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1- L’ODISSEA D’HOMER 

 

L’Odissea és un poema èpic atribuït al poeta Homer que conjuntament 

amb la Ilíada formen part del conjunt de poemes fundacionals del cànon 

literari occidental. 

La influència de l’Odissea és més que evident a la mitologia, a la literatura 
antiga i moderna, i també hi han diversos estudis que coincideixen a  
afirmar que fins i tot arriba a influir a la història de les diferents religions.  
La paraula odissea significa  “viatge ple d’aventures" i relata les aventures 
de l'heroi grec Odisseu des que conquereix Troia fins que aconsegueix 
arribar a la seua pàtria Ítaca. 

És un poema oral que ha estat traduït a centenars de llengües i està 
composat per 12109 hexàmetres distribuïts en 24 cants. 

Probablement va ser composat al segle IX ac. 

Aventura, viatges, guerres, lluites, éssers mitològics, muses, dives, nímfes 
componen un dels relats més complets de la literatura universal però no 
tan sols per tot això, sinó per la bellesa de la seua oralitat, i de la magnitud 
dels temes que inclou. Amor, astúcia, valentia, intel·ligència, etc, etc. 
Valors vigents hui en dia 30 segles després. 

  



2- OBJECTIUS 

 

L’aventura del viatge d’Ulisses és la metàfora dels avatars quotidians que 

reforcen les nostres senyes d’identitat. Amb l’arribada a Ítaca recuperem 

el que ens fa ser nosaltres i no caure als perills de l’oblit. El viatge és 

també, doncs, una metàfora del saber, i aquesta és l’aventura que 

esperem transmetre, perquè al final tots, -puix tots som Ulisses-, arribem 

també més savis.  

Amb aquesta obra sobre l'Odissea pretenem aproximar-nos a la cultura 

grega de fa tres mil anys per a comprovar què prop seguim estant d'ella: 

prop del mateix Mediterrani d'Ulisses i també dels seus sofriments, de la 

recerca infatigable de l'estima, de l'esperança que ens seguisquen 

estimant i recordant. 

Però també volem apropar-nos als èxodes de hui en dia. Aquells que 

pateixen pobles sencers, i que emprenen un viatge cap a terres estranyes i 

plenes de perills. 

Aquelles aventures cruels i despietades que va patir el nostre heroi no són 

tant lluny de les que pateixen moltes persones a la mediterrània del segle 

XXI.  

Tal vegada una magnífica manera de moure consciències del que passa 

allà mateix, hui en dia, a les mateixes terres o ben a prop, siga el rellegir 

els clàssics, entre ells aquesta versió de l’Odissea. 

 

Ulisses li deia al Ciclop amb astúcia que ell era Ningú. Nosaltres podem dir 

una vegada més que Tots som Ulisses. 

 



3- L’ESPECTACLE 

 

 

 

 

Odisseu és un monòleg interpretat per l’actor Jordi Ballester. En ell  

barreja la paraula que narra els fets clàssics del viatge, amb la música i la 

llum que contextualitzen l’espai i les situacions. Un treball acurat en la 

seua narració, en les seues emocions i en els personatges que el 

protagonista interpreta. 

Al mateix temps es busca una línia dramàtica paral·lela amb les vídeo 

projeccions de l’espectacle, les quals tracten del viatge-èxode dels 

refugiats de la part oriental del mediterrani. 

L’espectacle pretén crear una partitura doble que permeta escoltar el cant 

de l’Odissea d’Homer i fer una segona lectura del que està passant hui en 

dia amb els pobles dels refugiats. 

Amb un espai sonor dissenyat per reforçar els moments èpics i dramàtics 

de l’obra que ressalten l’heroïcitat del protagonista fent que les persones 

que integren el públic se senten identificades amb el seu amor i el seu 

patiment en el seu viatge de tornada cap a Ítaca. 



4- LES AUTORES i TRADUCTORES DE L’ADAPTACIÓ 

 

 

 

Mª. Teresa Beltrán Chabrera, doctora en Filologia Grega per la Universitat 

de València. Exerceix la seua activitat docent com a professora de grec en 

l'IES Fcesc. Tàrrega de Vila-real (Castelló) i com a professora de la UNED en 

la seu de Vila-real. 

 

Mª. Teresa Cases Fandos, llicenciada en Filologia Clàssica per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Exerceix la seua activitat docent com 

a professora de llatí en l’IES Honori Garcia de la Vall d’Uixó (Castelló). 

 

Mercedes García Ferrer, llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat 

de Salamanca. Exerceix com a professora de llatí i grec en l’IES J.B. Porcar 

de Castelló i com a professora associada de llatí en la Universitat Jaume I 

de Castelló. 

 

Totes tres són membres del grup GALATEA, que desenvolupa la seua 

activitat en l’àrea de la investigació metodològica i l’aplicació didàctica de 

les llengües clàssiques. 

 

grupogalatea.blogspot.com. 

 

 

 

 

http://www.grupogalatea.blogspot.com/


5- L’ ACTOR 

 

 

JORDI BALLESTER BENITO 

Titulat en Art dramàtic al Col·legi de Teatre  i a l'Institut del Teatre de 

Barcelona. 

En teatre ha participat com actor en més de 20 obres de teatre sota la 

batuta de Mario Gas (Top Dogs, Lulú), Carme Portacelli (Lear, Les 

Presidentes), Xavier Albertí (Traïció) o els valencians Roberto García (Reset, 

Cyrano de Bergerac, La guerra dels mons 2.0.) o Juanjo Prats (Questi 

Fantasmi) entre altres. 

En cinema El juego del ahorcado de Manuel Gomez Pereira, Lola Flores de 

Miguel Hermoso o l'oscaritzada Mar adentro de Alejandro Amenábar. 

En televisió ha treballat com a protagonista en La familia Mata, 906090, 

Amar es para siempre de Antena 3, Senyor Retor, En l'aire, Les moreres o  

Negocis de família de Canal 9. 

Més info en www.jordiballester.com 

 

 

http://www.jordiballester.com/

