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PRÒLEG 
 

1.Èdip s'adreça a la gent de Tebes a través d'un ancià ¿Què li pregunta? 

2.¿Què li respon el vell sacerdot? 

3.¿Per què creu que un mortal com Èdip els pot salvar? 

4.¿Quina gestió ha posat en marxa Èdip? 

5.¿Com saben que Creont s'acosta amb una solució? 

6.¿Què ha ordenat taxativament Apol.lo? 

7.¿On va morir Laios? 

8.¿Com justifica Creont a Èdip que, fins aquell moment, ningú no s'haja preocupat d'aclarir 

aquest fet? 

9.¿A què es compromet Èdip? 

10.¿Què reclama el cor, representant del poble, en el pàrode? 
 

EPISODI 1 
 

11.¿Quina exigència fa Èdip al poble de Tebes?  

12.¿Quina expressió "irònica" diu Èdip en aquest episodi? 

13.¿Quina proposta fa Corifeu a Èdip? 

14.¿Quina excusa posa Tirèsias per no parlar? 

15.Irritat,¿de què acusa Èdip el vell Tirèsias? 

16.¿Què respon llavors el vall Tirèsias, ple d'ira? 

17.Èdip enrogeix d'ira. ¿De què més l'acusa l'endevinador? 

18.Èdip li pregunta si allò no haurà sigut invenció d'ell i de Creont.¿Què respon Tirèsias? 

19.¿Què li reprotxa Èdip a Tirèsias? 

20.¿Què respon Tirèsias quan Èdip li diu que només és un cec? 

21.Èdip li diu que és un inútil, un bruixot, un ignorant.¿Quines enigmàtiques paraules li diu 

Tirèsias? 

22.Al final, Tirèsies parla ¿Què diu? 

23.¿Què diu el cor en l'estàsim 1? 
 
 

EPISODI 2 
 

24.Creont pregunta al cor de què l'ha acusat Èdip ¿Què respon Corifeu? 

25.¿Quin argument dóna Creont per explicar que no necessita enderrocar Tirèsias? 

26.Èdip segueix acusant-lo de traïdor i Creont a ell de mal governat.¿Què els diu Corifeu, 

que els fa callar? 

27¿Què diu Iocasta? 

28.¿Què fa Èdip amb Creont? ¿Què diu el Corifeu? 

29.Dirigint-se a Iocasta, Èdip li diu que es troba en un mar de dubtes. Li conta la història de 

la mort de Laios, i li diu que només unes paraules del pastor que en fou testimoni el 

tranquil.litzaren. ¿Quines? 

30.¿Què respon Iocasta? 

31.¿Qui argument defensa el cor en el seu estàsim 2? 



 

EPISODI 3 

 

32.¿Per què Iocasta se sent obligada a fer una ofrena a Apol.lo? 

33.¿Quines notícies porta el missatger de Corint? 

34.¿Com se sent, llavors, Èdip? 

35.¿Quines decisives paraules del missatger li produixen un profund malestar i la recaiguda 

en els seus dubtes? 

36.¿Què li aconsella Iocasta, aleshores? 

37.Iocasta entra, embogida, a palau. ¿Per què Èdip vol continuar la investigació?  

38.¿Què diu el cor, en l’estàsim 3? 

 

EPISODI 4 

 

39.Èdip li demana al missatger de Corint si ha reconegut aquell pastor a qui el donà ¿Què 

respon el missatger? 

40.¿Contesta les preguntes o es nega a contestar? 

41.¿Qui li’l va donar a ell? ¿Per què? 

42.Una volta aclarit el seu origen, per a la seua desgràcia, que demana Èdip als déus? 

43.¿Què diu el cor, en l’estàsim 4? 

 

ÈXODE 

 

44.¿Quina novetat duu un missatger de palau entrant a l’escena? 

45.¿Com ha sigut? 

46.¿Com s’ha llevat la vista l’Èdip? 

47.Corifeu li pregunta què pensa fer Èdip ¿Què respon el missatger? 

48.A la pregunta de Corifeu ¿a qui dóna la culpa Èdip dels seus mals? 

49.¿Com respon Corifeu? 

50.¿Aprofita Creont, a qui ha Èdip ha ofès tan greument, per agafar-se la revenja? 

51.¿Quin favor li demana al seu cunyat? ¿Accedeix Creont? 

 (se n’entren al palau) 

52.¿Què diu el cor al poble, a manera d’ensenyament? 
 


