vestits de príncep asiàtic. 

T’hi vas obsessionar i vas perdre el cap. 

 

Coreuta 6: Helena, quan les persones enfolleixen d’amor, no reconeixen llur 

follia i en culpen Afrodita, la deessa de l’amor.  

 

Corifeu: (A Helena) Helena, els grecs que et seguien el rastre desembarcaren 

darrere teu i començà la guerra. T’ha caigut una sola llàgrima en veure com 

els teus morien davant les muralles de Troia? Gossa, saps bé prou que van 

morir per culpa teva. Ets fidel a l’atzar, però no a la veritat. 
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Cor: Hipòcrita! Hipòcrita! Hipòcrita! 

῾Υποκριτής [Hipocrités] 

 

(Les coreutes alcen els rems i reblen les paraules del corifeu picant al terra amb els rems 

a l’uníson. Es giren d’esquena a l’escena i resten estàtiques, en formació marcial en 

semicercle) 

 

Hècuba: (Apropant-se a Helena) Jo, però, encara sóc vivent i heus ací el meu 

testimoni: Cent vegades t’he dit: “Helena, ves-te’n, retorna a Grècia i 

trobarem la pau. És per tu que fem la guerra.” (Empentant Helena amb un dit 

acusador) Però no, tu volies sentir damunt teu les mirades enceses dels homes 

troians i que la cort sencera de Príam es prosternés davant la teva beutat.  

 

(Les coreutes es giren d’una en una i tornen a apuntar el seu rem acusador cap a Helena 

mentre li fan retrets i avisos) 

 

Coreuta 1: Mireu, mireu com s’ha empolainat a consciència per seduir el seu 

pobre marit. Bruta! 

 

Coreuta 2: S’havia d’haver arrossegat als peus del seu marit, del seu rei, humil i 

esparracada, morta de por! Covarda! 

 

Coreuta 3: Els grecs no sabreu què és la victòria mentre no hàgiu executat 

Helena. Falsa! 

 

Coreuta 4: Sigueu fort, rei Menelau. Sigueu noble. Castigueu-la! 

 

Coreuta 5: Si vacil·leu, rei Menelau, us maleiran els vostres avantpassats i 

Grècia entera.  

 

Coreuta 6: Rei Menelau, en teniu el deure!  

 

Corifeu: Mateu l’adúltera! 

 

Menelau: (A Hècuba) Estem d’acord: Helena se’n va anar del meu palau per la 

seva voluntat. Afrodita no té res a veure amb tot això. (A Helena) Els teus 

sofriments seran breus, els nostres han durat deu anys. Perquè mai més em 

deshonris, moriràs lapidada! 

 

(Les coreutes alcen els rems i reblen les paraules del rei picant al terra amb el rem a 

l’uníson. Resten estàtiques, en formació marcial) 
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Helena: T’ho prego, Menelau, espòs meu, rei estimat, perdona’m. No he fet 

res... (Dubta) Sí, ja ho sé, t’he fet mal, però és culpa dels Déus, prou que ho 

saps. Perdona’m, t’ho prego. Perdona’m. 

 

Hècuba: (A ella mateixa) Em faré veu dels nostres enemics. Menelau, no traeixis 

els grecs morts... 

 

Menelau: (A Hècuba) Calla, vella! (A Helena) Aquesta dona ja no m’interessa 

gens ni mica! (Amb fàstic) Això estimava jo? (A les coreutes) Feu-la pujar al 

meu vaixell.  

 

(Les coreutes formen dues files i s’emporten Helena desfilant marcialment) 

 

Menelau: Morirà en terra grega, la miserable. El seu càstig alliçonarà totes les 

dones! No és fàcil fer que siguin castes. El terror les ensenyarà a ser honestes! 

 

(Menelau se’n va. Hècuba sola. Sona “Camí cap al nou cant”) 
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Estàsim VI 

Traïció 
 Atena  

 Posidó  
 Hècuba  
 

Coreutes  
 

Corifeu  
 

 

(D’una en una, apressadament, tornen a entrar el corifeu i les coreutes. Porten els rems, 

s’exclamen assenyalant un punt distant i clamen al cel. Cada cop que parli una, 

repetiran la lletania) 

 

Corifeu: Mireu! Mireu l’enredaire de Menelau! El mentider! El covard! Helena 

puja al seu vaixell. Aniran junts. Tot s’ha perdut! Les falses paraules 

d’Helena faran de Menelau el seu esclau i tornarà a regnar a Esparta. 

Impúdica! 

 

Coreuta 1: Zeus! Helena embarca triomfant. L’amargor dels nostres morts no 

serà atenuada! Ara saben  que moriren per no res.  

 

Coreuta 2: Zeus! Has lliurat els nostres temples als grecs! La nostra rica ciutat 

de Troia que t’honrava. Som innocents! I ens deixes sofrir per no res.  

 

Coreuta 3: Zeus! Helena s’embarca amb Menelau i regnarà a Esparta. El seu 

crim té recompensa! 

 

Cor: Els nostres homes han mort per no res! Helena s’embarca i regnarà a 

Esparta! El seu crim té recompensa! 

 

Coreuta 4: Zeus! Les teves estàtues era cremen. Ja no tindràs els nostres 

sacrificis i tant te fa? 

 

Coreuta 5: Zeus! Des del cel mires amb ulls impassibls com s’enruna Troia. 

 

Coreuta 6: Zeus! Se’ns enduen! Mentre la grega pèrfida, com si fos una esposa 

casta, es mira satisfeta en els seus espills d’or com una dama honorable, a 

nosaltres se’ns enduen. Ens pegaran, ens violaran, ens esclavitzaran! 

 

Cor: Els nostres homes han mort per no res! Helena s’embarca i regnarà a 

Esparta! El seu crim té recompensa! 
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Hècuba: (Pica al terra amb els punys i s’adreça a l’Hades a l’inframón) Se m’enduen 

lluny dels meus morts a les ciutats de muralles ciclòpies d’Argos. Espòs meu, 

Príam, rondaràs entre els morts sense tomba, glaçat per l’angoixa. (Escolta) 

Els nostres fills morts criden, criden (Alçant els braços): “Mare, mare, mare! 

On ets?”  

 

Corifeu: (Cridant cap a la llunyania) Helena, si hi ha un Déu, veurem si el teu 

crim té recompensa. Si hi ha un Déu, que apunti bé, que un llampec esquinci 

el cel i parteixi pel mig el teu navili i l’incendiï perquè naufragui i moris pel 

camí. Que arribis negada al teu país. Llavors, verda i inflada per l’aigua, 

veurem si encara ets bella, puta! I tu, Menelau, rebenta també, banyut 

magnífic! 
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Episodi VIII 

Exili 
 Atena  

 Posidó  
 

Hècuba  
 Coreutes  
 

Corifeu  
 
 Taltibi  

 

 

(El corifeu es posa entre les coreutes que es cobreixen el cap amb els vels i, d’esquena al 

públic, comencen a remar cap el seu destí d’esclaves, sincronitzada i lentament. Entra 

Taltibi portant com una ofrena els vestits ensangonats d’Astíanax sobre un escut) 

 

Taltibi: (Fent ofrena dels parracs ensangonats d’Astíanax i de l’escut d’Héctor) Heus 

ací el que resta d’Astiànax, el vostre net, l’hereu que hauria estat de Troia. 

L’han llençat des del cim de les muralles. (Pesarós) Quan encara el centelleig 

vermell de la sang s’escapava del seu crani esclafat, s’han endut la seva mare, 

Andròmaca, sense ni temps de rentar-li les ferides, sense ni temps d’enterrar-

lo. 

 

(Hècuba, mentre acarona els draps ensangonats, es fixa en l’escut que porta Taltibi) 

 

Hècuba: L’escut d’Héctor! 

 

Taltibi: (Indiferent) Sí, trista relíquia d’aram polit que protegia la vida d’un 

heroi. Els grecs ni el volen. 

 

Hècuba: (Arrabassant-li l’escut) Ara l’escut d’Héctor serà el taüt d’un infant, del 

seu fill. (Mostrant a Taltibi les despulles i les runes) Temíeu de debò que aquest 

nen refaria Troia de les seves ruïnes?  

 

(Hècuba recull les despulles d’Astíanax sobre l’escut d’Héctor, s’alça acaronant-les) 

 

Corifeu: (Proclama mentre surt d’escena) Sí. Entre les columnes trencades de Troia 

restarà la tomba d’Astíanax amb aquest epitafi: “Ací descansa, assassinat, 

l’infant que terroritzava Grècia”. 

 

Hècuba: Estimat! No hauràs conegut ni la força de l’adolescència ni l’amor ni la 

reialesa. Ni una sola victòria en les curses de carros. No hauràs tingut el 

privilegi de caure amb l’arma a la mà. No has viscut i ja ets mort. De nit jo 
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venia a la teva cambra a veure com dormies i deia: “Mira, tindrà les mans del 

seu pare”. Ara les vostres mans es retrobaran al reialme dels morts. 

 

(Alça l’escut en safata, amb les despulles, i el diposita cerimoniosament als peus de les 

estàtues dels deus) 

 

Taltibi: (L’estira per la corda, li mana la pressa, assenyala les coreutes que remen) Tots 

els nostres vaixells han salpat, llevat d’un, que us espera. Ulisses us fa venir a 

cercar. (Donant ordres a la llunyania) Incendieu Troia! Que no quedi pedra 

sobre pedra. (Forcejant amb Hècuba) Ja no existeix Troia. I vós anireu de grat o 

per força al vostre exili, a l’esclavatge. 

 

(Taltibi arrossega Hècuba estirant-la i empentant-la violentament) 

 

Hècuba: (Als Déus, mentre s’allunya amb recança) Déus injustos! Torneu-nos els 

fills, els germans i els marits que moriren! Déus sords! D’aquí a dos mil anys 

totes les boques diran encara el nostre nom! Déus dolents! Sempre m’heu 

detestat. Déus salvatges! Vull morir aquí! 

 

(Taltibi s’enduu Hècuba per la força. Les coreutes segueixen remant sincronitzadament, 

lentament) 
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Episodi IX 

Simples mortals 
 Atena  
 Posidó  
 Coreutes  

 

(Un tro. Un llamp. Les coreutes paren de remar i queden estàtiques. Posidó cobra vida i 

baixa solemnement del pedestal. Des de la distància consola Hècuba fent-li una promesa 

i un vaticini) 

 

Posidó: Hècuba, dissortada, no! No moriràs en terra enemiga! Ara, quan 

t’embarcaran, cauràs al meu reialme, la mar, i et faré roca prop de la teva 

pàtria. S’hi esberlaran les meves onades, que de dia i de nit repetiran el teu 

lament (Crida a ple pulmó): Troia ja no existeeeeeix! 

 

(Posidó s’asseu al pedestal i escolta l’eco: Les coreutes van repetint, lentament, 

tenebrosament, les paraules de Posidó, arrossegant el so fricatiu de les x per imitar el so 

de l’aigua de les onades) 

 

Veu en off de les coreutes: Jjjjjaaaaa no existeixxxxx! Jjjjjaaaaa no existeixxxxx! 

Jjjjjaaaaa no existeixxxxx! 

 

(Atena baixa solemnement del pedestal. Se situa al centre de l’escena, altiva. L’eco de les 

coreutes para. Al públic, amb menyspreu, apuntant amb la llança d’un costat a l’altre) 

 

Atena: Feu la guerra, mortals imbècils! Assoleu camps i ciutats. Violeu els 

temples, les sepultures. Tortureu els vençuts, mortals violents! (Pausa) I 

morireu abans!  

 

(Atena resta immòbil, apuntant amb la llança. Les coreutes, a l’uníson, sincronitzen el 

cop de rem al terra) 

 

Coreutes: Morireu  Tots! 

Ἀποθάνεσθε ὄλλοι! [Attothoneis ólloi!] 
 

(Les coreutes claven un genoll a terra, acoten el cap i rendeixen els rems cap al públic) 

 

(Sona “Abril 74”) 

 

(Teló) 
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Troianes 
 

Localització, escenografia i caracterització 

 

Escenaografia2: En un lateral, columnes amb capitells –unes, dretes; d’altres, truncades 

o enderrocades- emmarquen dos pedestals que sostenen estàtues enfrontades: 

Atena, que s’escuda tot  alçant la llança contra Posidó. Posidó empunya el trident, 

desafiant. A l’altre lateral, uns grans rems de vogar, teles penjades formant una 

tenda i teles blaves escampades per terra simbolitzant una onada vora mar. 

 

 

Dramatis personae 
 

Atena (filla de Zeus, deessa de la saviesa, de l'estratègia de la guerra, rival de Posidó): 

Porta vestits elegants i vels, a més, pot portar cuirassa i casc (amb cresta o plomall). 

Una llança i un escut a les mans amb els símbols de l’olivera i el mussol. Indignada 

perquè han raptat Cassandra del temple on li rendia culte, no afavorirà els grecs en 

el seu retorn. 

 

Posidó (déu dels oceans, protector de Troia): Tors nu. Porta un trident a les mans i una 

xarxa. Solemne, orgullós, fort, malcarat. 

 

Hècuba (vella, vídua de Príam, rei de Troia): Porta un bastó per sostenir-se i les mans 

lligades. Coronada, però vestida amb parracs. Imatge de l’antiheroïna. Símbol de la 

desesperació dels vençuts. Esclavitzada per Odisseu, es desviu per saber la 

destinació de cada troiana, que serà esclavitzada o  malmaridada amb algun 

vencedor. Té una voluntat forta i inflexible. Tot i que es plany, accepta el destí si 

abans li és promesa la venjança. 

 

Helena (reina d’Esparta fugida a Troia): Porta un mirall a les mans. Vestida 

elegantment, amb una diadema de fulles i flors. Els seus encants han estat el bressol 

de tots els mals.  Ha estat infidel el rei Menelau, que la vol retornar a la seva ciutat 

d’Esparta per executar-la. Tothom desitja la mort d’Helena. 

 

Cassandra (filla d’Hècuba): Porta un instrument musical a les mans (flauta, lira...). 

Vestida per al casament amb túnica i vels que li cobreixen el cap i una diadema de 

fulles i flors. Serà malmaridada amb Agamèmnon, cap militar del aqueus. 

Sacerdotessa verge, té el do de la profecia. La seva cançó de noces, plena d'odi, 

anuncia la ruïna Agamèmnon. 

 

Andrómaca (vídua del príncep hereu de Troia, Hèctor):  Serà esclava del fill 

d’Aquil·les, que ha assassinat el fill d’Andròmaca estimbant-lo per les muralles de 

Troia. Porta a les mans un sudari blanc tacat de sang. 

                                                
2 Sòfocles va innovar l’escena teatral usant decorats pintats. 
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Menelau (rei d’Esparta): Recupera Elena, la seva esposa infidel, i se l’enduu per matar-

la a Esparta, però se’n torna a enamorar i la perdona. Porta llança, escut i corona o 

casc amb crinera. Els soldats grecs solien portar una túnica llarga de plecs simètrics 

i, a sobre, una cuirassa formada por tires de cuir amb peces metàl·liques que cobria 

pit i esquena. 
 

 

Taltibi (herald de l’exèrcit grec): Va sense armadura, porta una llança o una espasa 

embeinada i a les mans un volum de papir enrotllat.  
 

Corifeu (portaveu del cor): Vestit elegant, distingit. Porta un pergamí enrotllat en un 

volum o una llança. Omnipresent. Actua com a director i conductor de la trama, a 

vegades opina i participa en els esdeveniments i d’altres és un observador extern 

que s’adreça al públic. 
 

Coreutes (entre 2 i 15 captives troianes formen el cor): Vestides amb túniques senzilles 

(peplum)El cor intervé i parla intercalant i repetint paraules en grec i en català. El cor 

pot ser considerat com un altre actor subordinat als actors veritables, facilitant-los 

l’acció, incitant-los a actuar, aconsellant-los... Poden portar a les mans rems de 

galera o pergamins desenrotllats o recipients i objectes domèstics. 

 

Astíanax (fill d’Andròmaca i d’Hèctor): Pot ser un personatge imaginat fora d’escena. 

Ha de ser executat perquè no esdevingui el darrer príncep hereu de Troia. És un 

adolescent o un infant. Porta les mans lligades i els ulls tapats per una bena. Descalç, 

vestit amb una parracs. Cobert per un senzill pèplum. 

 

Políxena (filla més jove d’Hècuba i Príam): Pot ser un personatge imaginat fora 

d’escena. Ha estat sacrificada, degollada, sobre la tomba d'Aquil·les, per haver 

enamorat i traït aquest heroi grec. Porta les mans lligades i els ulls tapats per una 

bena. Descalça, vestida amb un sudari blanc o amb parracs ensangonats. El rostre 

cobert per un vel.  

 

 

Vestuari: 

 

Pèplum πέπλος [péplos]: Túnica senzilla, curta fins als genolls, descoberta dels costats, 

generalment sense mànigues, cobria el cos molt lliurement. Cenyida per un cinturó, un 

cordó o una banda de roba, podia subjectar-se amb fermalls a les espatlles. 
 

Exòmide ἐξωμίς [exomís]: Túnica masculina senzilla, deixava al descobert mig pit i tot el 

braç dret, la portaven els artesans i els esclaus.  
 

Quitó χιτών [jitón]: Túnica femenina elegant formada per llargs plecs de teixit vaporós 

fins els peus, oberta per un costat, subjectada als muscles, deixava els braços al 

descobert. Els homes portaven quitó curt, sobre genoll. 
 

Diploidion: Quitó femení amb doblec sobre la cintura i el plec exterior penjant. Cobria pit 

i esquena, podia anar per sota les altres robes. 
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Himàtion ἱμάτιον [imátion]: Rectangle en 

forma de capa que cobria tot el cos. Un 

extrem passava sobre el muscle esquerra, 

baixava per l’espatlla, voltava el braç dret i 

es penjava altre cop sobre el muscle 

esquerre. Es portava per sortir de casa. Les 

dones solien vestir amb colors vius i els 

homes, blanc o cru. 

 

Clàmide χλαμίς [jlamís]: Capa curta 

rectangular, coll arrodonit, cordada amb 

fíbula sobre el muscle dret. 

 

Calçat: Els grecs anaven descalços dins de casa. 

Calçaven sandàlies (crèpida κρεπίς [krepís]) 

avarques (carbatina καρβατίνη [karbatíni]) o 

botes a mitja cama. 

 

Calyptra καλύπτρα [kalíptra]: Vel femení que 

cobria el cap quan no portaven l’himàtion 

per tapar-se’l. Els homes vestien tota mena 

de gorres i capells, però era habitual el cap 

descobert. El cabell molt curt simbolitzava el 

dol. 

 

 

 

 

 

Attrezzo: 

 

 

3 o 4 columnes 

2 pedestals 

8 rems de vogar 

2 escuts grecs amb emblemes 

2 llances 

1 trident 

1 espasa 

1 casc 

1 casc (amb cresta o plomall) 

1 corona 

1 xarxa 

1 instrument musical (flauta, lira...) 

X rotlles (volums) de pergamí 

X espelmes o lluminàries 

1 bastó 

X vels de colors 

1  sudari blanc, tacat de sang 

1 banda de tela per embenar els ulls  

2 diademes amb adorns florals o joies 

X cordes 

X Gerros, safates, recipients 
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