
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalitzada l'èpica guerra de Troia, Ulisses,

naus negres el retorn al seu enyorat

multitud d'escenaris i s'enfronta a nombrosos

ciclop Polifem o superar els esculls d'Escil·la

aniquilar a la torba de pretendents que

una sèrie de qualitats excepcionals

                 

Ulisses, un dels cabdills grecs més famosos, emprèn

enyorat regne d'Ítaca. En la seva accidentada i llarga travessia,

nombrosos perills, que posen a prova el seu tremp.

d'Escil·la i Caribdis, per a resistir-se al cant embriagador

que cortegen a la seva fidel esposa Penèlope, el solitari

excepcionals que fan d'ell un veritable model per a la

 

emprèn amb la seva flota de 

travessia, l'heroi recorre 

tremp. Però per a vèncer al 

mbriagador de les sirenes o 

solitari heroi ha de reunir 

la humanitat. 

 



ACTIVITATS A REALITZAR ABANS DE LA 

REPRESENTACIÓ 

EXERCICI 1. LECTURA DEL RESUM DE L'OBRA 

Abans d'anar a veure la representació és recomanable que l'alumnat adquireixi algun 

coneixement sobre la guerra de Troia, els motius d'aquesta i el retorn d'Ulisses a la seva 

terra. Així com les aventures que els succeeixen a l'heroi grec i els seus personatges durant 

el viatge de tornada a Itaca. 

Si bé sabem que l'obra, entre d’altres, té com a objectiu proporcionar coneixement a 

l'alumnat sobre les aventures i volta a Itaca d'Ulisses, la comprensió dels continguts serà 

molt més àmplia si es realitza alguna lectura que acosti a l’alumnat la història. 

A continuació proporcionem un petit resum per a situar-nos en l'obra i els seus continguts. 

INTRODUCCIÓ 

És a Homer (S. VIII a.c.), a qui se li atribueixen els poemes èpics que narren la Guerra de 

Troia: La Illiada (on es descriu un episodi de la guerra) i l'Odissea (on es narra la volta a 

casa després de la guerra d'Odiseu, Ulisses en la mitologia grega). 

La causa de la guerra seria el rapte d'Helena d’Esparta, filla de Zeus, pel príncep Paris de 

Troia. 

Ulisses està casat amb Penélope i té un fill, Telèmac. Es veu obligat a deixar a la seva 

família i anar a la guerra. 

La guerra de Troia va durar 10 anys. Després d'aquesta, Ulisses emprèn el viatge de retorn 

a casa seva, Itaca, aquest va durar 10 anys més. 

 

 

 



RESUM DE L'OBRA 

Les Aventures d’Ulisses 

Una vegada finalitzada l'èpica guerra de Troia, Odiseu (Ulisses), va embarcar juntament 

amb els seus companys per a tornar a la seva pàtria Itaca, amb la seva flota de naus negres. 

Anaven en dotze naus ben proveïdes de veles i rems. 

El vent que els va portar de Ilió els va empènyer cap als Cicons, cap a Ísmaro, on van 

assolar la ciutat, i van prendre abundant botí. Ulisses va ordenar fugir, però els companys 

no van fer cas. Van beure vi i van sacrificar moltes ovelles i bous fins a sadollar-se. 

Mentrestant, els Cicons van començar a lluitar amb totes les seves forces, eren més 

nombrosos i els van fer retrocedir vencent-los. Van sucumbir sis companys. Els altres van 

escapar de la mort i es van allunyar de la costa per a iniciar el retorn a Itaca. 

Llavors, el que reuneix els núvols, Zeus, va aixecar el vent juntament amb una immensa 

tempestat, i amb els núvols va ocultar la terra. Les naus eren arrossegades i les veles 

esquinçades. Després de dues nits i dos dies complets, el vent favorable els va ajudara 

navegar i van avançar cap el cap Malea. Si traspassaven el perillós cap, característic pels 

seus corrents marins i forts vents, haurien recorregut més de la meitat del camí. Però no va 

anar així. Van ser arrossegats durant nou dies, i al dècim van arribar a la terra dels 

Lotòfags, els que mengen flors d'aliment. Van descendir a terra i quan s'havien afartat de 

menjar i beguda, uns companys van anar a indagar quina classe d'homes, dels quals 

s'alimenten de lotus, hi havia en aquesta regió. 

Va passar el temps i l'expedició no tornava, així que Odisseu s'impacientava i va anar a 

buscar-los. 

Quan els va trobar, va haver de portar-los-hi per força. Els Lotòfags els havien donat a 

menjar flor de lotus. El que menja el dolç fruit del lotus ja no vol tornar, prefereix quedar-

se allà amb els Lotòfags, arrencant lotus, i oblidant-se del retorn. Es van allunyar de l'illa 

el més ràpidament possible. 

Van prosseguir navegant fins a arribar a la terra fèrtil dels Ciclops, els superbs, els sense 

llei. Allà esperarien que bufessin els vents. Van menjar i van beure de les provisions que 



portaven i quan es va mostrar Eos, la que neix del matí, Ulisses i alguns companys van 

anar a investigar el lloc i les seves gents. Van trobar en un lloc elevat una cova prop de la 

mar, allà habitava un home monstruós que pasturava els seus ramats. Era un ciclop, estava 

sol i apartat. 

El Ciclop, sense mostrar cap hospitalitat, es va menjar a uns quants companys i a la resta 

els va tancar en la cova. Durant el somni del ciclopPolifem, Ulisses agafa una estaca que 

havia posat en el foc i quan està cremant la clava en l'ull d'aquest. Complint-se així l'antic 

oracle del noble endeví Telemo. 

Polifem, malferit i cec, va treure l'enorme pedra que tapava l'entrada de la cova, perquè les 

seves ovelles sortissin a pasturar. Ulisses i els seus companys van aprofitar per a fugir 

agarrats de les seves panxes. 

Polifem prega que Posidó, el seu pare, Déu de les mars i oceans, li concedeixi que Ulisses 

no arribi a Itaca o que en defecte d'això arribi només, amb naus alienes i que trobi 

calamitats a la seva casa. 

Van prosseguir navegant fins que van arribar a Eòlia, l'illa flotant on habita Èol, aquest els 

va acollir en el seu palau. Quan Ulisses va decidir continuar el viatge, Èol li va lliurar una 

pell de bou en el qual va guardar tots els vents, perquè no entorpís el seu retorn. Va 

subjectar l’odre a la nau amb un brillant fil de plata perquè no escapessin, i va fer que 

bufés una suau brisa que impulsés les naus d'Odisseu cap a Itaca. 

Van navegar durant nou dies, i al dècim se'ls va mostrar per fi la terra pàtria. Ulisses va 

decidir descansar ja que havia governat ell la nau durant tots els dies i estava cansat. 

Els companys creien que Ulisses portava en l’odre or i plata, regals d'Èol. Comentaven 

envejosos que ells, després de dur a terme la mateixa expedició, tornaven a casa amb les 

mans buides. Van decidir mirar a veure quant or i plata es tancava en aquest odre. 

En deslligar l’odre tots els vents es van precipitar, portant-los de nou a Eòlia, però Èol els 

va expulsar. 

Van navegar durant sis dies i al setè van arribar a l'escarpada ciutadella de Lamo en 

Lestrigonia, habitada per uns gegants que menjaven carn humana. Els Lestrigons van 



començar a arribar a milers, van destrossar les seves naus i es van menjar a molts 

companys. Finalment van aconseguir fugir, encara que l'única nau que es va salvar va ser 

la d'Odisseu, arribant a l'illa de Eea, on habitava Circe, la terrible embruixadora, filla 

d’Hèlios, Déu del sol. 

Circe va fetillar a molts companys convertint-los en porcs. Hermes, missatger dels déus, 

va proporcionar un beuratge a Ulisses per a no poder ser fetillat per Circe. Aquesta, 

esglaiada d'admiració perquè Ulisses no sucumbia, va trencar l'encanteri dels companys 

que es van convertir de nou en homes i tots van poder menjar i beure per a reposar-se. 

Circe permet a Ulisses prosseguir el viatge a Itaca, però primer haurà de deixar-se portar 

amb el seu vaixell pel buf de Boreas, Déu del vent del nord, arribar a les planes riberes de 

Persèfone, arribant a l'estatge d’Hades. Haurà de cavar un clot i fer una libació en honor de 

tots els morts, allà, haurà de suplicar als déus, al tremend Hades, déu de l'inframón, i a la 

terrible Persèfone filla de Zeus i de Demèter, la jove donzella que va ser raptada per Hades 

i que la va obligar a casar-se amb ell i la va convertir així en la reina dels morts. Haurà de 

sacrificar allà mateix un carner i una borrega negra i en arribar a Itaca haurà de sacrificar 

una vaca que encara no hagi parit. Una vegada va haver fet el que Circe li demana, es van 

començar a congregar des del’Ereb les ànimes dels difunts i va arribar l'ànima del Tebà 

Tiresies. Li va dir a Ulisses que Posidó, pare del ciclop, estava irat per encegar al seu fill.  

No obstant això prediu que arribarà a Itaca, després de molt de sofriment i que a la seva 

casa trobarà desgràcies: a uns homes insolents que es mengen el seu menjar, que pretenen 

a la seva divina esposa i li lliuren regals de compromís. Però que quan ell arribi els matarà. 

També té una emotiva trobada amb l'ànima de la seva mare, a la qual acomiada sense 

poder fer una abraçada en estar morta. 

Ulisses emprèn de nou el camí. Tal com li diu Circe, troba sirenes que fetillen als homes, 

però aconsegueixen superar la temptació. També van superar la trobada amb els monstres 

marins Escila i Caribdis, encara que es van menjar sis companys. 

Van arribar a l'illa on pasturen belles vaques i ovelles del Déu Heli. Quan se'ls van acabar 

els queviures van començar a menjar vaques i ovelles d’Hèlios per no morir de fam. 

Hèlios s'enfada. 



Deixen finalment l'illa, encara que la nau no va poder avançar molt de temps, es va 

presentar el xiulant Cèfir llançant-se en huracà, i la tempestat de vent va fer malbé els dos 

cables del masteler. Va caure aquest i tots els aparells es van escampar. Van ser a la deriva 

durant nou dies. 

Els déus es reuneixen i desitgen la volta d'Odisseu, pensen que Posidó no podrà rivalitzar 

contra tots els déus. 

Finalment, només Ulisses se salvarà arribant a l'illa de Calipso, aquesta el reté durant set 

anys. 

Els feacis finalment portaran a Ulisses a Itaca. Arribarà disfressat de captaire. Amb l'ajuda 

del seu fill Telèmac matarà a tots els pretendents de Penélope, provocant l’ira de molts, 

però la intervenció d'Atenea i Zeus farà que tot torni a la pau 

 

EXERCICI 2. DEBAT 

Després de la lectura seria convenient compartir en un debat punts de vista referents a la 

història, dels seus personatges i del que els succeeix. També podem parlar de com pensem 

que la companyia portarà a escena l'obra i després de la representació, comparar de com 

ens ho imaginàvem a com ha estat en realitat. 

 

EXERCICI 3. PREPARACIÓ DEL COL·LOQUI 

En acabar la representació es realitzarà un col·loqui amb els actors de la companyia. 

Algunes de les preguntes que l’alumnat formularà als actors seran espontànies, unes altres 

poden preparar-les en classe abans de la representació i realitzar-les en el moment del 

col·loqui. Alguns dels temes podrien ser: 

- El temps que ha trigat el director a realitzar el guió 

- Com s'han construït els decorats 



- Com s'ha dissenyat el vestuari 

- Quant temps han necessitat els actors per a assajar 

- La preparació de la gira per a escolars i en què consisteix. 

 

DURANT LA SORTIDA Al TEATRE 

El fet d'anar al teatre és una activitat de divertiment, però també cultural i social. Un acte 

que comporta una sèrie d'actituds i conductes molt importants, on cal prendre consciència 

d'un mateix i dels altres. Un fet compartit que suposa un ritual i implica unes convencions 

que faran que l'activitat esdevingui un èxit. 

És per això que hem de recordar als alumnes abans de sortir de l'escola, la importància de 

la predisposició al fet que tot surti de la forma desitjada. Anirem recordant els dies previs i 

abans de sortir de l'escola el dia de l'activitat, la importància de: 

• Desplaçar-nos ordenadament i amb temps suficient 

• Anar caminant tranquil·lament i sense presses, en grup o/i en agafar l'autocar 

• Arribar puntuals al teatre 

• Entrar en ordre a la sala i fer casdel coordinador/a  

•Romandre en silenci durant la representació 

• No menjar ni beure res a la sala 

• Apagar els mòbils si és que en portem, tant alumnes com professors 

• Parlar amb respecte als actors durant el col·loqui 

• En acabar la representació, sortir i tornar a l'escola ordenadament 

Abans de començar la representació, ja en el teatre, es farà una petita presentació. En 

aquesta també s'explicarà la importància de romandre en silenci així com d'estar atents a 



l'obra per a ajudar a la concentració dels actors i per a poder entendre els continguts i 

gaudir tots junts. 

Qualsevol dubte que pugui sorgir una vegada estem en el teatre, es pot aclarir amb la 

persona responsable de la companyia 

 

ACTIVITATS A REALITZAR DESPRÉS DE LA 

REPRESENTACIÓ 

EXERCICI 4. Respon a les següents preguntes: 

1. Des d'on surt Ulisses en el seu retorn a Ítaca 

A. L'illa de Calipso 

B. Persèfone 

C. Troia 

 

2. Què és l'Odissea? 

A. Una de les illes per les quals viatja Ulisses 

B. La filla de Zeus 

C. Poema èpic la creació del qual s'atribueix a Homer 

 

3. Quin fet desferma la guerra de Troia? 

A. El rapte d'Helena de Troia 

B. Disputa per unes terres 



C. Venjança per la mort de la filla de Zeus 

 

4. Qui és Ulisses? 

A. Un Déu 

B. Un heroi grec 

C. Un ciclop 

 

5. Quina és la pàtria d'Ulisses? 

A. Esparta 

B. Itaca 

C. Troia 

 

6. Què són els Cicons? 

A. Una tribu de la ciutat de Ísmaro 

B. Els guardians de la mar 

C. Els vaixells en els quals viatja Ulisses 

 

7. Qui és Paris? 

A. El germà de Penélope 

B .Un príncep Troià 



C. El fill d'Ulisses 

 

8. Qui és Penélope? 

A. La mare d'Ulisses 

B. Una sirena 

C. La dona d'Ulisses 

 

9. Com es diu el fill d'Ulisses? 

A. Telèmac 

B .Persèfone 

C. Circe 

 

10. Qui és Helena de Troia? 

A. La filla d’Hèli, Déu del sol 

B. La dona de Telèmac, fill d'Ulisses 

C. La filla de Zeus 

 

11. Quants anys dura la guerra de Troia? 

A. 10 anys 

B. 20 anys 



C. 30 anys 

 

12. Quants anys triga a tornar Ulisses? 

A. 10 anys 

B. 20 anys 

C. 30 anys 

 

13. Per què està enfadat Posidó? 

1. Perquè Ulisses s'ha menjat les seves vaques 

2 Perquè Ulisses s'ha escapat 

3. Perquè Ulisses ha deixat cec al seu fill 

 

14. Qui és Polifem? 

1. El fill de Posidó 

2. El Déu del vent 

3. El guardià dels mars 

 

15. Què és una libació? 

1. Vessar un líquid sobre el sòl 

2. Navegar a la deriva 



3. Explorar una illa 

 

16. Per què, en un moment donat, lliguen els seus companys a Ulisses al masteler? 

1. Perquè no es deixi fetillar pel cant de les sirenes 

2. Per què els ha traït 

3. Per a robar-li 

 

17. Qui són Caribdis iEscila? 

1. Monstres marins 

2. Vents i Huracans 

3. Els déus dels núvols 

 

18. Que hi ha en el Odre que rep Ulisses d’Èol 

1. Menjar 

2. Tots els vents desfavorables 

3. Or 

 

19. Quants anys reté Calipso a Ulisses? 

1. 3 anys 

2. 10 anys 



3. 7 anys 

 

EXERCICI 5. L'AVENTURA 

Ulisses és un aventurer. L'aventura és una de les temàtiques d'aquesta obra, conèixer noves 

terres, llocs on ningú ha anat abans, situacions noves... Podries explicar en quins paratges de 

l'obra es reflecteix aquest esperit? Coneixes algun llibre, pel·lícula o història d'aventures? 

Quins? 

 

EXERCICI 6. LA FLOR DE LOTUS 

Quines conseqüències té menjar flor de lotus? Podries fer un dibuix lliure de com t'imagines 

la flor de lotus 

 

EXERCICI 7. ULISSES 

Descriu al protagonista de l'obra, Ulisses. Quins són els seus punts forts i els seus punts 

febles? Explica com creus que se sent tan lluny de la seva família i com afronta ell la 

nostàlgia per la seva terra Itaca i per la seva familia 

 

EXERCICI 8. LA VENJANÇA 

Un altre dels temes que es tracta en l'obra és la venjança. On es veu aquesta reflectida? Què 

opines de la venjança? 

 

EXERCICI 9. EN QUINS ESCENARIS TRANSCORRE L'OBRA 



Podries descriure dos escenaris diferents on transcorre l'obra? Si són en exteriors o

interiors, quina llum imagines que hi 

és la seva personalitat. Fes una petita descripció de com t'imagines els espais. Pots fer un 

dibuix d'algun d'ells emprant la teva imaginació

 

EXERCI 10. RELAIONA LES SEGÜENTS IL·LUSTRA

Explica breument algun esdeveniment o lloc del qual es parla en l'obra que t'evoquin les 

següents il·lustracions: 

1.    2.

  

 

4.    5.

 

 

7.    8.

 

 

10.    11.

 

 

(Ilustracions realitzades per Miriana Moretti)

 

Podries descriure dos escenaris diferents on transcorre l'obra? Si són en exteriors o

interiors, quina llum imagines que hi ha, si hi ha vent, pluja o tempestats, qui hi habita

una petita descripció de com t'imagines els espais. Pots fer un 

dibuix d'algun d'ells emprant la teva imaginació 

EXERCI 10. RELAIONA LES SEGÜENTS IL·LUSTRACIONS 

breument algun esdeveniment o lloc del qual es parla en l'obra que t'evoquin les 

2.     3.  

5.     6. 

8.   9. 

11.    12. 

r Miriana Moretti) 

Podries descriure dos escenaris diferents on transcorre l'obra? Si són en exteriors o en 

t, pluja o tempestats, qui hi habita i quina 

una petita descripció de com t'imagines els espais. Pots fer un 

breument algun esdeveniment o lloc del qual es parla en l'obra que t'evoquin les 

  



 

 

EXERCICI 11. EL RECORREGUT D'ULISSES 

Situa en el mapa Troia i Itaca. Dibuixa fletxes pel recorregut que realitza Ulisses en la seva 

aventura de retorn a casa, marcant les situacions o llocs de l'exercici anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERICI 12. LES TEMPTACIONS 

En l'obra també es tracta el tema de les temptacions en la trobada 

amb les sirenes. Què és el que provoca el cant de les sirenes en qui 

l'escolta? Com aconsegueixen Ulisses i els seus companys superar-

ho? 

Ulisses y les sirenes. 1909, Herbert James Draper, 1909, Olisobrellenç, Ferens Art Gallery, Kingston upon Hull, Regne Unit 

 

EXERCICI 13. LA GUERRA 

Helena és raptada, fet que provoca la guerra de Troia 

Creus que el motiu és prou important com perquè es provoqui una guerra? 

Quines conseqüències penses que tenen les guerres? 

Coneixes alguna guerra que hagi succeït al llarg de la història de la humanitat? Quina o 

quines? Saps les causes? 

Quina alternativa se t'ocorre a la guerra de Troia? 

Quina és la teva opinió sobre les guerres? 

 

 

EL TEATRE GREC 

EXERCICI 14. FORMES TEATRALS 

Moltes de les obres de l'antiga Grècia es van crear a partir de la guerra de Troia, mentre unes 

altres es van inspirar en la mitologia. 

Busca informació sobre les formes teatrals que podem trobar: tragèdies, comèdies o drames 

satírics 

En què consisteix la comèdia grega? 

I la tragèdia? 

Què és un drama satíric? 

 

EXERCICI 15. AUTORS 

A continuació es mostra la imatge de quatre autors grecs: EurípidesÈsquil, Sòfocles i 



Aristòfanes 

Podríes dir-nos quin tipus d'obres escrivia cadascun i citar alguna? Sabries dir en quina època 

va viure cadascun d'ells? Sabries donar-nos alguna informació més sobre aquests autors? 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURÍPIDES     ÈSQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

SÒFOCLES      ARISTÒFANES 

 



16. DIONISI

Dionisi (en grec: Διόνυσος, transl.: Dionysos). Es va 

Déus més importants de tota Grècia. Festivitats i representacions es 

realitzaven en honor

Investiga una mica sobre les característiques d'aquest Déu i els seus orígens.

Bacchus, museu del Louvr

 

 

17. LA CONSTRUCCIÓ 

Els orígens del teatre es remunten a l'antiga Grècia, en el S

construïts hi havia cabuda per a milers d'espectadors, les representacions eren a primera hora 

del dia i es podien prolongar fins al vespre. Els teatres estaven construïts a cel obert.

Com a parts principals del teatre podem trobar:

ORCHESTRA, part de terra on estava el cor en la qual es ballava i es cantava

KOILON, on els espectadors contemplaven l'escena. Hi havia un mur anome

separava les graderies de la Orchestra

ESKENÉ, estava darrere de la Orchestra i és on representaven els actors

Situa aquestes tres parts en la següent imatge

(Teatre d’Epidaure, edificat en el segle IV a.c., en reconstrucció des del 2007

 

 

. DIONISI 

(en grec: Διόνυσος, transl.: Dionysos). Es va convertir en un dels 

Déus més importants de tota Grècia. Festivitats i representacions es 

realitzaven en honor a ell (conegut com a Bacus pels romans). 

Investiga una mica sobre les característiques d'aquest Déu i els seus orígens.

del Louvre, París 

unten a l'antiga Grècia, en el S. VI a.c. En els antics teatres grecs 

construïts hi havia cabuda per a milers d'espectadors, les representacions eren a primera hora 

fins al vespre. Els teatres estaven construïts a cel obert.

Com a parts principals del teatre podem trobar: 

part de terra on estava el cor en la qual es ballava i es cantava

on els espectadors contemplaven l'escena. Hi havia un mur anome

separava les graderies de la Orchestra 

estava darrere de la Orchestra i és on representaven els actors 

en la següent imatge 

, edificat en el segle IV a.c., en reconstrucció des del 2007) 

 

convertir en un dels 

Déus més importants de tota Grècia. Festivitats i representacions es 

ell (conegut com a Bacus pels romans).  

Investiga una mica sobre les característiques d'aquest Déu i els seus orígens. 

. VI a.c. En els antics teatres grecs 

construïts hi havia cabuda per a milers d'espectadors, les representacions eren a primera hora 

fins al vespre. Els teatres estaven construïts a cel obert. 

part de terra on estava el cor en la qual es ballava i es cantava 

on els espectadors contemplaven l'escena. Hi havia un mur anomenat Balteus que 



Imatge extreta de Teatro de la antiguaGrecia. En Wikipedia (recuperado el 4 de octubre del 2020) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_Antigua_Grecia 

 

EXERCICI 18. EL VESTUARI I LES MÀSCARES 

Els actors utilitzaven màscares en les representacions (al principi 

ocultaven el seu rostre per exemple amb fang o safrà) i també 

abillaments per a caracteritzar-se. En les obres actuaven sempre homes 

i podien realitzar diferents personatges, tant masculins com femenins. 

ArtistaDesconegut, estatuilla,Theatermaskrepresenting a youth.Fechasiglo I a. C. Tècnica terracota,Altura: 9,9 cm; Ancho: 12,1 cm. 
Ubicació actual. Céramiques et terres cuites, sala 38: Figurines en terrecuitegrecques. Sully, Planta 1.This work is part of the collections of 
the Louvre (departamento de Antigüedadesgriegas, etruscas y romanas) 
 

El vestuari que utilitzaven era significatiu i 

mostrava la classe social del personatge que es 

representava. Podien ser, en el cas de les 

tragèdies o drames satírics, Déus o nobles o en 

el cas de les comèdies, classes més baixes amb 

notes molt caricaturesques.. 

Imatge extreta de El mundo teatral (recuperado el 4 de octubre del 2019 de http://elsegundoteatral.blogspot.com/2015/06/teatro-griego.html 

Realitza el teu propi disseny de vestuari i màscara per a diferents personatges d'una 

representació teatral de l'antiga Grècia, tenint en compte la classe social i el tipus de 

personatge que volem representar. 

 

EXERCICI 19. L'OBRA 

Fes una petita redacció explicant què és el que més t'ha agradat de l'obra i el que menys i per 

què. Explica'ns què és el que més t'ha sorprès i si t'imaginaves la representació tal com s'ha 

emportat a escena per la companyia 

 



 

EXERCICI 20. EL FINAL 

Inventa un final diferent per a aquesta història. Per exemple pot Ulisses no tornar a Itaca i 

quedar-se amb Calipso o, en la seva tornada, en arribar, renunciar a la seva família… Podeu 

fer-ho per grups i realitzar un PowerPoint explicant la història 


