
ANTÍGONA, DE 

SALVADOR ESPRIU 



1. ACOSTAMENT A LA VIDA I OBRA DE 

SALVADOR ESPRIU 

1) Anys de formació (1930-1936): interès per la cultura 
clàssica, així com també per la tradició cultural 
judeocristiana. Primeres obres (La pell de brau, 
Antígona). Tractament del grotesc, el distanciament.  

2) L’impacte profundíssim de la guerra civil espanyola: visió 
personal sobre l’entesa entre els pobles ibèrics. A les 
conseqüències personals i col·lectives, s’hi han d’afegir les 
conseqüències en la seva obra literària (Antígona, 1939). 

3) Contacte amb els grups de teatre independent (1957-
1969). Inici de la popularitat d’Espriu a partir de finals 
dels anys 50. Aquest contacte va revertir positivament en 
revisions i modificacions en la seva obra. 

4) La imatge pública de l’autor: inquiet, brillant, preocupat 
pels esdeveniments històrics, trenca amb la imatge tòpica 
que es té d’Espriu (persona gran, de posat seriós i 
solemne).  





2. L’ESPRIU D’ANTÍGONA (ANYS 50-60) 

 L’autor es deixa portar pels seus amics intel·lectuals 
per tal d’obrir-se al públic (contacte amb teatre 
independent). 

 Estrena de Primera història d’Esther (1957). 

 Reprsentació d’Antígona (versió 1939) al Teatre 
Candilejas, el 1958, de la mà de Frederic Roda. 

 La pell de brau (1960). Publicació i muntatge teatral 
amb l’EADAG, novembre-desembre 1960. 

 Nova estrena de Primera història d’Esther (1962). 

 Estrena d’Antígona i Gent de Sinera (Ricard Salvat, 
1963). 

 Ronda de mort a Sinera (Ricard Salvat, 1965). 

 Cançons de la roda del temps (1966). 

 

 

 



Quina és l’època d’Antígona? 

 Escrita el març de 1939 (a cop calent entre l’1 i 8 de març). 

 1947: Escriu el “Pròleg” per a aquesta edició pensant-se que 
serà un llibre de publicació imminent. 

 Publicada el 1955 (1a versió, col·lecció “Raixa”, d’Ed. Moll, 
passen 16 anys). 

 Es representa el 1958 (Frederic Roda, 1a versió). 

 A causa del contacte amb l’EADAG, l’obra és revisada entre 
el novembre de 1963 (passa de dues a tres parts, hi afegeix 
el cor final de la 1a part, suprimeix els noms dels Consellers 
del final de la 3a part) i el febrer de 1964 n’enriqueix la 
interpretació amb la figura de Lúcid Conseller.  

 Es torna a revisar a finals de l’any 1967, i es publica el 1969 
(2a versió, Col·lecció “Antologia Catalana”, d’Ed. 62). 

 Han passat 30 anys entre la 1a versió i la 2a, no és, per 
tant, el mateix Espriu dels anys 30 que el de finals dels 70. 





3. LECTURES D’ANTÍGONA 

3.1 Lectura en    3.2 Lectura en 

clau mítica    clau històrica 

 

 

 

 

  Ambdues lectures són complementàries 



3.1 LECTURA EN CLAU MÍTICA 

 Espriu decideix treballar amb lectures de caire ideològic 
(idea central de la tragèdia) per tal de vehicular-ne les 
reflexions. 

 Mite recurrent en la tradició occidental que l’autor 
redimensiona, mantenint-ne inalterat el tema de la 
justícia. Autors que han escrit altres versions d’Antígona: 
Els set contra Tebes, d’Èsquil, Antígona de Sòfocles, Jean 
Anouhil, Brecht. 

 En el Prefaci de l’any 1947 (pàg. 48):  idea de la recurrència 
i reaprofitament de mite (relat amb el caràcter simbòlic que 
en cada època permet ser actualitzat). 

 Tradició clàssica: la formació d’Espriu està en contacte amb 
la Fundació Bernat Metge (publicació d’obres clàssiques). 
Llicenciat en Ha Antiga i Llengües clàssiques. L’any 1933 
realitza un viatge per la Mediterrània amb estudiants de 
Madrid i Barcelona durant 45 dies passant per Itàlia, 
Grècia, Sicília...). No li és estrany a Espriu escriure sobre 
un mite de la tradició clàssica perquè el té molt present. 



Quins són els precedents de la lectura mítica? 

 Els set contra Tebes d’Èsquil: moment de la guerra entre els 
dos germans. 

 Antígona de Sòfocles: visió de l’heroïna que es mou entre la 
justícia i la pietat. 

 Antígona de Bertolt Brecht (a través de l’EADAG, per a la 
versió de 1969): dramaturg alemany traduït i representat 
durant la dècada dels 60 i 70. El teatre ha de sacsejar les 
consciències (figura del Lúcid Conseller). 

 Espriu introdueix nous personatges, se salta escenes, 
n’essencialitza el mite, n’adapta les parts principals (fet que 
s’ha de relacionar amb la formació clàssica, el públic ja 
coneix el mite d’Antígona, no cal incidir-hi molt i de manera 
fidel). Això mostra la vigència que tenen els mites clàssics, 
tot i així en fa un recordatori mitjançant el Prefaci (pàgs. 51 
i 52). 



3.1.1 TEMES PRINCIPALS 

 Divergències entre lleis humanes i les divines (el destí s’ha 

d’entendre com un designi diví? (pàgs. 77, 85, 96-97). 

 Tensió entre codis civils i principis morals, entre les “lleis” i 

la “sang”. El caràcter eternament conflictiu, irresolut, de la 

vida i les relacions humanes (pàg. 60, pàg. 63, pàg. 79). 

Paraules que s’usen moltes vegades (“llei” i “sang”). 

 La justícia dels homes no és infal·lible. Justícia o injustícia 

de les lleis dictades per Creont: avalen la revolta 

d’Antígona. De les conseqüències negatives derivades del 

conflicte, es pot extreure que la justícia no és infal·lible 

(pàg. 49). Espriu s’adreça a Creont (veritat oficial). La 

victòria l’escriuen els vencedors (pàg. 76, el cor clàssic, al 

final de l’acte I (entrocament amb la lectura en clau 

històrica, pàg. 98-99, intervencions del Lúcid Conseller). 



3.2 LECTURA EN CLAU HISTÒRICA 
 Imatges de l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona 

(1-8 de març de 1939). 

 





 Aquestes imatges són la constatació de la diferència que hi 
havia entre vencedors i vençuts (els dos bàndols). Afany de 
l’escriptor per mostrar l’enfrontament entre germans 
(Etèocles i Polinices, Catalunya i Espanya, rojos i feixistes, 
dues espanyes...). 

 La idea que la guerra només comporta conseqüències 
tràgiques, es va refermant amb el pas dels anys (Fragment 
de “A fondo”, de TVE soler Serrano: “Me sentí un tercero en 
la discordia, o en la concordia que nunca hubo”, “Yo no he 
nacido para el odio, sino para el amor”. Es confessa 
republicà, però no es pronuncia ni en contra dels uns ni dels 
altres.  

 Cal, per tant, un sacrifici individual per renunciar la 
injustícia de la guerra (Antígona afirma que espera que la 
seva mort serveixi per posar fi a la guerra: cant a la 
concòrdia, a la pau). Aquest personatge, se sacrifica per la 
pau, així com també l’Espriu dels anys 30.  



3.2.1 PUNT D’INFLEXIÓ (1967) 

 L’autor introdueix la figura del Lúcid Conseller per 

atorgar una mirada més distanciada dels fets (el 

context històric és diferent). 

 Els comentaris d’aquest personatge són irònics. 

 Aquesta Antígona lliga amb el franquisme, amb els 

símptomes de decadència irreversible. En canvi, 

l’Antígona de 1939 és de guerra. En les dues versions 

la lectura històrica està justificada. 



3.2.2 TEMES PRINCIPALS 

 Funestes conseqüències de les guerres fratricides 
(tema principal de l’obra).  

 -Pàg. 48 (1r paràgraf fins “pobres beocis”). 

 -Pàg. 56, Astimedusa resumeix l’obra. 

 -Pàg. 64 i pàg. 94. 

 Repressió dels vençuts i les possibilitats (o no) de 
reconciliació.  

 -Pàg. 48 (Prefaci): llei moral, llei divina, llei de sang. 

 -Pàg. 75 (Creont): Intevenció de Creont, la repressió 
que apunta a la impossibilitat de conciliació. 

 -Pàg. 81: Afirmació també serveix per la lectura 
mítica. 

 -Pàg. 96 (Tirèsies). 

 



 Pàg. 102: Antígona parla i diu que cal la reconciliació 

(informació crucial!). 

 

 Ambdues lectures han de ser complementàries i cal incidir 

en el rea profitament de la tradició clàssica. 

 

 

 

 



4. ALTRES ASPECTES  

 4.1 Ironia i distanciament (2a versió) 

 -Eumolp 

      Salvador Espriu 

 -El Lúcid Conseller 

 Enllaça en l’univers d’Espriu en què el grotesc i 
l’exageració, el traç gruixut és una altra forma de 
veure la realitat (Altíssim = Lúcid Conseller). No és 
una aportació innovadora, Espriu ja havia usat 
aquestes estratègies teatrals (anys 30) relacionat amb 
el Modernisme (pàg. 51 ús del mot “follia”: persona 
valenta). 

 -Pàg. 56: Eumolp també simbolitza el distanciament i 
n’és plenament conscient (Espriu). 

  

 



 El Lúcid Conseller sempre s’adreça a un amic seu (públic). 

La 3a part ens permet veure la ironia i el distanciament. És 

com si fos un “narrador omniscient”, descriu el que com a 

lector estem pensant. 

 Eumolp (pàg. 99): aquell que construeix una realitat a 

partir dels mots és un escriptor, per tant, Eumolp és 

Espriu.  

 

 L’autor usa la tragèdia per donar una opinió, aquest fet 

només es pot realitzar des de l’òptica del distanciament i la 

ironia. 



 4.2 La tragèdia com a gènere literari 

 

 No se segueixen els esquemes clàssics. La construcció formal és 
diferent de la de Sòfocles. 

 Prescindeix de la forma clàssica perquè allò que potencia és el 
missatge (no presència del cor en la 1a versió, no es respecta la 
unitat d’espai en la 2a (cadàver Polinices), mentre que sí en la 1a 
(palau). 

 No es manifesta una filiació teatral clara: acotacions. 

 -A Primera història d’Esther: no n’hi ha. 

 -A Antígona n’hi ha poques. 

 Acotacions significatives: 

 Pàg. 76: la veu d’Espriu que dóna informació dels personatges. 

 Pàg. 91: “discreta desimboltura”. 

 Pàg. 102-104: a) Acotació que tanca el parlament d’Antígona. 

          b) Tancament de l’obra (“dues ventades que 
xoquen” oposició constant). 

  

 



 Les acotacions allunyen molt l’obra del gènere de la 

tragèdia, dóna pistes sobre la particular concepció que té 

Espriu del teatre. Aquesta concepció també es manifesta en 

l’ús d’alexandrins (cor). 

 Reaprofitament de la tradició (contingut clàssic), no de les 

formes clàssiques. 




