
ÈDIP REI 

1.TEMES I INSERCIÓ EN L’OBRA 

La creença en el destí fatal, la cerca de la veritat purificadora, el reconeixement 
de la pròpia identitat, la ceguesa com a element metafòric,etc. 
 

INSERCIÓ EN L’OBRA DE SÒFOCLES 
 

L’obra pertany al cicle de Tebes, centrat en la família d’Èdip.  
 

Apol.lo castiga Laios –rei de Tebes, casat amb Iocasta- per cometre un 

assassinat. Laios acudeix a l’oracle de Delfos, que li aclareix el castic: serà 

assassinat pel seu fill, que tindrà fills amb la seua pròpia mare. Espantat, mana 
abandonar el seu fill Èdip en la muntanya per tal que morira. El pastor que el 

portava s’apiadà i li’l deixà a un altre pastor, a sou dels reis de Corint, Pòlib i 
Mèrope, que l’adopten. Èdip es cria a la cort de Corint, sense ser que és adoptat.  
Algú se n’anà de la llengua i li insinuà a Èdip la seua condició, de manera que 

acudí a l’oracle de Delfos, que li digué la veritat. Abandonà Corint i es dirigí a 
Tebes. Al cap de poc troba, en una cruïlla de camins, un ancià acompanyat d’una 

escorta, que li exigeix pas al seu carro. Intenten apartar-lo per la força i en la 
lluita que s’inicia llavors Èdip mata l’ancià [no sap que és Laios] i els seus homes 
llevat d’un que aconsegueix fugir.  De camí,  respon la pregunta de l’Esfinx, el 

coronen rei i es casa amb la reina vídua –Iocasta,sa mare-, amb la qual té 4 fills: 
Etèocles,Polinices,Antígona i Ismene.  

Ací comença l’Èdip rei de Sòfocles: una violenta pesta assola Tebes i provoca la 
mort de molts dels seus habitants. Èdip envia a Delfos Creont, cunyat d’Èdip, per 
preguntar a l’oracle com alliberar la ciutat de tal dissort. Apol·lo contesta que  la 
pesta no cessarà fins que siga castigat l’assassí de Laios, encara present a 

Tebes. Èdip emprèn aleshores una investigació per descobrir el culpable, 
investigació que acabarà revelant la terrible veritat: el supervivent de l’episodi de 

la mort de Laios resulta ser el mateix pastor que el va abandonar. D’aquesta 
manera Èdip descobreix que el seu destí s’ha acomplert:ha mort el seu pare i 
s’ha casat amb la seua mare. Iocasta, horroritzada per l’incest comès, es suïcida 

penjant-se, mentre que Èdip es treu els ulls per no veure els seus crims i és 
desterrat per Creont, que assumeix la regència de Tebes. 

Èdip passarà els darrers anys de la seua vida errant com un captaire cec, 

acompanyat només per la seva filla petita, Antígona. La seua fi és narrada per 
una altra tragèdia de Sòfocles: l’acull el rei d’Atenes, Teseu. Emparat per aquest, 

no cedeix a les reclamacions que torne a Tebes per part del seu cunyat i els seus 
dos fills. Després de maleir els seus dos fills i Creont, Èdip deixa feliçment el món 
dels vius. 

 
 

2.ESTRUCTURA I RESUM 

Com tots els textos narratius, té un plantejament, un nus i un desenllaç. 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/littera/sofocles.htm
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/littera/sofocles.htm


 PLANTEJAMENT 
 

Èdip, presentat com a rei, es dirigeix a uns ciutadans que es pregunten a què es 
deu el castic de la pesta a Tebes.  Diu que, segons l’oracle, és perquè no s’ha 

castigat l’assassinat de Larios. Èdip es compromet a aclarir-ho tot.  
 
Pàrode.Un cor d’ancians preguen als déus que els ajude a eliminar el mal de 
Tebes. 

 

 NUS 
 

Episodi 1. 
Cal buscar l’autor del crim, desterrar-lo i castigar qui s’atrevisca a ajudar-lo.El 

cor diu que han sigut més d’un els autors.Demana l’ajuda de l’endevinador 
Tirèsies. Tirèsies dóna a entendre que Èdip hi ha tingut algun paper. Creu que 
Tirèsies i el seu cunyat Creont intriguen per destronar-lo. 

Estàsim 1. El cor té por tant de no descobrir el culpable, com de descobrir-lo. 
 

Episodi 2. 
Es fa referència al que l’oracle de Delfos digué a Laios: que seria assassinat pel 
seu fill, i  que aquest tindria fills amb la seua pròpia mare. Es recorda l’episodi de 

l’incident en la cruïlla de camins. Esperen que l’únic  supervivent resolga el 
dilema. 

Estàsim 2.El cor suplica a Zeus que les profecies es complisquen.Si no, ningú 
creuria en els déus. 
 

Episodi 3. 
Un missatger imprevist porta notícies de Corint. La sospita sobre Èdip creix. 

Iocasta,que ho ha entés tot, fugeix. 

Estàsim 3.El cor es mostra impacient per saber si Èdip té origen diví. 
 
Episodi 4. 
El criat apareix i revela el passat ocult d’aquest xiquet, que va ser salvat de la 
mort perquè l’oracle es complira. 

Estàsim 4. El cor expressa tristesa pel destí del seu rei.El futur dels homes està 
només en mans dels déus. 

 

 DESENLLAÇ 
Èxode. 
Un narrador conta els detalls del suïcidi de la reina i la ceguesa i desterrament 

d’Èdip.Escenes de dolor i reflexió sobre la fragilitat del destí humà. 
 

3.CARACTERÍSTIQUES DE LA TRAGÈDIA GREGA 
 
1.Els herois,nobles o déus,no són models a imitar,sinó motius de reflexió sobre 

els límits de la naturalesa humana. 
2.Se centren en la lluita de l’home contra el seu destí. 

3.Qui intenta canviar el seu destí, només rep dolor i mort. El final de la 
tragèdia,la catàstrofe,davant la qual els espectadors arriben a la catarsi dels 

espectadors per l’esglai i la pietat que senten. 



4.Constaven de diàlegs, cants i danses.El cor representava el sentir col.lectiu. 

5.L’argument s’extrau dels mites. El de la casa reial de Tebes és un dels més 
coneguts. 

6.El personatge d’Èdip ha servit per posar nom a una fase de l’evolució psíquica 
de les persones que estudien els psicoanalistes. 
7.El llenguatge que s’usa és elevat i solemne, com correspon als personatges 

nobles que fan d’actors.  
8.Unitats d’acció, de lloc i de temps. 

9.El profund patetisme, dolor. En Èdip és enorme. Això provoca pietat i terror en 
els espectadors. 
10.Màxima intriga. Quan Èdip està a punt de descobrir la veritat, alguna cosa li 

ho impedeix. 
 

Característiques de la tragèdia en Èdip Rei 
 
El teatre de Sòfocles es caracteritza per ser més teatral que el d’Èsquil o 

Eurípides: més diàleg i menys intervenció del cor, afegeix un personatge(3) i 
allarga el paper del protagonista. Els personatges són cada volta més humans. 

En Èdip rei, en concret, val la pena destacar: 
 La ironia.Donar a entendre el contrari del que es diu. 

 La perfecció formal i la profunditat i patetisme que dóna Sòfocles als seus 
personatges. 

Estructura de la tragèdia grega 

 
1.Pròleg. Part que precedeix l’entrada del cor.Un personatge posa en antecedents 

el públic. 
2.Pàrode.Cant del cor quan entra. 
3.Episodis. Escenes d’un o més actors, al costat del cor. 

4.Estàsims. Cants del cor des de l’orchestra. 
5.Èxode. Escena final després de l’últim estàsim. Participen actors i cor. 

 

4.PERSONATGES 
 
Èdip 
 

Heroi tràgic per excel.lència.Noble,valent,honrat i just. Sent culpa per haver 
causat el mal de Tebes i creu que mereix un càstig per haver mort son pare i 

cometre incest amb sa mare.Èdip significa “el dels peus unflats”.Segons el mite, 
el pastor, en lloc de matar-lo, li va perforar els peus i el va penjar per ells dalt 
d’un arbre. En el seu favor, té haver salvat Tebes de l’Esfinx. Simbolitza la 

incapacitat humana de fugir al seu destí. 
 

Creont 
Cunyat d’Èdip.Enviat per Èdip a  consultar l’oracle per veure què havia produït la 
pesta.Èdip desconfia d’ell, perquè el té per traïdor i intrigant. Ell sempre ho nega. 

 
Iocasta 

Mare i esposa.Mitjancera entre Èdip i el seu germà Creont. Iocasta, horroritzada 
per l’incest comès, es suïcida penjant-se, després de no haver aconseguit frenar 
les indagacions d’Èdip. 

 



Tirèsias 

 
L’endevinador.És fonamental perquè dóna a entendre qui és i què ha fet 

Èdip.S’insulten en l’escenari. Èdip el creu un traïdor, que actua en connivència 
amb el seu cunyat Creont. 
 

El cor 
 

Té una funció clau.L’integren un grup de persones disfressades amb 
màscares.S’instal.len en l’orchestra i desfilen al final en sentit contrari al de la 
seua entrada. Actuen com si foren una sola veu. En Èdip rei són un ferm aliat del 

protagonista, enaltint les seues virtuts i refrenant la seua còlera. El cor no es 
dirigeix als personatges, sinó al públic. 

 
Personatges secundaris 
El missatger.Aclareix definitivament el misteri. 

Pastor.Confessa que havia entregat al missatger el fill del rei Larios i de la reina 
Iocasta. 

Apol.lo.Revela a Larios la terrible profecia. Promotor de la recerca de la veritat. 
 

5.SENTIT DE L’OBRA 
 
El que succeeix a Èdip no és privatiu de les famílies nobles.Pot succeir a 
qualsevol. Tots hem de ser conscients de les limitacions humanes. 
Èdip, l’heroi de l’Esfinx, orgullós rei i pare, no pot escapar a la desgràcia,al dolor. 

Parricida i incestuós. L’heroi de Sòfocles és ben humà. 
Interpretacions sobre l’obra 

1.Ha ofés els déus i ha de ser castigat. Però ell no era conscient del que feia! 
2.L’home no té voluntat pròpia.Fa el que els déus volen. 
3.Sòfocles és un artista. Els déus tenen un paper secundari i l’obra és una 

successió de terribles coincidències. 
4.Èdip rei és una obra sobre les limitacions humanes.Són tres els passos que es 

segueixen a l’obra: 
-descobriment de la veritat. 
-íntima necessitat d’expiació de la culpa. 

-acceptació de la fragilitat humana. 


