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Primera història d’Esther, segons Broggi.  

Crònica d’una singular recepció

enric gallén

A Jaume Badia i Joan-Ramon Veny, estimats còmplices  
en la compartida, arrelada admiració per l’obra de Salom de Sinera.

1 amb la prèvia

L’estrena del muntatge de Primera història d’Esther (31–I–2007), de Salva-
dor Espriu, que va dirigir Oriol Broggi a la Sala Petita del Teatre Nacional 
de Catalunya, va venir precedida de polèmica en alguns mitjans de comu-
nicació a propòsit de les expectatives creades sobre la presència de Espriu 
i de la dramatúrgia catalana de postguerra en el teatre públic. Un breu co-
mentari aparegut a El Periódico precisava amb claredat la qüestió: 

El TNC apadrina el muntatge d’aquest clàssic contemporani i silencia d’aques-
ta manera les veus crítiques que qüestionaven el seu interès per representar 
autors catalans poc accessibles.1 

Efectivament, en els darrers anys, homes vinculats al teatre com Her-
mann Bonnín,2 Jordi Coca i Ricard Salvat,3 entre altres, han debatut sobre 

1 Carme Tierz, «Homenatge a Espriu. El TNC acull el complex i suggerent drama Pri-
mera història d’Esther», El Periódico/ Èxit ( 25–I–2007), p. 28.

2 Així, a propòsit del «teatre nacional extraviat», Bonnín parla d’«un conjunt excepcio-
nal de poetes-dramaturgs» —Joan Oliver, Agustí Bartra, Manuel de Pedrolo, Josep Palau i 
Fabre, Joan Brossa, Maria Aurèlia Capmany, Llorenç Villalonga, Salvador Espriu i Ramon 
Vinyes— i dels dramaturgs de l’«alternativa dels setanta. Els de la resistència, del postfran-
quisme… Entre d’altres: Jordi Teixidor, Ramon Gomis, Josep Maria Muñoz Pujol, Alexan-
dre Ballester, Jaume Melendres, Carles Reig, Francesc Barceló i Rodolf  Sirera». I afegeix: 
«Parlo de patrimoni extraviat, no pas perdut ni marginat. El retrobament és a les mans de 
tots nosaltres. No haurem de caure, doncs, en la temptació de transferir-nos mútuament 
responsabilitats i culpes», dins Un Teatre Nacional extraviat i submergit. Obertura del curs 
acadèmic 2005–2006. Barcelona, Diputació de Barcelona – Xarxa de Municipis – Institut 
del Teatre (Lliçons magistrals), 2006, p. 15–16. 

3 Entre altres, vegeu els següents articles de Jordi Coca: «Quan estrenarà un Brossa el 
Nacional?», Avui (1–X–2001), p. 38; «Benet i Jornet, una excepció», Avui (13–I–2003), p. 32; 
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el fet que determinats autors del teatre català de postguerra com Joan 
Oliver,4 Joan Brossa,5 Josep Palau Fabre,6 Maria Aurèlia Capmany, Manuel 
de Pedrolo o Salvador Espriu, i els dramaturgs dels anys seixanta/setanta,7 
encara no haguessin estat representats en el teatre públic català, especial-
ment en el Teatre Nacional de Catalunya i també en el Teatre Lliure. Si 
ens cenyim a l’obra dramàtica d’Espriu, dies abans de l’estrena del mun-
tatge de Broggi, María José Ragué informava que Ricard Salvat, director 
de tres muntatges de Primera història d’Esther realitzats amb anterioritat 
(1962, 1968, 1977), s’havia ofert un any i mig enrere a Sergi Belbel, en tant 
que director artístic del TNC, per fer-ne un de nou.8 Tanmateix va ser un 
jove director, Oriol Broggi (1971), l’encarregat de muntar l’obra en l’espai 
de la Sala Petita, una elecció que va ser posteriorment discutida per un 
sector de la crítica; la mateixa Ragué anotava:

«El Lliure i el teatre català», Serra d’Or, núm. 538 (octubre 2004), p. 58–62; «Teatre de sego-
na divisió?», El Periódico (6–I–2006), p. 8 (publicat també a Serra d’Or, núm. 554, febrer 2006,  
p. 55–57). O els articles de Ricard Salvat: «TNC: 23 anys de terra cremada», Avui (1–IV–2004),  
p. 19, i «Sobre la inexistència del teatre català», Avui (20–VI–2005), p. 17. 

4 EL TNC va estrenar el 16–XII–1999 Ària de diumenge, un espectacle elaborat a partir 
de l’obra poètica, dramàtica i assagística de Joan Oliver, que va ser dirigit per Carlota Subi-
rós, i el 20–IV–2006 va revisar La fam, sota la direcció de Pep Pla.

5 El Teatre Lliure va estrenar l’espectacle Cantonada Brossa (1999), que va ser dirigit per 
Lluís Pasqual, Josep M. Mestres, Rafel Duran, Joan Montanyès, David Plana, Pere Sagristà 
i Rosa M. Sardà. El TNC va estrenar el 20–IX–2001 un espectacle basat en el conjunt de la 
seva obra titulat Món Brossa, que va ser dirigit per Franco di Francescantonio. Posterior-
ment, el 31–I–2008 es va estrenar El dia del profeta, dirigit per Rosa Novell. 

6 El Teatro Español de Madrid, que dirigeix Mario Gas, va estrenar el 12 de febrer d’en-
guany l’espectacle Don Juan, príncipe de las tinieblas, de Josep Palau i Fabre, segons drama-
túrgia i direcció d’Hermann Bonnín. Vegeu Joan-Anton Benach, «“Don Juan”: complot 
catalán en Madrid», suplement Culturas, núm. 299, de La Vanguardia (12–III–2008), p. 26–27.

7 Entre desembre de 2005 i abril de 2006, COSACA, la coordinadora de Sales Alterna-
tives de Catalunya va organitzar amb el títol de L’Alternativa dels 70 una ronda de lectures 
dramatitzades, que es van celebrar a la seu de la SGAE, i d’espectacles sobre obres de Jordi 
Teixidor, Alexandre Ballester, Manuel Molins, Rodolf  Sirera i Ramon Gomis, que es van 
representar en diferents sales alternatives. Vegeu La Cosa, núm. 27 i el «Dossier: L’Alternati-
va dels 60 i 70 al segle xxi. Una llarga travessia», Pausa, núm. 23 (març 2006); Pere Riera, «Re-
trovisor. L’Alternativa dels 70, història d’un fracàs?», Pausa, núm. 24 (juliol 2006), p. 106–116. 

8 «En julio de 2005, Pere Planella, Jordi Mesalles y Salvat, visitaron a Sergi Belbel para 
ofrecerle su colaboración en el TNC. Salvat —que aún no ha dirigido en este teatro ni 
en el CDG de la Generalitat pero sí en sus homólogos de Budapest y Galicia, respectiva-
mente— le propuso representar Primera història d’Esther en el teatro catalán», María José 
Ragué, «Llega al teatro catalán Primera història d’Esther. Espriu llega al TNC. La obra re-
visa el mito bíblico», suplement El Cultural d’El Mundo (25–I–2007), p. 46. Una postil·la al 
comentari de Ragué: el 1982 Salvat va dirigir al CDG una versió d’El príncep d’Homburg, de 
Heinrich von Kleist, que havia estrenat al Grec 1981.
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Las puestas en escena de Salvat —también la primerísima de Jordi Sarsane-
das— se hicieron siempre en grandes escenarios. Oriol Broggi, por el contra-
rio, estrena en la Sala Petita del TNC. Acaso esta ocasión sea la de la normali-
zación del gran autor y poeta catalán que fue Salvador Espriu.9

L’altra qüestió, que precedia el nou muntatge, feia referència a un dels 
tòpics i alhora llocs comuns reconeguts de Primera història d’Esther, el de 
ser qualificada com un «monument pòstum i definitiu de les possibilitats 
literàries de la llengua catalana»10 en el difícil context històric del primer 
franquisme. El tema de la llengua lligava obertament amb la reconeguda i 
mai negada dificultat de comprensió del text dramàtic de Salvador Espriu. 
Potser per aquesta raó, tres mesos abans de l’estrena, el periodista Manu-
el Cuyàs, que no havia vist mai cap representació «completa i amb cara i 
ulls» de Primera història d’Esther, advertia el següent: 

Les paraules que usen els personatges de Primera història d’Esther costen d’en-
tendre. Espriu va treballar a fons l’idioma per escriure —deia— un epitafi  del 
català. Espriu era pessimista de mena i, als anys 40 i 50, creia que el català era 
matèria de cementiri. El català continua viu i s’ensenya a les escoles i s’escolta 
a la televisió, però els espectadors d’ara i del mes de gener, ¿entendran el cata-
là de la Primera història d’Esther d’Espriu i Sarsanedas?11 

Com es podrà copsar al llarg d’aquest paper, les anotacions i observaci-
ons, que es van avançar a l’estrena del muntatge de Broggi, van establir ja 
alguns dels punts i paràmetres que posteriorment es van convertir en els 
motius principals de controvèrsia en els mitjans de comunicació escrita i 
en diverses pàgines de la xarxa. Com també va ser causa de debat obert 
la designació del director del nou espectacle sobre l’obra. ¿Un director de 
les últimes promocions, encara sense un llarg recorregut, era la persona 
idònia, la «més indicada», per muntar de nou un text «sagrat» i «canònic» 
com Primera història d’Esther ? ¿L’«agosarat» director podria fer oblidar a 

9 Ibid. L’escriptora Marta Pessarrodona, que no va comentar l’espectacle de Broggi, va 
dir sobre el particular: «em desil·lusiona una mica veure que hem passat d’una sala particu-
lar a la Sala Petita del TNC. ¿No li pertocava la Sala Gran?», «Il·lusions i desil·lusions», Avui 
(15–II–2007), p. 24.

10 «Teatre. Homenatge d’Espriu al català», suplement Què fem? de La Vanguardia (26–I–
2007), p. 2. Vegeu també els següents titulars: J. V., «Un paral·lel entre jueus i catalans que fa 
homenatge a la llengua», El 9 Nou (29–I–2007), p. 20; M. Salgado, «Dramatúrgia de post-
guerra. Testament del català prohibit», 20 minutos de Barcelona y más (31–I–2007), p. 21. 

11 «D’avui en vuit. La mort de l’Altíssim», El Punt (19–XI–2006), p. 64.
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un determinat sector del públic (i de la crítica, sobretot) la memòria i el 
reconeixement dels valuosos muntatges anteriors, especialment els d’en 
Ricard Salvat?12 Parlem d’un text que no va ser representat a la Sala Mercè, 
sempre de magna esbaldida, ni a la Sala Gran, sinó en l’espai de la Sala Pe-
tita de la baluerna escènica nacional per excel·lència. Càstig o desconfian-
ça? ¿El nou espectacle ajudaria a fer entenedora als espectadors del segle 
XXI «una parla moribunda, ja quasi inintel·ligible per a molts de nosaltres», 
segons sentència de l’Altíssim? Cal insistir-hi: la pressió i les expectatives 
creades davant del nou muntatge eren molt altes. De fet, fins i tot el ma-
teix director manifestava estar «espantat»13 davant del repte i la responsa-
bilitat que suposava muntar Primera història d’Esther en el teatre públic per 
antonomàsia del nostre país: «És un gran text, treballo al Nacional, hi ha 
pressions —encara que no del teatre—, ja hi ha uns bolos compromesos, 
sóc un director jove. Pot passar qualsevol cosa».14 Amb tot, confiava que 
l’espectacle agradés, tot i admetre no estar segur «que entusiasmi».15 

2 el  nou muntatge

Per començar, Broggi va oferir un espectacle del tot original i gens deu-
tor dels anteriors de Sarsanedas, Salvat i Pasqual/Puigserver, als quals, no 
obstant, va voler homenatjar amb gestos de reconeixement al llarg del 
seu muntatge.16 Noblesse oblige. La proposta de Broggi17 en relació amb el 

12 Els cinc muntatges anteriors van ser els següents: 1957 (ADB, direcció de Jordi Sarsa-
nedas); 1962, 1968 i 1977 (Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual; Companyia Adrià Gual, direc-
ció de Ricard Salvat) i 1982 (Teatre Lliure i CDG, direcció de Lluís Pasqual). 

13 «[L]’obra fa susto perquè és molt difícil i el públic entès farà comparacions», però ha 
confiat en un planter d’artistes joves per tirar el projecte endavant i col·laborar perquè «les 
noves fornades que han estudiat Espriu als llibres de text no s’estranyin que també escrivia 
teatre», Teresa Bruna, «Espriu entra al Nacional», Avui (31–I–2007), p. 41. 

14 Gonzalo Pérez de Olaguer, «Espriu arriba per primer cop al TNC de la mà d’Ori-
ol Broggi. El jove director presenta un muntatge de Primera història d’Esther», El Periódico 
(28–I–2007), p. 62. 

15 Ibid. 
16 «Broggi afirmó que ha afrontado el texto con mucho respeto y algo de “miedo por la 

presión cultural de los espectadores, que guardan en su memoria” las anteriores puestas 
en escena. De ahí los varios guiños que el montaje actual hace a las anteriores puestas en 
escena, pensados para crear momentos de complicidad con el espectador», Leticia Blan-
co, «Oriol Broggi visita Primera història d’Esther», El Mundo (27–I–2007), p. 58. 

17 «Hem volgut explicar-vos una història. No més. La nostra història; a partir de la d’Es-
priu; i la seva, a partir de la bíblica història d’Esther, —o d’Ester. No hem volgut anar més 
enllà, de debò, perquè Espriu ja ens porta prou lluny, enllà de la mar. Hem procurat com-
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text era volgudament «dessacralitzadora» i deslligada de la tradició escè-
nica sobre l’obra:

és a dir de la imatge que Salvat li va donar. Deslligar-la del que tothom es pen-
sa que és Espriu, una relació entre Espriu i Salvat. En canvi, havia de ser res-
pectuós amb Espriu i el text, i després tenir el coratge suficient per fer el que 
em donés la gana. I el que volia fer era dessacralitzar-lo. Com? Que no fos de-
clamat, sinó dit. El públic veu que no ho entén tot, però es relaxa, es despreo-
cupa i gaudeix d’Espriu. Més que solució, és un intent de solucions.18 

Així les coses, tal i com ja havia realitzat amb Antígona a la Biblioteca de 
Catalunya, la seva Esther es va representar en un espai rectangular amb els 
espectadors situats i encarats a una banda i altra del lloc de l’acció central 
per tal de facilitar-ne la integració. Amb una escenografia mínima i un ter-
ra d’arpillera, l’espectacle s’iniciava amb una festa de poble, on un cantant 
de tangos deixava pas a l’Altíssim de Sinera, i aquest, a la companyia de 
titelles, que havia de representar la història d’Esther en el teatret muntat. 
Els titelles anaven vestits de vellut de color verd ( jueus) i vermell (perses), 
mentre els organitzadors19 i el públic de Sinera, que vestien de color blau, 
s’anaven interferint a poc a poc en la història representada que s’explicava 
en el simbòlic jardí dels cinc arbres. En total, catorze intèrprets,20 més la 
companyia d’un pianista i una violinista/clarinetista,21 i una banda sonora 
diversa i heterodoxa de rerefons.22 

prendre, explicar, i oblidar, després», «A la manera de Salvador Espriu, a mode de disculpa», 
text del programa de mà de Primera història d’Esther.

18 Lluís Bonada, «Busco espais nous per recuperar la il·lusió pel teatre», entrevista a 
Oriol Broggi, El Temps, núm. 1.186 (6–III–2007), p. 78. 

19 En iniciar-se cada representació, els organitzadors —«Eleuteri, Salom, Tianet i els 
seus amics»— amb el nom de «Teatre del Poble», repartien un petit text en què agraïen a la 
Sra. Maria Castelló el vestuari i convidaven els espectadors de Sinera «a la vetllada de tite-
lles al jardí dels cinc arbres. A partir de les sis de la tarda. Dijous sis de setembre de 1933». 

20 Joan Anguera (Altíssim), Ramon Vila (Mardoqueu), Òscar Muñoz (Aman i altres), 
Rafa Cruz (Teres, botxí i altres), Armand Villén (Hegai, Atac i altres), Oriol Guinart (Ti-
tella, jueu, Banyeta i altres), Josep Mota (Memucam, jueu i altres), Pere Ventura (Bigtan, 
jueu i altres), Caterina Alorda (Esther), Àngels Poch (Secundina, jueva i dona), Gemma 
Miralles (Vasthi, jueva i altres), Aída de la Cruz (Neua, Zeres i altres), Jordi i Pep Farrés 
(Rei Assuerus titella), Pau Carrió (Veus del rei). Joan Anguera va guanyar el Premi d’inter-
pretació masculina de la temporada 2006–2007, en la XIV edició dels Premis de la crítica 
de Barcelona, que van ser concedits el 28 de gener de 2008.

21 Àngela Llinares (violí i clarinet), Xavi Lloses (piano). 
22 Entre altres, el tango El adiós; el concert Emperador per a piano en mi bemol major 

(opus 73, núm. 5) de Beethoven; Els Segadors; la cançó Rossinyol que vas a França; Pau Riba 
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Entre els objectius essencials del muntatge de Broggi, cal remarcar so-
bretot la potenciació de la teatralitat23 i del vessant còmic del text,24 amb 
una certa consciència que l’espectador de la Sala Petita potser no captaria 
del tot prou bé o es «perdria» algun aspecte de la història representada.25 
En relació amb el text, el director pretenia presentar un espectacle fresc, 
«intentant ser una mica gamberro»,26 sense amplificar-lo ni magnificar-lo, 
però tampoc sense elidir-ne la denúncia de la situació cultural dels anys 
quaranta, encara que, «no és comparable, tot i que sí que hi té aspectes 
semblants»27 amb la de 2007. 

En un altre ordre, com anotava Broggi més amunt, calia que el text fos 
sobretot més dit que declamat: 

Els actors declamaven igual o millor que a Antígona i tothom va elogiar-los. 
En canvi, la percepció és diferent. S’ha fet una feina molt calculada. Un cop te-
níem el text ben declamat, el vam “desdeclamar” una mica, perquè, si no, l’es-
pectador s’hagués espantat, s’hagués avorrit.28 

(Ja s’ha mort la besàvia); Ovidi Montllor (Als companys); Paco Ibáñez (Vendrá la muerte y ten-
drá tus ojos); el poema Cançó del matí encalmat, de Salvador Espriu; la banda sonora de la 
pel·lícula Carros de foc; la música final de Ronda de mort a Sinera; i originals de Xavi Lloses, 
el pianista de l’espectacle.

23 En l’espectacle, Broggi va utilitzar titelles grans, de guant i putxinel·lis, de la factoria 
de Martí Doy. El vestuari va ser encarregat a Roser Vallvé.

24 «Tant seriós que sembla Salvador Espriu, l’obra fa petar de riure», Adriana Crivillé, 
«Entrevista amb Oriol Broggi», Benzina, núm. 12 (febrer 2007), p. 74. Una comicitat que es 
desplaça també a la reconeguda dificultat lingüística del text: «Broggi no hi ha renunciat i, 
fins i tot, hi juga còmicament quan fa passar, entre els personatges, un diccionari per com-
prendre el que un diu a l’altre», «Broggi reforça el vessant còmic i literari d’Espriu a Prime-
ra història d’Esther», El Punt (27–I–2007), p. 35.

25 «Es verdad que la obra estaba pensada para que no se entendiera súper bien, y quizás 
me equivoqué, pero me dije, vamos a empezar con un tango, para descolocar a canóni-
cos y esencialistas y vamos a decir el texto rápido, de espaldas, pondremos el público a dos 
bandas. Sí, es verdad, el texto es un pilar en esta pieza, pero para mí no es lo más impor-
tante, para mí lo importante es la teatralidad que buscaba Espriu, el texto es un vehículo», 
Eduard Molner, «Un “hombre” de teatro», suplement Culturas, núm. 258, de La Vanguar-
dia (30–V–2007), p. 25.

26 «Entrevista a Oriol Broggi», Primera història d’Esther, Barcelona, TNC, 2007, progra-
ma de pagament, p. 15. En una altra entrevista, afegia: «es una versión algo “gamberra”, 
pero espera que nadie se lo tenga en cuenta. Eso sí, la fidelidad al texto original es absolu-
ta, en la que es conocida como “cumbre de las letras catalanas”», C. Sala, «Espriu llega al 
TNC con un “gamberro” montaje de Primera història d’Esther», La Razón (27–I–2007), p. 42. 

27 Vegeu supra la nota 13.
28 Vegeu supra la nota 14.
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I calia també que el muntatge atenués el caràcter «humanista» del text: 

No hi veig una claredat moral o fins i tot ètica. És fosc, obscur i difícil i, per 
tant, els plantejaments morals i ètics que se’n puguin desprendre són massa 
críptics com per poder-los explicar… A l’obra hi ha una certa reflexió sobre 
la mort, però no crec que es mulli en qüestions morals, de comportament 
ètic.29 

En resum, Broggi plantejava una manera personal, gens convencional, 
de revisar un text dramàtic català, un «clàssic» contemporani, segons una 
determinada percepció històrica i teatral dels primers anys del segle XXI. 
De fet, el tractament absolutament lliure del muntatge, sense complexos, 
semblant al realitzat amb Antígona, sintonitzava amb la tendència d’un 
sector significatiu de directors i grups estrangers quant al tractament es-
cènic dels corresponents autors i/o textos dramàtics canònics propis i ali-
ens. I també coincidia amb l’orientació d’un determinat grup de directors 
de la pell de brau a l’hora de muntar autors i textos canònics de la drama-
túrgia espanyola i estrangera. 

3 crítica d’espectacles a  la premsa periòdica

Si hagués de buscar una guia orientadora de cara a emmarcar en termes 
globals la posició de la crítica periòdica davant de l’espectacle de Brog-
gi, diria que aquesta es va polaritzar en dos blocs: un sector experimen-
tat que coneixia els anteriors muntatges (Salvat i Pasqual) i un altre de 
més jove que, potser amb alguna excepció, era el primer cop que assistia 
a una funció de Primera història d’Esther —potser fins i tot, en algun cas, a 
un espectacle o muntatge basat en una obra d’Espriu. En el primer grup 
va prevaler la memòria i el reconeixement idealitzat i sense quasi fissu-
res dels anteriors muntatges en comparació amb el de Broggi; l’altre, en 
canvi, s’hi va aproximar, de forma desinhibida, sense manies ni condicio-
naments establerts, i va tendir a calibrar altrament el muntatge d’un text 
dramàtic «difícil», com va reconèixer el conjunt de la crítica sense excep-
ció. De fet, la posició més dura, la que potser va fer més «mal» a la pri-
mera recepció del muntatge de Broggi, va ser l’adoptada per Joan-Anton 
Benach, en un mitjà d’àmplia difusió com La Vanguardia, segons que va 

29 Sílvia González, «Reportatge. Primera història d’Esther. Un joc hipnòtic», Teatre/
BCN, núm. 82 (febrer 2007) p. 33. 
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afirmar més tard el mateix director de l’espectacle.30 Efectivament, el crí-
tic va mostrar des del primer moment la seva contrarietat davant de la 
proposta: «¿Qué habremos hecho nosotros, condignos espectadores de Si-
nera, para merecer esto?»,31 tot seguit feia un repàs genèric als muntatges 
anteriors, al de 1957 (Sarsanedas), al de 1977 (Salvat) caracteritzats per «la 
limpieza del friso espriuano, de tintes épicos», mentre que del de Pasqual/
Puigserver (1982) en remarcava «las cualidades plásticas e interpretativas». 
Com va admetre també Pérez de Olaguer, en El Periódico, l’altre diari més 
llegit a Catalunya, Benach reconeixia que la «dificultad del lenguaje usado 
por Espriu es fruto del carácter testamentario de la obra». Si bé assenyala-
va que potser en els muntatges anteriors no es van entendre «algunas co-
sas», matisava també que «aun estas se escuchaban con absoluta claridad, 
debidamente moduladas por la ironía, el sarcasmo, el sentido admonito-
rio, la gravedad…». Perquè la concreció de l’espai central, un dels proble-
mes del muntatge, no permetia projectar degudament la veu, i a més:

preocupado por sembrar de ocurrencias más o menos graciosas un monta-
je descoyuntado, perfectamente desparramado, Oriol Broggi desperdicia la 
oportunidad de subrayar pasajes en verso que otras veces había oído entre ri-
sas y carcajadas y que aquí, irrelevantes, se perpetúan en medio de un sepul-
cral silencio. 

De la interpretació, Benach va qüestionar la dicció del conjunt dels in-
tèrprets del muntatge, només se’n salvaven Ramon Vila (Mardoqueu), 
Joan Anguera (Altíssim) i Àngels Poch (Secundina): 

Me cuesta hallar el cuarto. El personaje de Aman y el que presta la voz al Rei 
Assuerus, se instalan en un registro vocal de alta tonalidad, de exasperante 
monotonía. El resto hace lo que puede. El director no parece haberles presta-
do demasiada atención.32 

30 «L’estrena ha anat molt bé i les funcions estan anant molt bé. L’únic problema és que 
hem tingut una crítica negativa del Benach i això ha significat que hi ha hagut un sector i una 
generació que no ha acabat de veure amb bons ulls la meva posada en escena, per tant hi ha 
hagut una miqueta de xoc generacional», Marisol González, «Oriol Broggi: “Amb Primera 
història d’Esther hi ha hagut un xoc generacional”», Assaig General (12–II–2007), http://www.
assaiggeneral.com/modules.php?name=Reportatges&type=1&pa=showpage&pid=1.

31 «Aproximadamente Espriu», La Vanguardia (2–II–2007), p. 46. 
32 Significativament, Joan de Sagarra, que no va veure l’espectacle de Broggi, se’n feia 

ressò en els termes següents: «Pensaba ir a verlo anteayer, la noche del viernes, pero aquel 
mismo día me encontré con la crítica de Joan Anton Benach en este diario, que coincidía 
con la que unas horas antes le había escuchado a Toni Moreno en Catalunya Ràdio. Escribía 
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Finalment, el relleu que Broggi donava al tractament espectacular dels 
titelles no va ser tampoc ben rebut pel crític de La Vanguardia, per a qui 
l’«obsesión enfermiza» pel món dels titelles, «el uso a menudo arbitrario 
de los titelles de guant, que aparecen y desaparecen sin ton ni son, o las ga-
nas de contaminar con el automatismo del muñeco personajes de carne 
y hueso —la reina robotizada es el colmo de este tic equivocado— son 
elementos descorazonadores del espectáculo. En el veo hallazgos, condi-
mentos sueltos interesantes, pero un plato final indigesto. Y lo que no veo 
es una dramaturgia reposada, seria, profunda, que defina bien los papeles 
personales y los corales, unos y otros engullidos, y en largos tramos, por 
un caos letal».33 

Per al crític d’El Periódico, es tractava d’«un muntatge ple de ritme, atre-
vit en algunes qüestions, amb pocs moments brillants, amb un irregu-
lar planter d’actors a l’hora de dir el text i amb algunes greus deficiènci-
es. Però la paraula espriuana ho pot tot».34 Sense adoptar la duresa de to 
de Benach, Pérez de Olaguer participava d’alguns dels llocs comuns de la 

Benach en su crítica que “¿Qué habremos hecho nosotros, condignos espectadores de Si-
nera, para merecer esto? ¿Qué habremos hecho para que un Espriu tan complejo como el 
de Primera història d’Esther, el joven y admirado Broggi nos lo complique mucho más, con-
siguiendo que extensos pasajes de la representación resulten hórridos galimatías? ¿Qué 
pecado el nuestro merece la penitencia de ver emborronadas no pocas palabras del poeta, 
cuyo eco nacido de otros cómicos aguardábamos expectantes?” Eso, señores, es muy gra-
ve. Uno puede discrepar del enfoque dado a tal o cual montaje, pero eso de emborronar 
no pocas palabras del poeta, y más en un teatro que se autocalifica de Nacional de Cata-
lunya, no debería tolerarse. De los catorce actores que figuran en el reparto, sólo tres o 
cuatro están a la altura, según el crítico teatral de este diario, en cuanto al manejo del texto 
se refiere. Uno de ellos es mi buen amigo Joan Anguera, el cual, según Benach, interpre-
ta “un Altíssim magnífico, soberbio”. Me alegro por él. Anguera me habló este verano en 
Espot de la ilusión que le hacía interpretar ese personaje. Iré a escucharte otro día, Joan, 
cuando se me haya pasado el disgusto, y luego nos beberemos una botella de champán a 
la memoria de Espriu y del teatro catalán», «Terraza. Crónica teatral», La Vanguardia/Vi-
vir (4–II–2007), p. 7. 

33 Benach va insistir en la seva valoració negativa a El Temps, on va titllar el muntatge 
de «francament decebedor. Vet aquí una impressió que va ser força compartida per amics i 
coneguts que vam coincidir a la funció de l’estrena del 31 de gener, alguns dels quals fins li 
negaven a l’espectacle les poques troballes escenogràfiques del director i les tres o quatre 
interpretacions estimables que s’hi poden veure». El crític ratificava la seva valoració de La 
Vanguardia, tot assenyalant que abordar «l’Espriu laberíntic i lingüísticament envitricollat 
de Primera història d’Esther, ha estat, em fa l’efecte, intentar un salt mortal prematur, símp-
toma d’un temps on els col·lectius ben travats han desaparegut i els nous genis s’han d’es-
pavilar com poden», «Un salt mortal prematur», El Temps, núm. 1.183 (13–II–2007), p. 88. 

34 «Un viatge a mig camí», El Periódico (4–II–2007), p. 65. 
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crítica del seu company, sobretot en l’«error» de la tria de l’espai central, 
perquè «no ajuda gens ni mica ni els actors ni la representació, i dificulta 
la projecció de la veu», tot i ratificar que amb aquesta distribució de l’es-
pectacle, el director «busca que els espectadors s’integrin…». En qualsevol 
cas, s’hi «perden matisos» del llenguatge «a vegades difícil i inintel·ligible» i 
«acaben unificats els trets irònics, greus i festius de l’original». Per al crític, 
Broggi va recrear el text «amb un ritme exagerat, movent els actors una 
vegada i una altra, de manera que l’entrecreuament de trajectòries dificul-
ta saber qui és qui i què representa cada personatge»; el tema dels titelles 
tampoc «no està ben resolt», tot i assenyalar que el muntatge «té escenes 
reeixides i moments emotius», que el crític no va concretar. Quant a la in-
terpretació, coincideix de nou amb Benach en destacar Anguera, Poch i 
Vila, que «salven la interpretació. En els altres hi ha entrega, força, però 
estan mancats de definició i de bona dicció». En poques paraules: «l’obra 
li ha vingut gran al director». 

En una línia semblant a la de Benach i Pérez de Olaguer, hem d’inscriu-
re la d’Andreu Sotorra, emesa a través de Ràdio Estel, i publicada en la 
seva pàgina web.35 Per a Sotorra, el problema més greu del muntatge és 
que Broggi «s’ha deixat enganyar pel corrent estètic, que tant de bé ha fet 
al teatre contemporani —si més no per guanyar espectadors que avui pot-
ser no en serien»— i s’oblidés del llenguatge d’una obra, oferta en un es-
pai central «que no ajuda gens a millorar aquest aspecte de la comprensió 

—només alguns dels intèrprets [esmenta Joan Anguera] aconsegueixen 
fer de les seves intervencions allò que exigeix el text de Salvador Espriu». 
Les altres intervencions dels actors es veuen condicionades pel «bullit col-
lectiu» i «la frenètica acció i el constant moviment dels personatges que 
acaba distraient el personal i fent perdre part de la concentració en el dis-
curs». El crític entén que hi hagi «tot un intent d’estripar el mite, que ja 
convé. I admetem que és una obra difícil de fer. Però no oblidem que 
té precedents escènics. I que en algun cas d’aquests precedents s’ha fet 
molt clarivident als espectadors». El problema de fons és com explicar de 
manera entenedora a les noves generacions «què hi diu» Espriu a l’obra. 
Aquesta és la qüestió que fa que el muntatge de Broggi sigui un «intent fa-
llit», perquè el text cal fer-lo comprensible «no només d’oïda, sinó de con-
tingut». El cas és que els espectadors no saben de què va: «entren verds al 
teatre i en surten morats». El missatge final de Sotorra és prou clar: 

35 http://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/tncpetita.html.
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Dicció, doncs, sisplau, vocalització. És l’únic que ens queda per no convertir 
de debò en un funeral, ni que sigui laic, el teatre català. I quan s’hagi fet aquest 
primer pas d’urgència, amb respiració assistida, només després, ja farem tite-
lles. I de segur que, aleshores, ens ho passarem bomba, com si tornéssim a ser 
al Jardí dels Cinc Arbres de Sinera. 

En l’altre bloc, les opinions de Begoña Barrena (El País), Juan Carlos 
Olivares (Avui) i Iolanda G. Madariaga (El Mundo) es van mostrar molt 
més contemporitzadores amb la proposta de Broggi. D’entrada, en ig-
norar per motius d’edat la tradició escènica anterior de l’obra,36 la seva 
valoració va estar molt menys condicionada que la del primer bloc. Així, 
la posició de Barrena va ser diametralment oposada a la de Benach i Ola-
guer: «el montaje de Broggi tiene muchos méritos y está lleno de detalles» 
i «consigue captar la atención del espectador en todo momento».37 Entre 
altres aspectes, va destacar «el buen ritmo», «una atractiva puesta en esce-
na que incluye al espectador en la trama, como espectador de la fábula», 
«un repartimiento equilibrado y solvente», o la utilització de la «tradición 
de los títeres al máximo». En canvi, no feia cap referència a la dicció dels 
intèrprets del muntatge, tan qüestionada per Benach i recollida per Ola-
guer. Això sí, per a Barrena, l’espectacle demanava «una lectura previa de 
la obra para poder apreciar mínimamente el conjunto». 

Al seu torn, Olivares va considerar que el director del muntatge «no 
s’agenolla davant el poder de la paraula del mestre»38 i remarcava els ges-
tos profanadors de l’ortodòxia d’un «text santificat»: el tango inicial «que 
potser era un fragment de la base sonora dels seus estius idealitzats en el 
jardí familiar d’Arenys de Mar»; la llengua que «sona com el llenguatge 
d’un món inventat a la mida de l’autor, com Tolkien a El senyor dels anells, 
nissaga nascuda de l’impuls de crear un univers a partir d’una llengua. 
Existeix una aspiració clara de crear un tot, una arca lingüística que reu-
neix vestigis arcaics, cultismes, girs populars ancestrals. Una llengua bella 
i incomprensible». Perquè en tots dos autors, «vibra un harmoníac elegí-
ac, un cant final d’una cosa perduda, però viu en l’arcà de la seva memò-
ria». El cas és que la tirada elegíaca del muntatge sobresortia en el mun-

36 El darrer muntatge de Ricard Salvat sobre Salvador Espriu va ser el de la Ronda de 
mort a Sinera, que va presentar el 10–IV–2002 al Teatre Lliure.

37 «Para iniciados», El País (2–II–2007), p. 56.
38 «Nostàlgia de Sinera», Avui (4–II–2007), p. 47. 
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tatge: «Domina Sinera sobre Susa, el càlid refugi estiuenc sobre la crueltat 
de l’imperi Persa», fins al punt de difuminar «el fons crític de la paràbo-
la d’Esther». D’aquí que el resultat no fos sinó «un espectacle bell i lliure 
però lacerat d’un cert oblit». 

Pel seu compte, Iolanda G. Madariaga va qüestionar la gasiva actitud 
dels responsables artístics del TNC de representar l’obra a la Sala Petita: 

¿Qué se dice con ello a los estudiantes? ¡Qué tras cuatro montajes emblemáti-
cos es una pieza por probar! ¡Qué es una obra buena pero poco! ¡Qué no me-
rece la Sala Gran! Parafraseando a Espriu: ¡los señores del TNC s’etivocan [sic]!, 
que vendría a ser elevar el error al cuadrado.39

Dit això, per a la crítica, el muntatge de Broggi és «de extrema dignidad 
y coherencia» i «encierra mucha belleza». En sintonia amb Barrena, Ma-
dariaga va elogiar diferents aspectes de la proposta, com la potenciació de 
l’aspecte musical de la llengua servida per «un poderoso elenco especia-
lista en el bien decir, no son los más conocidos pero sí los más eficaces». 
Un grup que, en diluir el protagonisme individual, va potenciar el caràc-
ter coral de l’obra. Altres aspectes remarcables: la utilització del complex 
joc de titelles, presentats «con mucha sencillez, pero con una gran varie-
dad de registros teatrales», o el recurs de la música amb funcions de «ban-
da sonora» i de fil conductor de l’espectacle. Finalment, per a Madariaga, 
Broggi, fidel a l’autor, «ofrece un espectáculo trepidante y divertido sin 
aligerar la gravedad del tema ni mermar su complejidad. Es más, se con-
vierte en una invitación a revisitar la obra de Espriu en su totalidad». 

En la mateixa línia que Barrena, Olivares i Madariaga, la crítica Teresa 
Ferré des d’El Punt i J(osé) A(ntonio) Aguado, al Diari de Terrassa, es mani-
festen també com uns convençuts avaladors de la proposta de Broggi. Per 
a la primera: 

ni la magnitud del text ni les lloades propostes del passat no l’han acoquinat, 
ja que aconsegueix lluir-se amb una posada en escena estèticament bella, con-
temporània i amb gran presència de la música: captiva el públic.40

Ferré no pot ser més clara, alhora que es mostra comprensible amb el 
tema de la intel·ligibilitat dels vocables del pantocràtor Espriu: 

39 «Los señores del Nacional ‘s’etivoquen’», El Mundo (8–II–2007), p. 68.
40 «Justícia per al pantocràtor del català», El Punt (2–II–2007), p. 36. 
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hom està assegut com aquella massa popular que assistia a les representacions 
de teatre religiós en llatí que pràcticament desconeixia perquè no l’utilitzava 
en la seva parla. Però entenia allò que se li explicava gràcies a la tramoia i a la 
imatge, i podia gaudir de la musicalitat del llenguatge.

La identificació de Ferré amb l’espectacle és tan absoluta que no hi veu 
cap defecte en el treball del director: «acosta el públic amb el seu disseny 
d’espai, molt senzill, on desenvolupa el ventall de variants dels titelles, fins 
i tot convertint els mateixos actors en ninots amb un acurat treball de mo-
viment». Més encara: Ferré reconeix el deute escenogràfic amb «la mane-
ra catalana de Marduix i Comediants», i qualifica de «repartiment sòlid» el 
conjunt dels intèrprets, dels quals destaca Joan Anguera, Caterina Alord 
(Esther), Oriol Guinart (diable) i «uns increïblement convincents Pep i Jor-
di Farrés, Farrés Brothers (titella del rei Assuerus)». En suma: un «magne 
text», un director «agosarat», uns intèrprets «valents», i, a la fi, un acte de 
«justícia escènica als autors de postguerra». Una «cita imprescindible per a 
públic caçador de paraules». 

Al seu torn, el crític i professor Aguado va trobar sobretot un encert 
l’espai rectangular de l’espectacle:

Se trata de un espacio de forma rectangular con espectadores situados a am-
bos lados del escenario, echando el aliento a la nuca de los actores. La limpie-
za escenogràfica refuerza el gran mérito de la interpretación cercana, para la 
que el director ha creado un espacio escénico propio en el que entramos con 
una fuerte sensación de complicidad; cuando las puertas de la Sala Petita del 
TNC se cierran, el mundo queda fuera, hay una frontera, ya no podemos re-
troceder y estamos condenados a vivir la representación como actuantes has-
ta el último minuto catártico.41

Cal assenyalar dos aspectes més de la crítica d’Aguado; el primer, que 
«lo mejor del montaje» fos «la dirección de actores empezando por un tre-
mendo Joan Anguera —“Altíssim”—, siguiendo por una formidable Ca-
terina Alorda —“Esther”— y terminando por un magnífico Ramon Vila 

—“Mardoqueu”—». El segon, una qüestió en part poc examinada en les 
crítiques esmentades fins ara, la que afecta el sentit últim de Primera his-
tòria d’Esther:

41 «La causa de la violencia», Diari de Terrassa (7–II–2007), p. 12. 
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A la manera de Jean Racine en el siglo XVII, Espriu aborda la deshumaniza-
ción del poder, la vanidad y la violencia inherente a todo ser humano. En esta 
historia, las víctimas se convierten en verdugos y los verdugos en víctimas y 
así la espiral de sangre que tiñe la escalera de la humanidad se va alargando 
como la sombra de un ciprés.

Finalment, cal situar entre els dos pols descrits fins ara la crítica de Mar-
cos Ordóñez en el suplement literari de Babelia.42 Després de confessar el 
seu distanciament de jove cap a la personalitat d’Espriu,43 evoca el mun-
tatge de Pasqual/Puigserver com «un cromo bíblico entonces, muy be-
llamente iluminado y decorado, pero que a muchos nos convirtió en lu-
gareños de Viana del Prior, papando, entre fascinados y letárgicos, las divi-
nas palabras de un Pedro Gailo del Maresme». Ordóñez rebla el clau sobre 
el possible lligam de l’obra d’Espriu amb la de Valle-Inclán (i la de Lorca), 
en assenyalar: «Raros eran también sus manes tutelares: el “poeta nacio-
nal catalán” bebió a morro y sin manías del Valle de Tablado de marionetas 
y del Lorca más cachiporresco». Tanmateix, entre Primera història d’Esther 
i els seus «manes» espanyols, hi ha una diferència clara: 

Un exceso de deliberación formal impide la plena teatralidad de Primera his-
tòria d’Esther: lo que en Valle y Lorca es arroyo puro y borboteante, aquí se 
adensa en una sopa de muy altos perfumes y retrogustos, como se dice ahora, 
pero cocinada con demasiadas vueltas de cucharón.

El cas és que, per a Ordóñez, que fa una de les crítiques més matisades i 
enriquidores del muntatge de la crítica periòdica, «durante una torrentera 
de años», Primera història d’Esther va ser «el pedrusco angular, idiomática-
mente hablando, del “teatro de la resistencia”, casi el equivalente catalán 
de Le soulier de satin de Claudel: una celebración del lenguaje cercado por 
los lobos ocupantes». Ultra això, de la lectura d’Ordóñez vull destacar-ne 
dos aspectes més. El primer, que ressalti —com Aguado— el sentit últim 
de l’obra:

42 «Retorno a Sinera», suplement Babelia, núm. 795, d’El País (17–II–2007), p. 21.
43 «Hace años, cuando yo era un joven intolerante, la simple mención de Espriu me 

daba urticaria. Lo veía como un globo hinchado, un poeta muy inferior a mis dioses de en-
tonces (y de todavía: Ferrater, Estellés, Papasseit). Un invento de la intelectualidad catala-
na de la época, empeñada en convertirle en un Tres en Uno: el Poeta, el Dramaturgo y el 
Narrador que el pueblo y la causa, según ellos, pedían a gritos. Naturalmente, Espriu no 
era responsable de aquellas alharacas mesiánicas». 
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E insólito, por lúcido y valiente, su mensaje final: cuando los judíos de la fábu-
la, los buenos de la función, transparentes trasuntos de la Cataluña oprimida, 
alcanzan el poder gracias a los birlibirloques de la reina Esther y su consejero 
Mardoqueu, se abocan a una sangrienta y nada simpática venganza cifrada en 
setenta y cinco mil bajas.

El segon té a veure més directament amb la valoració global del mun-
tatge, la qual cosa l’acosta a Olivares en remarcar-ne la primacia del caràc-
ter evocador: 

La historia de Esther y Mardoqueu y el viejo rey Assuerus y su corte sólo me 
moja cuando las aguas de Sinera bañan sus pies y el perfume de un fricandó 
pretérito llega, literalmente, por encima de tiempos y mitos, a las narices del 
conspirador Aman, el Macbeth de esta historia, en una de las escenas más con-
movedoras de la historia de nuestro teatro. 

Es tracta, així doncs, d’una aproximació elegíaca propiciada pel mateix 
Broggi en girar-se cap a «la infancia de Espriu con los ojos de su propia in-
fancia, castilleando en la playa como un crío descalzo y sin genuflexiones, 
libre del peso de la púrpura». Pel que fa a altres punts del muntatge, el crí-
tic d’El País coincideix amb Benach i Olaguer en la manca de projecció de 
veu dels intèrprets més joves: «piano y acordeón y clarinete que a veces 
cubren las voces de unos actores muy jóvenes, esforzándose, no siempre 
con éxito (falta proyección) en destejer y relanzar las endiabladas serpen-
tinas del poeta». Com els crítics suara esmentats, Ordóñez valora el tre-
ball de Joan Anguera, Ramon Vila i Àngels Poch, alhora que qüestiona 
«un cierto desballestamiento en las escenas corales», contrarestades, però, 
per la «voluntad de comunicar, y una alegría melancólica, sobrevivida», 
la qual cosa el duu a distingir també «la fuerza sensual» de Caterina Alor-
da; «la súbita canción italiana» d’Aída de la Cruz («atención a esta joven 
actriz»), i el «sonámbulo desconcierto» d’Òscar Muñoz. Al capdavall, tit-
lla l’espectacle de Broggi d’«un Cheminova transgeneracional, en el que 
el hímnico Ja s’ha mort la besàvia de Pau Riba muta, como permanganato 
jugando a vino joven, en la Cançó de la roda del temps que Espriu no llegó a 
escribir, y que tal vez aplaudiría». 
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4 altres veus, altres àmbits

La contrastada posició de la crítica d’espectacles de la premsa periòdica 
davant de Primera història d’Esther va motivar la identificació, el rebuig i/o 
la rèplica per part tant del lector comú de determinada premsa —Avui, es-
sencialment— com d’uns quants professionals del periodisme, la literatu-
ra i el teatre. 

4.1  Bústies i columnes

En primer lloc, la disposició de l’escena en un espai central i el tractament 
de la llengua per part dels intèrprets va generar alguns comentaris de cla-
ra proximitat i coincidència amb les exposicions de Benach i Pérez de Ola-
guer per part de lectors i espectadors tan diversos com Josep M. Casablan-
cas, Magí Camps o Emili Teixidor. Segons la carta tramesa al diari Avui per 
Casablancas, de Cadaqués, la representació «és un cúmul de despropòsits 
tan gran que transforma una obra bellíssima en un galimaties estúpid, 
malgrat l’esforç meritori dels actors, i aconsegueix que no s’entengui ni 
emocioni mínimament. Salvador Espriu no es mereix aquest tracte».44 En 
la seva columna a La Vanguardia, el periodista Magí Camps, que titlla «de 
hermosa plasticidad», el muntatge de Broggi, troba que la disposició de la 
sala dels intèrprets —«demasiadas veces de espaldas al respetable— y una 
dicción no siempre excelente entorpecen que el texto llegue con nítidez 
al oído. Una pena». I concloïa:

La pieza de Espriu no puede acometerse sin una inmersión previa en el dic-
cionario —deber del espectador— y sin una locución limpia —deber de los 
cómicos. ¡Anatema contra los descuidados que entorpecen la comprensión! 
Amén.45 

Al seu torn, Emili Teixidor va fer un petit escrit en la seva columna de 
Presència, on, tot recollint les opinions d’un sector de la crítica, parlava de 
l’espectacle en aquests termes: 

La posada en escena no millora ni iguala la canònica de Ricard Salvat o Lluís 
Pasqual. La crítica salva del naufragi Joan Anguera, que fa d’Altíssim, i un pa-

44 «Bústia. Espriu al TNC», Avui (10–II–2007), p. 4. 
45 «Letra pequeña. El diccionario a escena», La Vanguardia (13–II–2007), p. 11. 
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rell d’actors més. Al públic, avesat al català empobrit de les televisions, li costa 
seguir el registre ample i ric del poeta.46 

 Per la seva banda, la lectora Isabel Bueno de Barcelona es va mostrar 
del tot disconforme amb la valoració d’Olivares, el crític del diari Avui, 
quan aquest remarcava que el director no s’havia agenollat davant la pa-
raula del poeta de Sinera. La rèplica de la senyora Bueno no podia ser més 
rotunda: 

Efectivament, no tan sols no s’agenolla, sinó que la destrossa, la deixa incom-
prensible tant per la situació dels espectadors, a banda i banda de la sala, com 
per tota la direcció. Davant d’un text dens, ric, complex, lític, èpic, poètic, no-
més es pot muntar un espectacle per servir i fer entendre aquest monument 
de la llengua catalana. Les genialitats, més o menys gracioses que se li puguin 
ocórrer al senyor Broggi les pot aplicar a obres de la seva creació, però no per 
confondre i rebaixar l’obra de Salvador Espriu.47 

En canvi, dies després en la mateixa secció del diari, Montserrat Colom, 
també de Barcelona, va assenyalar de manera concisa els aspectes posi-
tius de l’espectacle a què havia assistit: la possibilitat de veure represen-
tada «una veu tan potent i tan vàlida» per «directors joves i cultes d’ara». 
Tot el que Bueno qüestionava, era copsat altrament per Colom, com ara 
la distribució escènica, perquè «afavoreix que el públic “assisteixi” con-
fortablement al desenvolupament i encadenament dels diferents fils nar-
ratius de l’obra», i que soni «la veu —poètica, és clar— d’Espriu en uns 
poemes admirablement ben dits. Una veu perfectament actual, si no pro-
fètica, encara».48 Qui potser, però, es va girar més en contra de la posició 
d’Isabel Bueno va ser el professor Alan Yates, de Sheffield (Regne Unit), 
que hi discrepava a propòsit de la consideració de «monument de la llen-
gua catalana» atri–buïda el text: 

Per contemplar monuments jo vaig a un museu, o a un jardí públic potser, o 
bé al cementiri. Al teatre, hi vaig per presenciar un espectacle viu que, partint 
de les primeres matèries verbals, doni alè, energia i consistència física a la ima-
ginació del dramaturg.49 

46 «Dies enrere. Matisos. Espriu», Presència, núm. 1.825 (16–22 de febrer del 2007), p. 38. 
47 «Bústia. Oriol Broggi i Salvador Espriu», Avui (16–II–2007), p. 4. 
48 «Bústia. Primera història d’Esther», Avui (19–II–2007), p. 4. 
49 «Bústia. L’Espriu d’Oriol Broggi», Avui (21–II–2007), p. 4. 
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Yates, que havia assistit a una de les representacions de l’obra, elogiava 
el treball del director i dels intèrprets, perquè l’havien «ajudat a assimilar 
i a assaborir més profundament “la pedregada de tirosos vocables” d’una 

“obra mestra”». D’altra banda, trobava lògic que no hi hagués unanimitat 
sobre certs aspectes de la funció i concloïa:

Per situar i entendre bé la qüestió només cal mirar, per exemple, les discussi-
ons que s’aixequen cada vegada que es realitza en altres latituds una nova pro-
ducció de Waiting for Godot de Samuel Beckett. 

També Jordi Llovet, professor i crític de literatura, hi va dir la seva en 
la secció del Quadern d’El País.50 Per damunt de tot, Llovet valorava que el 
director s’atrevís amb un text opac «que, evidentment, no estava pensat 
per al teatre, sinó per ser llegit»;51 «un monument» literari i suma d’ecos 
de Gabriel Miró, Valle-Inclán i Lorca, la importància del qual ha de trobar-
se «en l’energia prodigiosa del llenguatge, tot solet».52 Així doncs, tot i les 
dificultats intrínseques del text, «la posada en escena» de Broggi «mereix 
aplaudiment— així ho ha dit la crítica especialitzada». 

Les cartes «denigratòries» publicades al diari Avui, van provocar la res-
posta de Josep M. Casals i Guiu, un altre lector i espectador de Vic, que no 
en compartia la valoració.53 Coneixedor de l’obra, n’havia vist tres versi-
ons, la de Broggi, «baldament sense entusiasme» li va merèixer «un apro-
vat alt». Allò que li impedia de qualificar-lo amb un notable o un excel·lent 
va ser «la blaníssima versió de la lletania d’anatemes, vilment retallada, 
per postres». Altres llicències adoptades per la direcció, tanmateix, li van 
semblar «lleus en l’actual desori escenogràfic». I afegia: «¿Els avars aplau-
diments denotaven potser desconcert del públic? En tot cas, superaven les 
mancances i l’extrem esforç mereixia millor paga».

Una de les opinions més significatives va ser la publicada pel Departa-
ment de Llengua Catalana i Literatura de l’IES Alcarràs (Segrià) als diaris 
Segre i La Mañana, de Lleida.54 Els professors del departament van assistir 

50 «Els vostres clàssics. Llengua en estat pur», suplement Quadern d’El País (22–II–2007), 
p. 4. 

51 I insistia: «no és, repetim, que l’obra sigui agraïda per al teatre». 
52 «¿Heu entès només “fricandó” i “pell de conill”? No us hi amoïnéssiu: en aquest cas, 

allò que calia entendre per damunt de tot és que una llengua serveix, entre altres coses, per 
hom gloriar-se a si mateix i festejar una terra. Per a mercaderies a bon preu, amics, ja hi ha 
els comerços catalans de baratillo».

53 «Bústia. Espriu al TNC», Avui (25–II–2007), p. 4. 
54 «Primera història d’Esther al TNC», Segre (7–III–2007), p. 4, i La Mañana (12–III–2007), p. 4.
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amb alumnes de primer i segon curs de batxillerat, prèviament ensinis-
trats en la lectura de l’obra, a una de les representacions al Teatre Nacio-
nal, la del 8 de febrer. L’experiència va ser d’allò més satisfactòria:

Vam gaudir de valent amb el text i l’assistència a la representació va ser el punt 
culminant. La manera com Broggi, el director, disposa l’escenari per a la re-
presentació fa sentir al públic immers i partícip alhora des del primer moment 
fins al darrer. Va ser un plaer veure les cares dels nostres alumnes durant la 
representació, les reaccions al final, després de la representació, sentir els co-
mentaris d’elogi de l’obra i de la posada en escena. 

Si l’entusiasme de tots ells pel resultat de l’espectacle es refereix tant 
a «la fidelitat del text» com a la «gràcia i agilitat de la representació» i a la 
«seva originalitat», la seva perplexitat i incomprensió es projectava sobre 
l’actitud de «les diferents crítiques», sense especificar-les, que havien llegit 
sobre el muntatge:

Van veure aquests crítics l’obra que nosaltres vam anar a veure? Han llegit 
l’obra que nosaltres vam llegir sencera a classe, de cap a peus? No ens sembla 
pas possible.55 

El 12 de març va aparèixer al diari Avui una altra carta de reconeixement 
al muntatge de Broggi: la de Jordi Ferret i Saltó, de Premià de Mar, que 
confessava haver-hi anat amb «temença» i haver-ne «sortit recompensat».56 
En aquest cas, es tracta d’un espectador que «recordava fugaçment l’esce-
nificació de Ricard Salvat, que en feia una altra lectura, en uns moments 
polítics i socials ben diferents». Qualifica d’«excel·lent i actualitzada l’esce-
nificació» de l’obra, «en què les dues accions paral·leles esdevenen entene-
dores: la dels titelles que representen el llibre d’Esther, i el poble de Sinera 
que les interpreta». A Ferret li va agradar el gran titella que representa el rei, 
«interpretat amb força i bona dicció»; el gran «esforç» dels intèrprets «en un 
text dur, difícil, sense concessions a la facilitat»; i anota que «els afegits de 
les cançons», li van «fer pujar l’emoció». No s’està, però, de dir que «calia 
anar més a poc a poc en la dicció del text per la seva dificultat intrínseca de 
comprensió, així com en la distribució de l’escenari al bell mig de la platea».

55 La carta es clou amb aquestes paraules: «A vegades la nostra feina té petites recom-
penses, el dia 8 de febrer ens vam sentir altament recompensats. Gràcies a Broggi i a tots 
els actors i músics per haver-hi contribuït!». 

56 «Bústia. Un excel·lent Espriu», Avui (12–III–2007), p. 4.
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4.2  Blocs, revistes i altres pàgines de navegació

En el seu bloc —Totxanes, totxos i maons, i amb el títol «El fil d’or (de Rai-
mon a Espriu)»,57 el 4 de febrer, Joan Josep Isern, que va assistir a l’estre na, 
anota que «la simbologia i el riquíssim lèxic espriuà arriben a l’espectador 
amb algun problema d’intel·ligibilitat». Amb tot, considera «ben feta» la fei-
na del director, «plena de respecte i de detalls», i assenyala que «l’únic que 
li discutiria —atesa la complicació del text— és la solució que ha adoptat 
d’un escenari central amb públic a les dues bandes que em fa l’efecte que 
difumina l’esforç dels actors per projectar correctament la seva veu cap 
els espectadors». Finalment, considera «molt ben posats» alguns afegits a 
l’espectacle com la cançó Ja s’ha mort la besàvia, de Pau Riba, o la inserció 
del poema Cançó del matí encalmat, abans del parlament final de l’Altíssim. 
L’endemà, en un altre bloc, Bravant, que va conèixer el text a les classes 
de la professora Maria Campillo a la UAB,58 considerava que havia vist «un 
bon espectacle que podria ser molt millor». Entre els aspectes forts del 
muntatge, n’assenyalava la interacció i els paral·lelismes entre els putxinel-
lis i els intèrprets, el ninot de fusta «de talla gairebé real del rei Assuerus», 
la posada en escena amb el teatret de putxinel·lis i una «base mòbil que es 
transforma i complementa amb altres detalls d’atrezzo imprescindibles 
en una obra tan complexa». Els punts febles afecten sobretot a la música, 
que adoptava un paper massa protagonista «bé perquè els actors canten 
atropelladament, es perd part de la trama i intensitat del text (excepte a la 
part del sastre cornut que serveix d’entreacte)». Amb tot, valorava positiva-
ment la introducció d’Els Segadors (conspiració de Bigtan i Teres) i el «so 
festiu català» (desfilada de Mardoqueu, però troba innecessari el nu d’Am-
man). De la interpretació, en conjunt «desigual», assenyalava que «Assu-
erus ( Jordi i Pep Farrés) van ser el millor de la funció», i també va estar 
molt bé Joan Anguera (amb «una mica de registre pla al principi») i «excel-
lent en la interpretació de la ceguesa (idea copiada de la versió de Jordi 
Sarsanedas!)», Ramon Vila mereix un bé, «una mica fluixa» va estar Ca-
terina Alorda/Esther, «i la resta van fer un paper estàndard». A Teatralnet, 

57 Joan Josep Isern, «El fil d’or (de Raimon a Espriu)», Totxanes, totxos i maons (4–ii–
2007), http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/38309/.

58 «[D]e qui vaig aprendre molt. I que va ser qui em va fer comprendre, gaudir i esti-
mar aquest text per sobre de molts altres», bravant, «Primera història d’Esther», Brandàlia 
(5–ii–2007), http://brandalia1.bloc.cat/post/7391/137845/.
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Albert Miret aprovava l’elecció del director: «I tot i el pessimisme amb el 
que es va escriure, Broggi ha triat la via festiva a través d’un homenatge. 
Ens ha traslladat als jardins de Sinera on a través d’un espectacle de titelles 
l’Altíssim dóna pas a un joc de color i alegria al més pur estil Comediants», 
i remarcava: «No és un error ni una falta de respecte presentar Primera his-
tòria d’Esther d’una manera arrauxada com alguns apuntaven després de 
veure-la. No podem deixar passar l’oportunitat de reflexionar sobre el que 
ens va voler dir Espriu».59 No voldria tancar aquest apartat sense fer refe-
rència a dues anotacions de bloc; en la primera, l’assistència del jove Maiol 
Sanahuja60 a la representació de dissabte 3 de març es va convertir en una 
autèntica celebració: 

Dissabte va ser màgic. Puc constatar que els meus timpans van rebre unes 
ones glorioses d’un lèxic pulcre i d’una paraula viva que es filtrava dolçament 
en l’oïda, ressonant dins la clepsa. No recordo haver experimentat una sensa-
ció anòmala des de fa uns quants anys. 
 Vaig tenir la possibilitat d’anar al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a 
veure l’obra d’en Salvador Espriu: Primera història d’Esther. Aquesta, a càrrec 
d’Oriol Broggi, és i serà un punt i a part en el panorama teatral de qualitat tea-
tral; com també a parer meu. Sé que la Sala Petita del TNC no era el lloc idoni 
i que hauria d’haver estat la Sala Gran; no obstant, el caliu encara deixà més 
petjada en l’interior dels nostres cors per haver-nos regalat un clàssic català del 
segle XX al més pur teatre proper. 

L’endemà, un espectador «ocioso» que va assistir a la sessió de diumen-
ge (4–III), mostrava també el seu entusiasme amb la representació:61 

Durante una hora y cincuenta minutos disfruto de un excelente rato de teatro. 
Pese a la dificultad de la obra, en la que la utilización del lenguaje —brillante 
hasta llevarme en algunos momentos a la incomprensión— juega un papel 
importante, la poética de la puesta en escena la hace asequible. Una gozada y 
un ejemplo del papel que esperamos de un teatro público. 

59 Albert miret, «Rauxa i pessimisme», Teatralnet, http://www.teatral.net/ (consultat 
el 22 de febrer de 2007).

60 Maiol sanahuja, «Fiblada espriuana amb nostàlgia sinerenca!», Alfaranja (5–iii–2007), 
http://ma iolsanauja.blogspot.com/2007/03/fiblada-espriuana-i-el-despuntar-del.html.

61 «Domingo, 04 de marzo de 2007», Diario de un ocioso, (5–iii–2007), http://diariodeu-
nocioso.blogspot.com/2007/03/papito-tiene-que-ir-trabajar-no-quiere.html. 
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5 «una altra esther, si  us plau!»

Si no m’erro, la posició de Joan-Anton Benach i l’article de Sam Abrams, 
«Una altra Esther, si us plau!»,62 atesa la personalitat reconeguda de tots 
dos en l’àmbit de la crítica teatral i literària, respectivament, van ser les 
dues contribucions que més van qüestionar el muntatge d’Oriol Broggi. 
Abrams va incidir, a més, en dos aspectes personals del director: la seva jo-
ventut63 i la pertinença social «a una de les bones famílies de Barcelona»:

En la societat d’avui ser jove i/o ser fill de la històrica burgesia barcelonina no 
és garantia de res. En el món actual confiar intrínsecament en aquests dos va-
lors és simplement fer el ridícul. 

Entre altres aspectes, Abrams retreia que l’obra es representés a la Sala 
Petita, mentre que a la Sala Gran es feia Don Gil de las calzas verdes, de Tir-
so de Molina: «També el TNC ha d’imitar el govern del país i encongir-se 
davant de la resta d’Espanya?». En segon lloc, va qüestionar que la propa-
ganda de l’obra incidís en què «es tracta d’una obra sobre els perills que 
amenacen la llengua catalana, d’una obra difícil d’entendre i d’un gran va-
lor històric». Perquè Primera història d’Esther recull també un «amplíssim i 
riquíssim ventall de registres temàtics», i assenyalava:

La Primera història d’Esther no és més difícil que Samuel Beckett, i no he vist 
mai que ploressin i advertissin en el moment de l’estrena que l’obra del dra-
maturg irlandès fos difícil d’entendre. I aquesta obra d’Espriu, tot i que era 
una resposta a una època determinada, és un clàssic atemporal i etern com 
tots els grans clàssics. O els temes de la corrupció, la guerra, la injustícia, la 
intolerància, la reconciliació no estan a l’ordre del dia? O Shakespeare és una 
peça de col·leccionista sobre l’Anglaterra de l’era elisabetiana?

De fet, Abrams considera que el director «i els responsables del teatre» 
van mostrar «poca confiança» en el «poder de la dramatúrgia d’Espriu». 
Com que el director no se’n refiava, del text, va incorporar-hi elements 

62 «Una altra Esther, si us plau!», Avui (1–III–2007), p. 25. 
63 És bo de recordar l’edat dels altres directors que van dirigir l’obra amb anterioritat: 

Jordi Sarsanedas (1924) en tenia 33 quan va dirigir el muntatge de l’ADB (1957); Ricard Sal-
vat (1934), quan va fer el seu primer muntatge amb amb l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 
Gual (1962), en tenia 28, i Lluis Pasqual (1950) en tenia 32 quan va dirigir la coproducció del 
Teatre Lliure i el CDG (1982). De la qual cosa es dedueix que Broggi ha estat el director 
«jove» de més edat en dirigir Primera història d’Esther als 35 anys!
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«absolutament gratuïts», que anaven «dirigits a “distreure el personal” i 
que, en definitiva, acaben desfigurant-la fins a la confusió i el paroxisme!». 
Més encara: 

Com sempre passa darrerament, una obra prodigiosa ha de passar pel sedàs 
de l’anivellador democraticopopulista perquè «la gent ho pugui entendre»! El 
públic no és imbècil i no necessita crosses. I els mecanismes d’anivellament 
democraticopopulista són formes encobertes de censura i de falta total de res-
pecte per les llibertats personals.

Finalment, l’articulista esmenta els «greus problemes tècnics d’acústi-
ca» del TNC i els «greus problemes artístics d’actors que no saben ni en-
tendre ni dir el text que tenen entre mans». Tanmateix Abrams comenta 
la interpretació excel·lent d’Àngels Poch i de Jordi i Pep Farrés «que sí que 
se sabien la lliçó. Sort en vam tenir de les excel·lents titelles i titellaires!». 
I sort, també, del «magnífic vestuari» de Roser Vallvé. Tot ha estat, però, 
debades: «una nova oportunitat perduda», de manera que «la força creati-
va d’ara no és un etern xec en blanc!».

El contundent article d’Abrams va rebre, de manera immediata, la com-
plicitat del periodista Joan Oliver i el rebuig del dramaturg Jordi Galceran. 
El primer va sortir de l’espectacle «amb mal sabor de boca tot i alguns 
moments d’emoció»,64 en volia parlar al diari, però després de llegir el 
«magnífic», «tan exacte» i «tan ben escrit» article d’Abrams, va considerar: 

que només puc dir que el signaria des de la primera lletra fins a la darrera. 
Com els de mossèn Ballarín o Hèctor Bofill. Per tot això l’Avui és des de fa 
tants anys el meu diari. 

La resposta de Galceran en una carta al diari Avui65 no deixa de ser cu-
riosa: tot i no haver vist l’espectacle, i al marge de determinades conside-
racions sobre el muntatge, recull la qüestió que Broggi sigui «jove» i de 
«bona família», i que això no sigui «garantia de res», segons Abrams, per 
puntualitzar:

D’acord, però no ser-ho (jove, de bona família), tampoc, oi? Després, vaig veu-
re que Joan Oliver signava aquest article «de la primera lletra a la darrera». No 
entenc res. ¿Quina és l’edat mínima per poder dirigir Primera història d’Esther 

64 «Engrunes. Sam Abrams», Avui (5–III–2007), p. 2.
65 «Bústia. Abrams i Esther», Avui (15–III–2007), p. 4. 
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segons el senyor Abrams? ¿A quina mena de família s’ha de pertànyer? Com es 
poden dir aquestes bestieses i que vingui l’altre i les signi lletra a lletra…66

6 la posició d’oriol broggi

Fins als anys setanta del segle passat era corrent que els diaris publiques-
sin l’autocrítica dels autors el dia abans o el mateix dia que s’estrenava 
l’obra, el que potser no era tan habitual era la publicació de la resposta o 
rèplica d’un director, dolgut i contrariat davant de la polèmica recepció 
d’un muntatge, com és el cas del de Primera història d’Esther, d’Oriol Brog-
gi. Em fa l’efecte que la publicació de «La nostra Primera història d’Esther» 
(22–III–2007), signada com a Oriol Broggi Rull, i destacada com a Carta 
del dia en la secció Bústia del diari Avui,67 s’ha d’interpretar com el dret de 
rèplica davant la controvertida recepció creada entorn del muntatge en 
el diari i, més concretament, com una sentida resposta a l’article de Sam 
Abrams:

He trobat curioses les reaccions a la nostra Primera història d’Esther. M’ha en-
tristit una mica entreveure la poca generositat intel·lectual i cultural del nostre 
país. Tot plegat està explicat per l’Espriu; si llegeixes la seva obra, queda clar. I 
ell mateix va tenir conflictes semblants amb la generació de Riba i Carner…
 Jo no sóc entès en tot això, ni pretenc ser-ho, però gràcies a la generositat 
(torno a utilitzar la paraula) dels qui han estudiat i treballat abans que jo, he 
pogut fer-me’n una idea.
 Faig aquesta petita nota mirant cap a altres obres, nous projectes. Crec que 
fent un esforç farem que la nostra cultura sigui millor, més àmplia, amb més 
pensament crític reposat i seriós, més generosa, menys rancuniosa, menys en-
vilida i millor. D’aquí a cinc anys faré una altra Esther —si us plau. Ja tindré 
quaranta anys, i intentaré que sigui de grat a «la més pulcra, polida, tradició» 

—segons paraules de l’autor.68

66 Jordi Galceran m’ha fet arribar els fragments finals de la carta, que van ser censurats 
pel diari: «Deia Oliver que l’Avui és el seu diari perquè hi troba articulistes que diuen allò 
que ell voldria dit més ben dit del que ell sabria dir-ho. Collons».

67 «Bústia. Carta del dia», «La nostra Primera història d’Esther», Avui (22–III–2007), p. 4. 
68 La nota, que he transcrit íntegrament, va ser resposta el mateix dia per Joan Josep 

Isern en el seu bloc amb un article on recorda que «aquesta versió de Primera història d’Est-
her ha quedat incorporada en un lloc preferent en la meva no gaire extensa llista de vet-
llades teatrals especials», i assenyala que la reacció de Broggi té a veure «una vegada més» 
amb «l’enorme, inevitable i segurament injusta desproporció que hi ha entre els esforços, 
il·lusions i sentiments que el creador diposita en la seva obra durant els mesos o anys que 
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7 coneixedors de l ’obra de salvador espriu

Punt i a part mereixen ser tractats els articles que Ricard Salvat i Santos 
Hernández, dos grans entesos en l’obra d’Espriu, van publicar amb ple 
coneixement de la recepció per part de la crítica —i també del públic— 
del nou muntatge. Per situar-nos, és bo de tenir present que, com ja ha 
estat dit, Salvat va dirigir tres muntatges amb anterioritat de Primera his-
tòria d’Esther, i que Santos Hernández va estar vinculat a l’Escola d’Art 
Dramàtic Adrià Gual (EADAG) i va ser el primer traductor de l’obra a l’es-
panyol.69 En el cas de Salvat, cal situar la seva opinió desfavorable al nou 
espectacle de l’obra en el marc de la dura anàlisi sobre la situació de con-
junt del teatre català, expressada pel director en una entrevista a El Trian-
gle70 i en articles a Artez71 i TeatreBCN .72 

Si ens circumscrivim estrictament a la valoració del muntatge de Brog-
gi, Salvat aporta un primer apunt recollit de les converses en el si de la 
Junta de l’AADPC (Associació d’Actors i Directors Professionals de Cata-
lunya), la qual «ha reaccionado de manera muy dividida frente a la com-

la va covant dintre seu i l’aparent fredor, distància i rapidesa amb què els crítics enlles-
tim la nostra feina de jutjar públicament aquesta obra». De forma contrastada, Isern ex-
plica que ha rebut una carta personal de Joaquim Pijoan a propòsit d’una crítica no gaire 
favorable de la seva novel·la Sayonara Barcelona: «És una reacció de to molt diferent a la 
d’Oriol Broggi davant d’una situació similar. Més plàcida —més “oriental”— en el cas 
de Pijoan (que el 2008 farà seixanta anys), més àcida i agressiva en el de Broggi (que en té 
trenta-cinc). I ben legítimes —només faltaria!— totes dues», Joan Josep Isern, «Sobre 
crítics i criticats», Totxanes, totxos i maons (22–iIi–2007), http://blocs.mesvilaweb.cat/
node/view/id/43893/.

69 Vegeu Primera historia de Esther, Barcelona, Aymá S. A. Editor («Colección Voz ima-
gen» 16), 1968; vegeu també de Santos Hernández, Potser sense escriure teatre, dins Víctor 
Martínez-Gil & Laia Noguera (ed.), Si de nou voleu passar. I Simposi Internacional Salva-
dor Espriu, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat / CDESE («Biblioteca Abat 
Oliba» 266), 2005, p. 511–526. 

70 Pep Martí, «Cara a cara. Ricard Salvat, director de teatre», El Triangle, núm. 817 
(5–III–2007), p. 32–33. Sobre aquesta entrevista, vegeu l’article de Joan de Sagarra, «Sant 
tornem-hi», El Temps, núm. 1.187 (13–III–2007). 

71 «A l’ombra de Robrenyo. Gracias, señor crítico, por su gran valentía», Artez, núm. 118 
(febrer 2007), p. 6; «A l’ombra de Robrenyo. Malestar entre los profesionales del teatro ca-
talán», Artez, núm. 119 (març 2007), p. 6. 

72 «Reflexions sobre la situació teatral en l’any de la memòria», TeatreBCN, núm. 83 
(març 2007), p. 36–37. Es tracta d’un text en què es recullen alguns aspectes de l’editorial 
«Inquietud en la professió», que es va publicar a Entreacte, núm. 144 (febrer 2007), p. 5. Pos-
teriorment, Ricard Salvat va aparèixer com a autor de l’esmentada editorial, vegeu Assaig 
de Teatre, núm. 60–61 (2007), p. 210–212.
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pleja problemática de todo lo que está pasando últimamente en Barcelo-
na». A propòsit, així doncs, del muntatge de Primera història d’Esther, Sal-
vat remarcava:

Hay indignación porque, cuando por fin se monta un Espriu en el TNC (ha 
costado veintiséis años conseguirlo) se pone en escena en la Sala Petita (Sala 
Pequeña), con un presupuesto mínimo que permite tener sólo a diecisiete ac-
tores. Cuando se estrenó con la Companyia Adrià Gual en teatro comercial, 
nunca subvencionado, en 1962 tenía treinta y siete. Belbel lo tiene muy claro, 
hay autores de tercera clase —los de la Sala Tallers— como Galceran, Sirera y 
Alberola, y autores de segunda, como Belbel quiere que sea Salvador Espriu.73 

Ara, va ser sobretot en l’article publicat en el número 119 d’Artez, on 
Salvat va fer una crítica més personal de l’espectacle. Tot tenint en comp-
te les crítiques aparegudes sobre el muntatge, assenyalava:

El espectáculo ha recibido críticas durísimas, casi tanto como las que aparecie-
ron cuando el reciente estreno de Mòbil, de Sergi Belbel, pero en la obra de Es-
priu, dirigida por Oriol Broggi, ha habido una parte de los críticos, los jóvenes, 
que han defendido el espectáculo. No con excesivo entusiasmo, pero lo han 
defendido. Tal vez es lógico y saludable que así sea. Incluso uno de ellos [Oli-
vares] valora positivamente que el director no se haya arrodillado ante el texto. 

Si la crítica jove va valorar el muntatge de Broggi de manera positiva 
això es deu, segons Salvat, al fet que «por su edad» no van poder veure «las 
cinco puestas en escena anteriores», la qual cosa el duia a fer la següent 
consideració: 

O sea que, de nuevo, nuestro público joven ha visto una obra en la que el di-
rector ha jugado a estar de vuelta de todo. Parte de la crítica y del público ha 
aceptado este «estar de vuelta», cuando nadie ha demostrado que ha habido 
una «ida» a los orígenes y esencia de la obra. Hay toda una generación que 
nunca había visto este texto. 

73 «A l’ombra de Robrenyo. Gracias, señor crítico, por su gran valentía», op. cit. En una 
línia semblant, Pau Guix es queixa també d’un «fet injust i no raonable com haver-nos fet 
esperar tantíssims anys per a què [sic] el nostre teatre nacional recuperi un autor tan im-
portant com Espriu per a la llengua i la cultura pròpies, tant per la seva qualitat com per 
la seva lluita de subsistència de la llengua en moments polítics molt difícils, amb un règim 
totalitari censor i gens amigable», «Petita història dels 366 dies ‘intramundials’ del teatre 
català», Entreacte, núm. 145 (març 2007), p. 11.
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Tot seguit recorda que el text d’Espriu és amb Terra baixa, «uno de los 
grandes clásicos del teatro catalán moderno», esmenta els cinc muntatges 
anteriors —i un de fallit, el 1952.74 Del conjunt de les crítiques aparegudes, 
Salvat va decidir concentrar-se només en dues, el «comentario» de Mar-
cos Ordóñez i la «valiente crítica» de Yolanda G. Madariaga. En relació 
amb el fet que l’obra no s’hagués representat de 1982 ençà, com recordava 
Ordoñez, Salvat li va respondre el següent: 

El señor Ordoñez debería saber que si no se ha representado esa obra ha sido 
por una muy decidida voluntad de los directores de los teatros nacionales, to-
dos ellos fieles servidores del centro-derecha catalán en el poder, que se han 
negado siempre expresamente a permitir que se montara. 

Tampoc no va estar d’acord amb què l’obra d’Espriu, que dura «máxi-
mo dos horas» sigui, segons el crític d’El País, l’equivalent de Le soulier de 
satin, de Claudel, d’una llargada «superior a las once horas». El director 
recorda que el text de Claudel va ser escrit entre 1919 i 1924, estrenat per 
Barrault el 1943, i posteriorment, el 1987, íntegrament per Antoine Vitez. 
Res a veure, doncs, amb «una celebración del lenguaje cercado por los lo-
bos ocupantes», a què fa referència Ordóñez en la seva crítica. Potser, diu 
Salvat, «a lo que se refiere el crítico es al papel que jugó Antígona de Jean 
Anouilh». 

En un altre ordre, Salvat es queixava que, en el programa de pagament 
del TNC i en «la trístisima exposición que lo acompaña», només es parlés 
«de dos de mis montajes en escena», però no del de 1968, perquè des del 
punt de vista sociològic va ser —diu— el més important, atès que es va re-
presentar a Bilbo, Donosti, Perpinyà i va clausurar el Festival de Nancy:

De ser Primera història d’Esther un correlato de Le soulier de satin, nunca hubie-
ra sido invitado por Jack Lang ni por los independentistas de Euskal Herria, ni 
por los nacionalistas de la llamada «Catalunya Nord». Por el contrario, convie-
ne recordar que en 1965 El zapato de raso se convirtió en el espectáculo emble-
mático del franquismo de aquel momento.75

74 Vegeu Joan Oliver, «El fiasco de Primera història d’Esther», dins Tros de paper, Barce-
lona, Ed. Ariel («Cinc d’Oros»), 1970, p. 181–191; Maria Aurèlia Capmany, «La cinquena 
història d’Esther», dins Salvador Espriu, Primera història d’Esther, Barcelona, «Teatre Lliu-
re», 1982, p. 11–18.

75 Vegeu Antonio Morales y Marín, Teatro Español 1962–1981 de teatro oficial a teatro 
municipal, dins Andrés Peláez (ed.), Historia de los Teatros Nacionales (Volumen segundo). 
1960–1985, Madrid, Centro de Documentación Teatral, 1995, p. 92–93. 
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En qualsevol cas, la raó per la qual es va reposar Primera història d’Esther, 
vint-i-cinc anys després del muntatge de Pasqual i Puigserver, era molt 
clara per a Salvat: 

Sin la presión del público y de los intelectuales catalanistas e independentistas 
nunca se hubiera montado en el TNC, y la prueba es que, ahora que lo han 
hecho, lo han llevado a cabo de la peor de las maneras: en la Sala Petita (Sala 
Pequeña) y en una producción de serie B para cumplir con el expediente. 

Aquesta darrera consideració el duu a esmentar la crítica d’El Mundo, 
Iolanda G. Madariaga, molt favorable a la proposta de Broggi, com he 
anotat més amunt, i de qui Salvat només transcriu intencionadament el 
fragment en què Madariaga retreu als responsables del TNC el fet de no 
haver representat l’obra a la Sala Gran:

Parafraseando a Espriu: ¡los señores del TNC s’etivocan [sic]!, que vendría a ser 
elevar el error al cuadrado. Aunque de todo esto no se puede hacer responsable 
a un montaje de extrema dignidad y coherencia, que encierra mucha belleza. 

Tot el que en Salvat és crítica tant al muntatge com a les circumstànci-
es espaciotemporals concretes en què es va reposar l’obra de Salvador Es-
priu, es converteix en defensa en la aproximació que Santos Hernández 
fa de la realització escènica de Broggi. Així, Hernández, que es confessa 
un «profund coneixedor» de Primera història d’Esther,76 considera que ens 
hauria «d’invitar a meditar» que haguessin hagut de passar vint-i-cinc anys 
per poder tornar a veure «una obra d’aquesta categoria i importància en 
la nostra cultura», alhora que troba comprensible i normal que hi hagi ha-
gut crítiques a favor i en contra. El que, però, ja no troba bé és que un crí-
tic «molt conegut»77 es carregui l’espectacle «abans d’haver-lo vist», i que ho 
faci perquè havia llegit un altre crític que deia «que la representació no res-
pectava prou el text d’Espriu, i, en conseqüència, sense manies, el matxu-
cava». Esmenta també que «la nostra gent» deu fer cas de la crítica perquè 

76 «I goso dir-ho així de clar perquè la meva primera lectura —i l’he llegida moltes vega-
des després— va ser fa uns quaranta-cinc anys i perquè, entre els anys 65 i 68, vaig traduir-la 
al castellà amb la dura col·laboració de l’autor, en sessions meravelloses on discutíem fins a 
les tantes de la nit els mil i un envitricolls del seu enlluernament. No m’estic de dir, tampoc, 
que tinc proves secretes d’aquesta feina que, si ve de gust, puc mostrar en qualsevol moment», 
«Pensem-hi. L’Esther d’Espriu i Broggi», Cooperació catalana, núm. 298 (abril 2007), p. 25. 

77 Fa referència al comentari de Joan de Sagarra publicat a La Vanguardia (4–ii–2007), 
vegeu supra la nota 32.
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dos llicenciats «en literatura catalana» es queixaven «en un acte públic»78 
«de la necessitat de respectar el text d’Espriu —n’estic totalment d’acord, 
és clar— però que no havien anat a veure l’espectacle. Òndia». I afegia: 

De cop i volta ens surten de sota de totes les pedres els profunds coneixedors 
de l’obra d’Espriu, tan fidels guardadors de les essències immarcescibles que 
ni tan sols no els cal pagar una entrada i veure quin pa s’hi dóna, al Nacional. 
 També he sentit alguna crítica raonada i correcta, i també s’ha publicat al-
guna crítica demolidora firmada per persona cultíssima, preparada i que em 
mereix tots els respectes. Que consti.79

Tanmateix, Santos Hernández es va sentir en l’obligació moral de dir-
hi la seva, perquè va seguir a més molt de prop la nova proposta: la va veu-
re representada quatre cops —en un assaig general i en tres «diferents dies 
d’espectacle amb taquilla oberta». El resultat de l’experiència va ser d’allò 
més gratificant, amb alguns matisos:

I les quatre vegades he fruït molt de l’obra. I el públic que m’hi envoltava, jo 
diria que també. Hi ha detalls que no m’agraden, és clar, i considero que, per 
al meu gust, hi ha un cert excés de música i de sorolls que en algun moment 
dificulta la comprensió del text, ja de per si mateix difícil. Però el conjunt de 
l’espectacle és magnífic, i seria bo que el nostre públic sabés acceptar les idees 
noves i la visió arriscada que la gent jove pot tenir —després de molta i hones-
ta feina d’una obra ja clàssica. 

Al capdavall, el que li va saber greu, a Hernández, va ser no haver re-
accionat abans, no haver publicat la seva opinió «quan encara vostès hau-
rien estat a temps d’anar a veure una —o més— d’aquestes esplèndides 
representacions».

78 Fa referència a la taula rodona celebrada el 22–II–2007 per l’AIETI (Associació d’In-
vestigació i Experimentació Teatral), que dirigeix Ricard Salvat, organitzada a la seu de 
l’entitat. Amb el nom de 7 versions diferents de Primera història d’Esther. 50è aniversari de 
l’estrena de Primera història d’Esther, hi van intervenir Frederic-Pau Verrié, Antoni Bac-
hs-Torné, Santos Hernández, Carme Fortuny, Ricard Salvat, Imma Colomé i Oriol Brog-
gi. La taula rodona va ser coordinada pel professor Enric Ciurans. Vegeu Enric Ciurans, 
«Taula rodona: Primera història d’Esther, de Salvador Espriu», Assaig de Teatre, núm. 65 ( juny 
2008), p. 143–173.

79 Segons la conversa telefònica que vaig mantenir amb Santos Hernández (7–III–2008), 
Feliu Formosa i Joaquim Carbó eren els referents de la «crítica raonada i correcta», mentre 
que Sam Abrams ho era de la «crítica demolidora».
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8 revistes especialitzades

Tres publicacions especialitzades en l’àmbit de la cultura i del teatre, As-
saig de Teatre, L’Avenç i Benzina, van donar a conèixer tres aproximacions 
de distint ordre, realitzades això sí amb un clar coneixement de la recep-
ció de la crítica d’espectacles de la premsa periòdica. En les dues primeres, 
a càrrec de Francesc Foguet Boreu i Núria Santamaria, l’anàlisi del nou 
muntatge de Primera història d’Esther acompanya també la crítica de l’es-
pectacle d’un altre text dramàtic català, El jardí abandonat, de Santiago Ru-
siñol, i una breu reflexió o consideració de fons sobre el tractament dels 
clàssics dramàtics catalans. 

Així, Foguet,80 que no va poder veure cap muntatge anterior de l’obra 
per raons d’edat, lamentava d’entrada que el TNC no encarregués la di-
recció a Ricard Salvat, «un espriuà de primera fornada» i «un dels directors 
que, a desgrat de les fílies i fòbies personals que desperta, va dur Espriu a 
l’escena i ho va fer amb més regularitat i més projecció internacional». El 
crític considera que «el públic es mereixia l’oportunitat —perduda?—» de 
veure un nou muntatge de l’obra de Salvat, com ja «va passar amb la reei-
xida de Ronda de mort a Sinera al Lliure, el 2002», perquè la qüestió és que 
«abans de trapellejar amb el teatre d’Espriu», els «espectadors del segle 
XXI potser hauríem de conèixer una visió fonamentada i renovada d’un 
clàssic concebut per un director de dilatada trajectòria que coneix a fons 
l’obra espriuana». I concloïa:

No pas perquè Espriu sigui patrimoni escènic de ningú, sinó perquè vint-i-cinc 
anys després del darrer muntatge de Primera història d’Esther, potser hauria 
estat millor reprendre el fil històric vivent de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 
Gual i esperar-ne uns quants per “jugar” amb Espriu, com fan les dramatúr-
gies consolidades.

Com valora Foguet el treball d’Oriol Broggi? Si bé reconeix que «ha ac-
tuat amb l’honestedat d’algú que sap molt bé quins són els seus límits i 
quin era el repte que tenia al davant en acceptar de dirigir Primera història 

80 «Què n’hem de fer, dels clàssics?», Assaig de Teatre, núm. 57– 58 (març 2007), p. 295–
298. En una línia semblant, vegeu la valoració de Maria Josep Ragué-Arias: «El director de 
la Primera història d’Esther no era Ricard Salvat, que la va representar en diverses ocasions 
amb gran força i lluïment durant la dictadura, sinó el jove director emergent Oriol Broggi; 
un espectable lamentable, on només es podria esmentar positivamente l’actuació de Joan 
Anguera», «Barcelona teatral, l’any 2007», Assaig de Teatre, núm. 62–63–64 (març 2008), p. 322.
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d’Esther», la realitat és que al crític d’Assaig de teatre no li va acabar de fer 
el pes la nova proposta d’escenificació de Primera història d’Esther. Per co-
mençar, el va decebre que no s’atrevís a representar-la en la Sala Gran del 
TNC, «que era l’espai natural per a un autor de l’envergadura d’Espriu, 
que entrava per primer cop en la programació del Nacional, i per a un 
text que té la significació» i els muntatges que l’han precedit. Ara, tampoc 
no era estranya l’elecció de la Sala Petita, perquè el director va dur l’obra 
«al seu terreny —de la Biblioteca de Catalunya a la Sala Petita del TNC— 
d’adaptació enjogassada i amable dels clàssics amb què ens té acostumats 
en els darrers muntatges». I afegia: «Són dues opcions vàlides, no cal dir-
ho, tan vàlides com les que pot tenir, salvant les distàncies, un director 
geniüt com Calixto Bieito, quan projecta les seves obsessions sexuals en 
un clàssic com el Peer Gynt». De fet, allò que no li agrada a Foguet és que 
en fer una «lectura» amb «to descentralitzador» de l’obra, Broggi tregui 
la «càrrega pesada a les enormes expectatives» creades entorn de l’obra, i 
opti per una «trapelleria» (passeu-me el mot), per una aproximació «enjo-
gassada», per «un aire nou a l’aventura, una festivitat lúdica que ja conté el 
text espriuà i un cert to irreverent que mai no és sobrer». 

Ara, els únics —«alguns», segons Foguet— «encerts remarcables» del 
nou espectacle van ser les diferents mides utilitzades dels titelles o les 
«pinzellades de festivitat mediterrània de les escenes més lúdiques». Al-
tres aspectes els troba discutibles, si bé «no fan nosa del tot»: les cançons 
d’Ovidi Montllor o Pau Riba o la petita foto de l’autor damunt del piano. 
Tanmateix, per damunt de tot, Foguet qüestiona dues solucions escèni-
ques, que «van en contra del sentit del text espriuà». La primera, la ruptu-
ra de la frontalitat del teatre de titelles, i que, en el cas de Primera història 
d’Esther, «permet d’articular la copresència o la fusió dels dos espais (Si-
nera i Susa, antigor i contemporaneïtat) en un efecte de metateatralitat 
rotunda». Passa que l’organització de l’espai central no ajuda a «aquest 
efecte» i dificulta la projecció nítida de la «paraula», solapada a cops per la 
música. Tot plegat, deixa el públic in albis i posa al descobert «els dèficits 
interpretatius dels actors i els cosits de la sintaxi de les escenes». La segona 
solució del muntatge tenia a veure amb la combinació de la veu en direc-
te i en diferit en el parlament final de l’Altíssim, quan «es condensa la lliçó 
moral espriuana»: 

Quan l’Altíssim ( Joan Anguera) s’adreça al públic anunciant les «acaballes de 
la faula» i embolcallant-lo amb el missatge transcendent de l’obra, no s’acaba 
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d’entendre per quina raó es passa a escoltar la veu enllaunada i es trenca l’en-
cís teatral d’un dels fragments més bells de la faula. 

En resum, Foguet es dolia de no haver pogut «gaudir d’una Primera his-
tòria d’Esther a la manera salvatiana» i, després de mostrar-se també crític 
amb el muntatge d’El jardi abandonat, es demanava «què n’hem de fer dels 
clàssics?», tot recuperant el discurs central de la seva interpretació de l’es-
pectacle de Broggi: la seva disconformitat amb un plantejament «enjogas-
sat» i no integral del text original:

Podem permetre’ns el luxe de «jugar-hi» sense ni haver-los entès a fons o d’al-
terar-los sense ni concedir-nos el plaer d’escenificar-los sencers? Podem co-
mençar la casa dels nostres clàssics teatrals per la teulada, si no en tenim ni 
els fonaments i no sabem ni quins són els plànols de l’edifici? Com a tot arreu: 
probablement, si més no, convindria de conèixer els clàssics en profunditat 
per poder-los —si cal— subvertir; incloure’ls en un repertori obert i dinàmic 
que sàpiga mirar cap endavant, però també cap endarrere i cap al present, i es-
tablir-hi un diàleg desacomplexat i fructífer en relació amb la història teatral i 
amb la creació contemporània. 

Al seu torn, Núria Santamaria,81 per tal d’emmarcar el muntatge de 
l’obra, va voler respondre, en primer lloc, a algun dels articles apareguts 
sobre els greuges de la «professió» teatral:82 

Llàstima que l’agra vehemència escanyi el matís i cedeixi el terreny a funestes 
mitges veritats que rebaixen el crèdit i tornen suspectes les denúncies. Potser 
sí que, fet i fumut, no hem après a dir coses interessants de debò. Cal valorar, 
tanmateix, l’esforç honrat per dir-les i que en tot hi ha de tot. 

Aquesta consideració duu Santamaria a parlar de dos «creadors ínte-
gres»: Oriol Broggi (Primera història d’Esther) i Francesc Nel·lo (El jardí 
abandonat), els quals amb «els seus darrers treballs delaten el coratjós de-
signi [de] treballar amb el patrimoni dramàtic desacomplexadament, en-
cara que els productes que n’han sortit no l’hagin encertada de ple». En 
aquest sentit, Broggi va comptar amb una sèrie de mitjans de què no va 
disposar Nel·lo per al seu muntatge de l’obra de Rusiñol, «però s’ha sabut 

81 «Nusos gordians i victòries pírriques», L’Avenç, núm. 323 (abril 2007), p. 66–68.
82 Concretament els articles de Ricard Salvat publicats a Entreacte i TeatreBCN, vegeu 

supra la nota 72.
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tothora entre l’enclusa i el martell, i precisament per això el primer que 
cal reconèixer-li és l’audàcia d’acceptar un regal enverinat». Distintament 
a la posició adoptada pel seu company Foguet, la crítica de L’Avenç es mos-
tra inicialment receptiva a les propostes escèniques de Nel·lo i Broggi:

ossos de mal rosegar, propícies a l’atzagaiada i a la decepció, així i tot les con-
trovertides funcions no han de servir per donar pinso als tòpics sobre les misè-
ries de la literatura dramàtica catalana, més aviat han de tenir-se com a proves 
de la viabilitat escènica plural d’aquesta tradició, i com a evidències que, en 
aquest afer, només el compromís convençut dels artistes pot sedimentar i ac-
tualitzar l’herència pervinguda, diguin el que diguin els pseudointel·lectuals i 
fins els intel·lectuals que també en tenim alguns, i no sempre fan l’orni. 

Tot partint d’aquestes premisses, quina va ser la lectura de Núria Santa-
maria del muntatge de Broggi? D’entrada, va assenyalar els dos aspectes 
que, segons ella, van encotillar la nova proposta escènica: la pròpia «sofis-
ticada» obra dramàtica d’Espriu i «els condicionaments que pesaven» so-
bre un jove director, que debutava al TNC, i s’atrevia amb un «autor re-
verenciat, apropiat, mistificat, i tot sovint (estudiosos a banda) mal llegit». 
Vist el panorama, el director va triar l’opció de la fuga per endavant, «in-
tentant ser una mica gamberro», en una actitud «equidistant de l’estripa-
da i la sacralització». 

El problema és que, segons Santamaria, «les intencions excel·lents no 
fan, però, representacions excel·lents». En el cas de Primera història d’Esther 
no hi va trobar «la bretolada enlloc», altrament la crítica:

el que sí que hi intueix (i potser s’erra ) és la fortificació broggiana contra l’hor-
ror vacui —o el susto, que diu ell— que li ha produït la lectura del text i contra 
el xàfec que havia de venir. Si no, no s’entén. 

Què és el que no s’entén? Que la veu i la lletra del text «s’hagi fet tan 
opaca», i el «poderós i substancial fonament ètic» de Primera història d’Est-
her, «s’hagi fet prim com un tel de ceba». Perquè, massa condicionat o «in-
timidat» per la fama hermètica del text i «per l’alenada dels gendarmes 
de l’espriuanisme», Broggi va resoldre «amb ulls espolsats» i no «nets», i 
es va replegar a la defensiva «en els trumfos que podien ajudar-lo a fabri-
car un espectacle agradable sense rebentar el magne monument litera-
ri». Quin va ser el resultat? Santamaria assenyala que el muntatge compta 
amb intèrprets «de primera» —Anguera, Vila, Poch o l’«oxigenant Aída 
de la Cruz»—, «preciosos titelles de Martí Doy», música en directe, un 
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«submón» d’objectes —rellotge, retrat, teatrí, sabatetes…—, o «la nuesa i 
simplicitat dels materials escènics», com la fusta o l’arpillera. Un conjunt 
que no és «indigne», que «fa bonic», però que «és destarotador» i «confús», 
perquè Santamaria considera que Broggi va construir un «Espriu de pe-
daç, de fragment, de sensació, de visió, d’evocació, de dermis… i tal vega-
da al marge d’Espriu mateix». En altres termes, el conjunt d’elements i as-
pectes diversos que conformen el muntatge d’Espriu, com ara «tant anar 
amunt i avall, tant metre de tela, tant ninot gros i petit il·lustren anecdòti-
cament el text, però no el fan més clar». 

La mesurada posició crítica de Núria Santamaria es va sumar també a 
les consideracions sobre la negligència observada per un sector de la críti-
ca «amb què el text és dit», tot i recordar «que aquest és un problema diari 
en quasi tots els nostres escenaris. En quasi tots». En el fons, a la crítica li 
sap greu que la proposta de Broggi no hagi reeixit escènicament, i con-
clou amb un advertiment als guardians de l’ortodòxia:

Potser Broggi no ens ha ofert l’Espriu que volíem —i qui hauria pogut?—, la 
representació té defectes de gruix i hauria d’encomanar peu de plom al direc-
tor en les seves tries i en les seves apostes, però és més insensat invocar segons 
quins essencialismes espriuans per «continuar la cadena monòtona» de pica-
baralles i males marors. Amén. 

Arribats en aquest punt, el lector em permetrà que parli de la meva 
participació en la recepció crítica del muntatge de Broggi. Vaig prologar 
l’edició que Proa i el TNC van fer de l’obra, així com vaig participar en 
l’elaboració del programa de pagament, en l’organització de l’exposició i 
en el col·loqui que es va fer al TNC sobre el muntatge.83 Per raons d’edat, 
el de Broggi era el tercer muntatge a què assistia, després dels de Salvat 
(1977) i Pasqual (1982), i he de dir que vaig sortir satisfet en les dues oca-
sions que vaig veure l’espectacle del jove director. Emocionat, és la pa-
raula justa. Sense desmerèixer els altres muntatges, el de Broggi em va 
atrapar d’una manera molt personal. El cas és que, tocat per les crítiques 
de Benach i Pérez de Olaguer i per l’article de Sam Abrams, vaig decidir-
me a donar la meva opinió a la revista Benzina.84 Em vaig proposar de-

83 Vegeu el pròleg dins Salvador Espriu, Primera història d’Esther, Barcelona, Proa / TNC 
(«Teatre», 60), 2007, p. 9–38; i Titelles de Salom a Sinera del programa de mà Primera història 
d’Esther, Barcelona, TNC, 2007, p. 25–35. El col·loqui es va celebrar el 17–II–2007. 

84 «Dessacralitzem Espriu, si us plau», Benzina, núm. 14 (abril 2007), p. 76–77. Sem-
blantment, Jordi Cerdà Subirachs va anotar sobre la proposta de Broggi: «El montaje no 



53

primer a història d’esther ,  segons bro ggi

fensar la proposta escènica de Broggi, com una de les possibles a realitzar 
a primeries del segle XXI, de la mateixa manera que els diferents mun-
tatges de Ricard Salvat, conformats segons «la perspectiva del realisme 
èpic i dels pressupòsits historitzadors que va aprendre prop de Piscator», 
responien també a determinades coordenades estètiques del teatre inde-
pendent català, tan ben representat per Salvat i l’EADAG, dels anys sei-
xanta i setanta del segle passat. Al capdavall, la proposta renovadora de 
l’espectacle de Broggi, al marge de la seva reeixida escènica, tenia —i té 
encara— molt a veure amb les dificultats de normalització, regularitza-
ció i consolidació escènica del teatre català clàssic i contemporani, de què 
és bon exemple Guimerà. Va ser precisament Ricard Salvat qui va ajudar 
a normalitzar la presència escènica de Guimerà durant el franquisme, 
quan va muntar La filla del mar (1971) en la seva etapa com a director d’un 
Teatro Nacional Àngel Guimerà. En aquella ocasió, Salvat va recórrer a 
una adaptació del text original, que va encarregar al crític i historiador 
Xavier Fàbregas. No era fàcil en aquells anys representar el nostre teatre 
«clàssic» i de manera íntegra en els escenaris professionals. Salvat ho va 
fer amb un important èxit de públic, malgrat algunes crítiques dels sec-
tors «conservadors» que van considerar un «crim de lesa pàtria» tocar 
una sola coma de l’obra de Guimerà, els recels d’un sector de la crítica 
més jove i l’actitud «dels joves autors que reclamaven la presència d’un 
teatre coetani i compromès políticament». 

En un altre ordre, i a propòsit de la tria de la Sala Petita, vaig anotar a 
Benzina:

Que l’espectacle s’oferís a la Sala Petita no suposava tampoc cap demèrit ni 
cap desqualificació de l’autor ni del text, perquè el que es buscava era un es-
pai que el traspassés d’una manera immediata, sense emfasitzacions ni ampul-
lositats, a què potser obligaria un escenari més allunyat del públic. En el mun-
tatge d’en Broggi, en canvi, l’emoció aflora de manera viva i espontània.

estuvo exento de un debate en torno a la adecuación teatral del texto espriuano. Hubo 
más de un crítico que, recuperando la voz del mestretita Pulcre Trompel·li, señaló que la 
versión de Broggi no estaba a la altura ¿de Espriu?, ¿de los anteriores montajes? Quizás 
los añorados del esforzado teatro catalán bajo la dictadura se disgustaron por la audacia 
de un joven director que, en definitiva, hizo lo que debía: leer a Espriu desde una óptica 
personal», «La lección humilde de Salvador Espriu», suplement Culturas, núm. 302, La 
Vanguardia (2–IV–2008), p. 14.
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Des del meu punt de vista, el nou espectacle tenia altres qualitats a des-
tacar: ritme ajustat, «brillant i eficaç utilització dels titelles, humor, ironia, 
elegia del temps i de l’amor perdut, capacitat comunicativa dels intèr-
prets», al costat d’altres punts qüestionables «com la dicció o la vocalit-
zació que es podrien perfeccionar en moments puntuals del muntatge». 
Vaig titllar l’espectacle de «respectuós», però en absolut «venerador» d’un 
text imprescindible de «la literatura dramàtica universal», i que demanava, 
com avui ja és norma amb el teatre de Guimerà, una nova proposta escè-
nica que evités l’apropiació personalitzada dels nostres autors. 

9 dades d’ocupació

La temporada 2006–2007 el TNC va assolir una ocupació global en les tres 
sales del 73,33%; pel que fa a la Sala Petita, l’ocupació total de tots els es-
pectacles oferts va ser del 75,14.85 Amb un aforament de 12.384 localitats, de 
Primera història d’Esther es van fer 31 funcions, amb un total de 8.449 entra-
des, la qual cosa correspon al 68,31% d’ocupació, mentre que de Valentina, 
de Carles Soldevila, amb el mateix aforament es van fer 48 funcions amb 
un total de 9.069 espectadors i un 73,23% d’ocupació. Els altres dos textos 
dramàtics representats a la Sala Petita van tenir les següents estadístiques: 
de Tornar a casa, de Harold Pinter, amb un aforament de 6.384 localitats es 
van fer 24 funcions amb 4.896 entrades i una ocupació del 76,69%, i d’Ar-
càdia, de Tom Stoppard, amb un aforament de 9.576 localitats, es van fer 
36 funcions amb 8.541 entrades i un total de 89,19% d’ocupació. D’altra 
banda, l’espectacle va fer gira i es va representar a Badalona (9–III), Tar-
ragona (16–III), Granollers (18–III), Reus (21–III), Lleida (31–III), Girona 
(13–IV), Igualada (14–IV), Mataró (20–IV) i Figueres (3–V), amb diferent 
resposta de públic86 i de crítica.87

85 Vull agrair a Bet Piella, Romina Paps i Toni Tarrida les informacions que en relació 
amb el muntatge de Primera història d’Esther generosament em van facilitar per a l’elabo-
ració d’aquest treball. 

86 Un total de 2.305 espectadors més van veure el muntatge de Broggi. L’índex més 
alt d’ocupació es va produir a Mataró amb 456 espectadors, seguit de Granollers amb 374, 
Reus amb 320, Tarragona amb 292, Figueres amb 237, Igualada amb 200, Lleida amb 164, 
Badalona amb 136 i Girona amb 126 espectadors. En total un 43,03% d’ocupació en relació 
amb l’aforament global ofert, tenint en compte que l’índex d’ocupació més alt el va assolir 
el Teatre Bartrina de Reus (74,42%) i el més baix el Teatre Municipal de Girona (20,45%).

87 Així, Josep Barbany va qüestionar del tot la representació que es va fer a Granollers: 
«La dificultat d’un text i el seu desconeixement ¿poden ser excuses suficients per sortir del 
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10 a les acaballes de la crònica

10.1  «Et demano de fixar-te com els historiadors historien la història»

Entre altres coses, la controvertida recepció sobre el nou muntatge de Pri-
mera història d’Esther pot servir perquè fem una mica d’història i reflexio-
nem un cop més sobre les circumstàncies, possibilitats i condicions d’ac-
cés regular de la literatura dramàtica catalana als escenaris professionals, 
més concretament als de Barcelona. En les valoracions que s’han fet —i 
es continuen fent— del nostre teatre —i la nostra tradició— massa sovint 
s’obvia (o s’oblida) sobre quina base social s’ha sostingut del segle XIX 
ençà, com també quins han estat els sectors del món professional del tea-
tre i de la intel·lectualitat que s’hi han sentit identificats fins a atorgar-li un 
suport més o menys explícit i incondicional.88 Per intentar de comprendre 
la realitat del present, mirem de recular fins al primer franquisme, quan 
el teatre català professional que s’oferia en el nostre país va extremar la 
crisi institucional i de creativitat dels anys trenta, encara no prou estudia-
da.89 Efectivament, en plena dictadura franquista, el 1946 es va autoritzar 

teatre amb una barreja desagradable d’incomprensió i avorriment?» o «Els aplaudiments 
finals, gens entusiastes, deixen amb el dubte de si els presents a la sala gran han aconse-
guit entendre o connectar en algun moment amb una representació feixuga», «Comple-
xa i incomprensible. Oriol Broggi porta al Teatre Auditori Primera història d’Esther», El 9 
Nou (23–III–2007), p. 42. Pel que fa a Mataró, vegeu Comas Soler, «Alabat sigui l’Altís-
sim», TotMataró, (25–IV–2007), http://www.totmarato.cat/, i Enric Hernàndez i Beni-
to, «Teatre intel·lectual», Capgros (17–V–2007), http://www.capgros.com/opinio/detall.
asp?id=2156&tipus=2. Tots dos coincideixen a remarcar la dificultat de la projecció de la 
veu per part d’alguns intèrprets com un dels elements bàsics que no van ajudar a fer ente-
nedor «un text que no ho és gens», segons Hernàndez, el qual va explicitar, amb tot, que 
Broggi «se n’ha sortit prou bé». 

88 Vegeu Enric Gallén, Sobre la institucionalització, la tradició dramàtica i la base social 
del teatre català: una perspectiva històrica, dins Jaume Aulet, Francesc Foguet & Núria 
Santamaria (ed.), Una tradició dolenta, maleïda o ignorada? I Jornades de debat sobre el reper-
tori teatral català, Lleida, Punctum & GELLC, 2006, p. 77–107. 

89 La producció dramàtica d’entreguerres va recórrer bàsicament al conreu dels textos 
de base costumista i vodevilesca, que oferia la companyia de Josep Santpere al Paral·lel, als 
drames i farses poètiques de Josep M. de Sagarra en la programació del Romea o del Nove-
tats, als esforços de Carles Soldevila per acostar determinats sectors de la burgesia mitjana 
barcelonina al teatre català; i també a les traduccions al català de textos de caràcter més co-
mercial. Per altra banda, les escasses iniciatives autòctones per renovar el nostre teatre no 
van aconseguir mai ocupar un lloc estable en les programacions de les poques empreses 
professionals de teatre català, la més important de les quals, la de Josep Canals, va plegar 
definitivament el gener de 1932.
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la represa escènica d’un teatre català professional, depenent de la inicia-
tiva privada i mancat de ressorts institucionals, el qual no va veure modi-
ficada substancialment ni la seva situació ni la seva orientació artística en 
relació amb l’escena d’entreguerres, ans la va veure agreujada. Sagarra 
va continuar sent el punt de referència, acceptat per un públic ampli amb 
mostres del seu teatre poètic com L’hereu i la forastera o La ferida lluminosa, 
un melodrama d’èxit, i les adaptacions de Molière i Gogol per al lluïment 
de Joan Capri. En canvi, quan va assajar una certa renovació amb La for-
tuna de Sílvia i Galatea, el públic no ho va acceptar i la crítica tampoc no li 
va fer costat. Van ser dues iniciatives de caràcter privat i de projecció res-
tringida: l’ADB (Agrupació Dramàtica de Barcelona), entre 1955 i 1963, i a 
partir de 1962 l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG), dirigida per 
Ricard Salvat, les qui van treballar per dignificar el nostre teatre amb la 
programació d’un nombre determinat de textos i autors clàssics i contem-
poranis catalans (també estrangers), en sessions sovint de funció única i 
per a un públic ensinistrat, de caràcter universitari, molt distint del que 
habitualment assistia a les representacions de teatre català tant en l’esce-
na professional com en la d’aficionats de tot Catalunya. En aquest context, 
cal emmarcar els dos primers muntatges de Primera història d’Esther, el de 
l’ADB (1957) i el de l’EADAG (1962), realitzats en un règim de producció 
en cap cas pròpiament professional.90 Per completar i comprendre millor 
la delicada situació que vivia el teatre català en els primers anys seixan-
ta, s’ha d’esmentar l’aparició d’una nova generació d’autors, la del premi 
Sagarra,91 amb l’objectiu comú de fer un teatre que s’emmirallés en certes 
propostes del teatre estranger de postguerra —com les relacionades amb 
Brecht, el teatre èpic o el teatre-document—, ben distint al que es repre-
sentava en l’escena comercial. El sorgiment d’aquests nous dramaturgs 

90 Així, el muntatge de Jordi Sarsanedas només es va representar un cop el 13 de març de 
1957 al Palau de la Música Catalana. Quant al primer muntatge de Ricard Salvat, el 1962 es 
va oferir en el marc del V Cicle de Teatre Llatí, representat al Romea, al Fòrum Vergès, al 
Teatre Calderón (amb el nom de «Pequeño Teatro de Barcelona»), i el 1963 al Teatre For-
tuny de Reus i a la Cúpula del Cine Coliseum de Barcelona.

91 Vegeu Francesc Massip, Dramaturgs i teatrers de la generació dels 70: Els ous d’or de la ga-
llina? i Joaquim Vilà i Folch, Els dramaturgs de la generació dels 70, dins La generació dels 
setanta: 25 anys, Barcelona, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana («Quaderns Divul-
gatius» 6), 1996, p. 71–92 i 93–103, respectivament; Enric Gallén, Dramaturgs sense tradició. 
A propòsit de la «generació del Premi Sagarra», dins I Simposi Internacional sobre Teatre Català 
Contemporani. De la transició a l’actualitat, Barcelona, Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, 2005, p. 103–128; i Guillem-Jordi Graells, «Els autors de la “generació del Pre-
mi Sagarra”, assaig de nòmina», Pausa, núm. 23 (març 2006), p. 17–21.
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va coincidir també amb la incorporació en la premsa periòdica i especialit-
zada d’una colla de joves crítics militants com Gonzalo Pérez de Olaguer, 
Joan-Anton Benach, Joan de Sagarra o Xavier Fàbregas. Tant els nous au-
tors com els nous crítics van promoure i avalar la construcció d’un nou 
teatre de text combatiu amb la situació política que es vivia, alhora que 
van obviar o menystenir el paper i/o la validesa de la tradició dramàtica 
catalana, que es representava aleshores en l’escena professional en les pit-
jors condicions artístiques possibles.92 En altres termes, les preferències 
dels uns i dels altres van abonar amb preferència tot el que mostrés o si-
mulés una pàtina brechtiana o èpica, tant si es tractava d’una obra origi-
nal com traduïda, fins al punt d’«orientar» determinats textos catalans cap 
a aquest punt de vista escènic. Així es va plantejar el primer muntatge de 
Primera història d’Esther (1962), dirigit per Ricard Salvat.93 Si no m’erro, en 
les dues versions posteriors —1968, 1977— Salvat va continuar aplicant en 
escena aquesta orientació èpica; el 1965, amb el vist-i-plau de l’autor, va 
bastir Ronda de mort a Sinera, l’expressió més genuïna i brillant del teatre 
èpic català.94 Perquè era gairebé obligat en aquells anys que qualsevol text 
català amb possibilitats de ser representat al marge de la via comercial de 
l’època passés per aquest sedàs epicitzador. La situació va afectar fins i tot 

92 Vegeu concretament les respostes de Joan-Anton Benach, Hermann Bonnín, o Gui-
llem-Jordi Graells, entre altres, a l’enquesta que va plantejar el dominical del Diario de Bar-
celona arran del cinquantè aniversari de la mort de Guimerà, «Fa cinquanta anys va morir 
Àngel Guimerà», suplement setmanal (14–VII–1974). Benach, per exemple, assenyalava: 
«Estamos ante un teatro que “no puede” decirnos nada. Me inclino a pensar que una re-
visión de Guimerá sólo puede pasar por una investigación de los elementos míticos que 
hay en cierta imaginería que utiliza: la “terra alta” frente a la “terra baixa”, el misterio de 
La filla del mar, la magia de Les monges de Sant Aiman [sic]… Caso de considerarse útil dedi-
car esfuerzos al teatro de Guimerá —que no sé si es lo que más conviene a las actuales cir-
cunstancias— pienso que dichos esfuerzos han de centrarse en este aspecto, despreciando 
evidentemente todo tipo de lectura lineal (o argumental) de sus obras, la cual resulta, en 
mi opinión, casi, casi aterradora», p. 6. 

93 Exposició i justificació d’una direcció escènica, dins Ricard Salvat, Els meus muntatges 
teatrals, Barcelona, Edicions 62 («L’Escorpí» 31), 1971, p. 25–30. 

94 Vegeu, per exemple, Jordi Carbonell, «Teatre èpic», Serra d’Or, núm. 11 (novem-
bre 1965), p. 51–55; Teresa Arnal & Digna Rodríguez Luanes, «Ronda de mort a Sine-
ra: un muntatge èpic», Revista de Catalunya, núm. 141 ( juny 1999), p. 71–90; Ricard Salvat, 
Per a una història de Ronda de mort a Sinera (1965–1985), dins Quan el temps es fa espai. La 
professió de mirar, pròleg i edició a cura de Ferran J. Corbella, coordinació d’Enric Ciurans, 
Barcelona, Institut del Teatre, 1999 («Monografies de Teatre» 38), p. 85–121; i Núria Santa-
maria, Introducció, dins Salvador Espriu, Ronda de mort a Sinera, Les veus del carrer, D’una 
vella i encerclada terra, Barcelona, CDESE / Edicions 62 («Obres Completes – Edició crítica» 
14), 2000, p. I–XCV.



58

enric g allén

un text com La filla del mar, amb què Ricard Salvat es va estrenar com a di-
rector del Teatro Nacional Àngel Guimerà,95 davant de l’estupefacció i les 
prevencions d’un sector de la crítica. Quina Filla del mar va muntar Salvat? 
No el text íntegre, sinó un adaptat per Xavier Fàbregas, que s’havia con-
vertit en el màxim especialista de l’obra guimeraniana. El procediment a 
seguir no va ser fàcil, es va arribar a sospesar la possibilitat de reescriure el 
text, es va «procurar, sobretot, de renovar el llenguatge de Guimerà, que 
era el més polsinós», segons l’adaptador,96 i es va afegir al text original un 
personatge nou, el de l’àvia cega. Un personatge, «que, desde un punto de 
visto brechtiano, me sirve para marcar el gestus que corresponde al caci-
quismo. Todo esto a partir de un texto establecido y sabiendo los límites 
de Guimerà».97 L’obra va ser un èxit d’un públic distint i molt més ampli 
del que assistia a les funcions de l’EADAG; la crítica més jove, tanmateix, 
va qüestionar la vigència del text i de l’autor, tot respectant la proposta es-
cènica de Salvat,98 llevat de Santiago Sans, que en va fer la rebentada glo-
bal al setmanari Destino.99 Aquella flor no va fer estiu i Guimerà, en tant 
que màxima expressió de la nostra tradició «clàssica», va ser representat 
amb comptagotes en l’escena professional comercial en unes condicions 
artístiques dignes.100 Tanmateix, el canvi substancial es va produir entre 

95 Gonzalo Pérez de Olaguer, TNB: història d’una imposició, Barcelona, Institut del 
Teatre / Diputació de Barcelona («Estudis» 4), 1990, p. 27–40, especialment. 

96 Nota de l’adaptador, dins Àngel Guimerà, La filla del mar, Barcelona, Edicions 62 
(«L’Escorpí» 100), 1987, p. 17.

97 José Monleón, «Con Ricardo Salvat, nuevo director del Nacional de Barcelona», 
Primer Acto, núm. 129 (febrer 1971), p. 66.

98 Vegeu María Luz Morales, Diario de Barcelona (16–I–1971), p. 26; Julio Manegat, 
El Noticiero Universal (16–I–1971); p. 31, Joan-Anton Benach, «TN de Barcelona, segona 
part», Serra d’Or (febrer 1971), p. 55–56; Xavier Fàbregas, «Àngel Guimerà o la discussió 
entorn d’una vigència», Canigó, núm. 204 (febrer 1971), p. 13; Gonzalo Pérez de Ola-
guer, «Crítica teatral de Barcelona. La filla del mar, de Angel Guimerà», Yorick, núm. 45 
(gener–febrer 1971), p. 87–88.

99 «El caso es que Salvat no nos ha dicho nada sobre Guimerá que no supiéramos ya, y 
esto —aun cuando él así lo haya querido— entiendo que ha de verse como grave reproche, 
porque de esta manera ha hecho del Poliorama un museo y personalmente (del todo con-
vencido por fortuna) opino que los escenarios sirven para otra cosa muy distinta. No discu-
to (no es cosa mía) que se rinda tributo y respeto —oficial o privadamente— a los valores de 
nuestra tradición cultural, pero para ello ya existen los cauces correspondientes», «La alegría 
que pasa. Teatro. Teatro Nacional “Angel Guimerà”», Destino, núm. 1.739 (30–I–1971), p. 32. 

100 Va ser de nou Salvat qui ho va realitzar el 1976 al Teatre Romea amb una adaptació 
de Terra baixa, a càrrec de Josep M. Benet i Jornet, la mateixa que va representar la com-
panyia d’Enric Majó, dirigida per Josep Montanyès i J. Segarra, el 1981. El 1983 el mateix 
Benet i Jornet va reincidir com a adaptador de Maria Rosa en un muntatge de John Strass-
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1990 i 1992, quan Guimerà va rebre un tractament de respecte absolut cap 
a la representació íntegra del text, amb dos espectacles de gran acollida de 
públic, que van merèixer la notable acceptació de la crítica, un sector de 
la qual era la mateixa que vint anys enrere havia qüestionat la vigència del 
teatre de Guimerà.101 Faig referència a la Terra baixa (1990) del Teatre Lliu-
re, que Fabià Puigserver va dirigir al Mercat de les Flors amb Lluís Homar 
i Emma Vilarasau de protagonistes, i a un nou muntatge de La filla del mar 
(1992), que va dirigir Sergi Belbel, en el marc del «Cicle de Teatre Clàs-
sic», organitzat pel CDG que dirigia Domènec Reixach.102 El nou director 
del CDG es mostrava interessat a promoure i representar la dramatúrgia 
catalana coetània i a recuperar també determinats títols i autors clàssics. 
L’objectiu de Reixach era oferir-los en les millors condicions artístiques 
dins de la programació normal de cada temporada, cosa que no van po-
der realitzar ni l’ADB ni l’EADAG en el seu moment. En poques paraules, 
la regularització de la presència escènica de la tradició dramàtica catalana 
vuitcentista, representada per Guimerà, va ser costosa, com tardana va 
ser també la revisió que el conjunt de la crítica teatral catalana va fer sobre 
el valor i l’actualització dels nostres clàssics.103

Certament, una altra història és la que afectava —i afecta encara— a la 
presència en l’escena professional de la tradició dramàtica que abraça del 
Modernisme fins a la generació del premi Sagarra inclosa. Es tracta d’un 
gruix de textos i autors que va costar —i costa— que quallés —i qualli— 
en els objectius i interessos tant de les empreses teatrals públiques i priva-
des, com també dels interessos dels directors ( joves o no). 

I en el cas d’Espriu? El 1982, Lluís Pasqual, amb l’estreta col·laboració de 
Fabià Puigserver, va dirigir la cinquena versió de Primera història  d’Esther. 

berg, que es va representar al CDG, que dirigia Hermann Bonnín. Vegeu Josep M. Benet 
i Jornet, Notes d’urgència al marge d’una adaptació, dins Àngel Guimerà, Maria Rosa, Bar-
celona, Edhasa («Els textos del Centre Dramàtic» 2), 1983, p. 5–11. 

101 Vegeu supra les notes 92 i 98. 
102 S’hi van representar El desengany, de Francesc Fontanella, La filla del mar, d’Àngel 

Guimerà, La infanticida, de Víctor Català, La feminista, de Santiago Rusiñol, Civilitzats, tan-
mateix i una adaptació teatral de Fanny, de Carles Soldevila, i L’hostal de Glòria, de Josep M. 
de Sagarra. Vegeu Cicle de Teatre Clàssic Català. Temporada 1991–1992, Barcelona, Generali-
tat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992. 

103 Vegeu el «Dossier: Clàssics teatrals catalans», publicat per Cultura, núm. 33 (abril 
1992) amb els següents articles: «El clos matern dels clàssics» de Jordi Castellanos; «Crònica 
d’un divorci probablement precipitat» de Joan-Anton Benach; «Una vella coneguda ferum» 
d’Albert de la Torre; «La nostra “lectura” dels autors considerats clàssics» de Ricard Salvat; 
i «Una manera personal de treballar els clàssics» de Josep Montanyès, p. 27–42.
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Era el primer cop que l’obra de Salvador Espriu era coproduïda per un tea-
tre institucional (CDG) i una companyia «amb vocació de teatre públic», 
com era aleshores el Teatre Lliure. Era un pas més en el procés de regula-
rització de la presència del teatre d’Espriu en l’escena professional.104 De 
fet, les versions de 1968 i 1977 de Primera història d’Esther, a càrrec de la com-
panyia Adrià Gual, que dirigia Salvat, ja s’havien realitzat en el marc d’una 
programació normal al Teatre Romea, el 1968,105 i al Teatre Grec, el 1977.106 
El context en què es va representar la versió de Pasqual no era, tanmateix, 
el més propici per al conreu i desenvolupament fluid del teatre de text ca-
talà, clàssic i contemporani. En tant que màxima —i única— expressió del 
teatre públic, en els primers anys del CDG, i sota la direcció d’Hermann 
Bonnín,107 la presència del teatre de text català, del segle XIX als autors 
dels seixanta/setanta, va quedar representada, a més de Primera història 
d’Esther, per Batalla de reines (1984), de Frederic Soler, Maria Rosa (1984), de 
Guimerà, El giravolt de maig (1988), de Carner-Toldrà, El cafè de la Marina 
(1983) i La filla del carmesí (1987), de Sagarra, Brossàrium (1982), La pregun-
ta perduda o el corral del lleó (1985), de Joan Brossa, L’ús de la matèria (1984), 
de Manuel de Pedrolo, i Revolta de bruixes (1981), La desaparició de Wendy 
(1985) i Història del virtuós cavaller Tirant lo Blanc (1988), de Josep M. Benet 
i Jornet. Per altra banda, en plena etapa de travessia del desert del teatre 
de text a Europa, la programació de textos autòctons per part del CDG 
es completava amb l’obra de dos joves i inèdits autors: Els Beatles contra 

104 L’obra va ser representada entre el 27–V i l’11–VII–1982, se’n van fer 51 representa-
cions, amb un total de 8.906 espectadors (175 de mitjana). Vegeu la fitxa número 170 dins 
Arxiu informatitzat de la programació del CDG (1981–1986). Posteriorment se’n van fer tres re-
presentacions a Girona i dues més a Reus. 

105 La versió es va representar entre el 10–I i l’11–II de 1968 en el marc de la temporada 
que la Companyia Adrià Gual va fer al Teatre Romea. Abans l’obra va ser representada a 
Bilbao (Teatre Banderas, 3–I), Sant Sebastià (Teatre Victoria Eugenia, 4–I), i Perpinyà (Te-
atre Municipal, 6–I). Posteriorment es va representar a la Salle Poirel del Festival Mondial 
du Théâtre de Nancy, el 28–IV–1968. 

106 Es va representar entre el 26–VII i el 3–VIII–1977. Posteriorment es va oferir a l’Au-
ditòrium Municipal de Tarragona (18–VIII) i al Palau de la Música Catalana (21–XI–1977) 
amb motiu dels actes de cloenda del Congrés de Cultura Catalana. Extrec les dades de les 
versions de Primera història d’Esther, de Ricard Salvat, i del treball de recerca d’Oriol Puig 
Taulé sobre L’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual i la seva època, que va dirigir el doctor Ricard 
Salvat i es va presentar al Departament de Filologia Catalana de la UAB (2007).

107 Vegeu Enric Gallén, Entre la supervivència i la institucionalització, dins Romea, 125 
anys, guió i coordinació d’Enric Gallén, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departa-
ment de Cultura. 1989.
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els Rolling Stones (1981), de Jordi Mesalles i Miquel Casamayor. La resta 
de l’«autoria» catalana representada responia ja a uns altres interessos i 
palpitacions artístiques d’aquell moment, els espectacles musicals i mul-
tidisciplinaris, en què la paraula, el text i l’autor tradicional no eren ne-
cessàriament els elements essencials, vehiculars, radials o imprescindibles 
dels muntatges. En són mostra: La nit de Sant Joan (1981), de Dagoll-Da-
gom, amb què es va inaugurar el CDG, o Laetius (1981), Olympic man move-
ment (1982), Tele-Deum (1984), Gabinete Liberman (1985) i Visanteta de Favara 
(1986), d’Els Joglars, o Èxit (1985), de Tricicle i Oh! Stress (1987), de Vol-
Ras.108 Pel seu compte, el Lliure, absolutament abocat a una programa-
ció de teatre de text universal, només va coproduir de nou una altra obra 
amb el CDG: L’hèroe (1983), de Santiago Rusiñol. 

Amb el referent immediat de Bonnín, Domènec Reixach, en tant que 
director del CDG (1988–1998),109 va anar establint gradualment les ba-
ses d’una política estable de normalització escènica de la nostra tradició 
dramàtica clàssica i contemporània en el si del teatre públic. Posterior-
ment, aquesta orientació va ser continuada en la seva etapa de director del 
TNC (1998–2006), i ha estat mantinguda i incentivada per l’equip actual  
del TNC que dirigeix Sergi Belbel.110 Així, en l´ última dècada, a banda de 
les actualitzades versions d’obres de Guimerà, s’ha produït en el TNC 
una determinada recuperació de títols i autors de la tradició com La barca 
nova, d’Ignasi Iglésias, La dama enamorada i Aigües encantades, de Joan Puig 
i Ferreter, El cafè de la Marina i Galatea, de Josep M. de Sagarra, Valentina, 
de Carles Soldevila, o La fam, de Joan Oliver, les quals han comptat global-
ment amb una acollida favorable del públic. Paral·lelament, des de finals 
dels anys vuitanta, el Teatre Lliure ha anat donant cabuda a determinats 
autors dramàtics catalans, tot partint d’Emili Vilanova, passant per Oliver, 
Brossa, Espriu, Benet i Jornet, Gomis, Graells, fins arribar a Lluïsa Cunillé 
o Pau Miró.111 També és cert, però, que ni el Teatre Lliure ni el TNC han 
mostrat un interès especial fins ara per recuperar escènicament determi-
nats autors de postguerra (els promoguts per l’ADB), o els dramaturgs 

108 Vegeu Romea, 125 anys, op. cit., p. 110–119, especialment. 
109 Vegeu CDGC 10 anys, direcció del catàleg Domènec Reixach, Barcelona, Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1991.
110 Vegeu Teatre Nacional de Catalunya. 1996–2006, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 

Departament de Cultura, 2006.
111 Vegeu Teatre Lliure 1976–2006, Barcelona, Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Bar-

celona, 2007. 
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dels seixanta/setanta, si exceptuem Benet i Jornet,112 i algunes estrenes de 
Jordi Teixidor, Josep M. Muñoz Pujol, Ramon Gomis, o Rodolf  Sirera.113 
Caldria veure, en justa contrapartida, quina ha estat —i és— la posició de 
les mitjanes i grans empreses teatrals privades —a banda de les anomena-
des sales alternatives— en relació amb la promoció de la tradició dramà-
tica dels autors de postguerra, inclosos els dels seixanta/setanta. O els de 
les darreres promocions.

10.2  «Tots som fal·libles», cantilena

Fins aquí els fets, el sumari històric sobre la presència en l’escena profes-
sional del nostre teatre de text de la postguerra ençà. El lector té ara al 
seu abast dades i valoracions diverses que el poden ajudar a contextualit-
zar degudament el muntatge de Primera història d’Esther, segons la versió 
d’Oriol Broggi, i a comprendre també la complexitat d’una recepció po-
lèmica. L’Esther, de Broggi, va obtenir un ressò singular, no sé si el mateix 
que es podria donar si avui es fes un nou muntatge, aparentment «trans-
gressor» o «gamberro», de Terra baixa, de Guimerà. M’estic referint als 
dos textos canònics per excel·lència del nostre teatre, com ha estat recone-
gut per la crítica literària catalana.114 

D’entrada, hi ha un punt clar de partida: l’espectacle de Broggi no va 
deixar ningú indiferent, i això obliga a aproximar-nos amb molt de compte 
a les variades interpretacions, lectures i apreciacions que, en segons quins 
casos (les posicions d’Abrams i de Salvat, en són mostra), depassen tal ve-
gada el marc de la reflexió estrictament estètica i teatral i envaeixen l’àm-
bit polític, ideològic o personal. No crec que l’allau de paperassa escrita, 

112 De 1988 ençà ha estrenat El manuscrit d’Alí Bei (1988, Lliure), Història del virtuós Cava-
ller Tirant lo Blanc (1988, CDG), Ai, carai! (1989, Lliure en coproducció amb el CDG), Desig 
(1991, CDG), Fugaç (1994, CDG), E. R. (1994, Lliure), Testament (1997, Romea), El gos del ti-
nent (1999, Sala Beckett), Precisament, avui (1997, Artenbrut), Olors (2000, TNC), L’habitació 
del nen (2003, Lliure), La Ventafocs (Potser sí, potser no) (2004, TNC), Salamandra (2005, TNC) 
i l’adaptació teatral de La plaça del Diamant (2007, TNC). 

113 Residuals, de Jordi Teixidor, i Alfons IV, de Josep M. Muñoz Pujol, tots dos premis Ig-
nasi Iglésias, van ser representades conjuntament en el CDG el 1990; Muñoz Pujol va es-
trenar també Vador (1990) al Mercat de les Flors; Capvespre al jardí (1990), El mercat de les de-
lícies (1993), i Al fil de la mar (2006), de Ramon Gomis, van ser representades respectivament 
al Teatre Lliure, al CDG i al Versus Teatre. Quant a Maror (1996) i Raccord (2003), de Rodolf  
Sirera, van ser estrenades al CDG i al TNC (dins del Projecte T-6), respectivament. 

114 Vegeu, per exemple, la recent enquesta al suplement Babelia, núm. 828, d’El País 
(6–X–2007).
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generada pel muntatge, s’hagués produït amb cap altre dramaturg català, 
ni potser amb un Guimerà massa reculat en el temps per a l’espectador 
d’avui en dia. Perquè Salvador Espriu va ser molt més que un home de te-
atre més o menys incidental, va ser un referent indiscutible de la literatura 
catalana de postguerra i del segle XX, un símbol, el «Poeta Nacional» per 
excel·lència, «viu» i «proper» si més no encara per a una bona colla de su-
pervivents i admiradors de la seva obra. És l’autor de Primera història d’Est-
her, però també, en col·laboració amb Ricard Salvat, de la Ronda de mort a 
Sinera, que va ser revisada amb bona acollida de públic i de crítica a la sala 
Fabià Puigserver del Teatre Lliure el 2002. En aquest sentit, probablement 
el punt de referència més significatiu, elevat i reeixit del teatre català dels 
seixanta, el que representaven Ricard Salvat i l’EADAG. Si no m’erro, el 
bon gust de boca que la Ronda del 2002 va deixar en el públic i la crítica, 
pot ajudar també a situar i explicar, en part, la pressió i reivindicació que 
un petit grup d’escriptors i professionals del teatre va fer —i fa— en els úl-
tims anys en defensa de la presència escènica en el teatre públic del teatre 
de postguerra amb la inclusió dels autors dels seixanta/setanta. Pressió i 
reivindicació expressades alhora a través de plataformes com el diari Avui i 
revistes com Artez, Assaig de Teatre, Entreacte i Serra d’Or, que van precedir 
i condicionar d’alguna manera la recepció d’un espectacle, el de Broggi, 
realitzat vint-i-cinc anys després del de Pasqual i trenta en relació amb la 
darrera versió de Salvat, tots dos muntatges representats en vida de l’autor.

El muntatge de Broggi encarnava una aproximació heterodoxa a un 
text canònic representat en un teatre institucional, que comptava amb un 
nou director artístic, Sergi Belbel, a qui el grup reivindicatiu suara esmen-
tat li reclamava allò que no havia realitzat l’anterior director del TNC, Do-
mènec Reixach, la incorporació escènica de determinats dramaturgs del 
teatre de postguerra amb tots els ets i uts. Així les coses, dos aspectes del 
nou espectacle de Primera història d’Esther van iniciar el debat d’un sector 
de la premsa: l’elecció del director i la de l’espai on s’havia de representar. 
Que la direcció fos encarregada a Oriol Broggi, un jove «emergent», i no a 
Ricard Salvat que, segons una notícia periodística,115 s’havia ofert al nou di-
rector del TNC, va obrir el primer senyal d’alarma (no sé si també la capsa 
dels trons). Que, acte seguit, el TNC i el director del muntatge triessin la 
Sala Petita va ser considerat per un sector de la crítica i dels comentaristes 
com una desqualificació o una rebaixa en la consideració i vàlua artística 

115 Vegeu supra la nota 8.
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i intel·lectual d’autor i obra. Quan la realitat no era —ni és— en absolut 
aquesta. Si es revisa a fons la llista d’autors representats a la Sala Petita, es 
constata que no és un espai destinat a programar autors i obres de sèrie 
B (segons expressió de Ricard Salvat), ans tot al contrari. A la Sala Petita 
s’hi han representat fins al present títols i autors universals dels conside-
rats canònics, de primera fila o imprescindibles: David Mamet, Shakespe-
are, Thomas Bernhard, Ibsen, Edward Bond, Txèkhov, Howard Barker, 
Michel Vinaver, Albert Camus, Arthur Miller, al costat d’altres de catalans 
com Iglésias, Puig i Ferreter, Benet i Jornet o Belbel. En la mateixa tempo-
rada de Primera història d’Esther, van ser també representats Harold Pinter 
(premi Nobel 2005) i Tom Stoppard. Tot plegat deixa prou en evidència 
que l’elecció dels espais d’un teatre, com els del TNC, es correspon més 
aviat amb les característiques físiques i les possibilitats de cada sala en fun-
ció del text o espectacle a representar i/o també de la concepció, idea o 
caràcter del muntatge segons el director de torn. Com s’ha vist, en el cas 
de Broggi, la concreció de l’espectacle en un espai rectangular i central 
responia a la voluntat de facilitar tant la proximitat com la dilució/identi-
ficació del públic assistent a cada funció amb el corresponent «públic» de 
Sinera, que contempla l’espectacle del teatre de titelles. Una proximitat, 
no amaguem el cap sota l’ala, necessària per a un text tan literàriament ric 
i complex, com també difícil de comprensió des del punt de vista estricta-
ment lingüístic. En aquest sentit, la Sala Petita reunia les millors caracte-
rístiques escèniques i tècniques adients per a la idea del muntatge de Brog-
gi. Un plantejament més difícil de solucionar si s’hagués dut a terme en 
l’escenari a la italiana de la Sala Gran, tal i com es va optar amb la Ronda 
de mort a Sinera, representada a la Sala Fabià Puigserver, el 2002. La qües-
tió és que la concepció del muntatge d’Oriol Broggi i/o l’elecció de la Sala 
Petita van ser posades de volta i mitja, com el lector ha pogut copsar en 
les pàgines precedents, per determinats representants d’un sector crític 
que coneixia alguns dels muntatges anteriors de Primera història d’Esther, 
com Benach, Pérez de Olaguer, Sotorra o Abrams; a la llista s’hi poden 
afegir alguns lectors del diari Avui com Casablancas i Bueno, empipats so-
bretot pels problemes de dicció que també preocupaven Magí Camps de 
La Vanguardia. Tanmateix, no tots els supervivents que en el seu moment 
van assistir al muntatge de Sarsanedas, i especialment als de Salvat o Pas-
qual, van rebutjar radicalment la proposta de Broggi. Alguns lectors del 
diari Avui —Casals, Yates, Ferret—, o Joan Josep Isern i Santos Hernández, 
per exemple, van valorar positivament i matisadament la nova proposta 
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de Broggi. Un home tan perspicaç com Marcos Ordoñez es va mantenir 
en una posició equidistant dels dos blocs crítics esmentats i va coincidir 
amb Juan Carlos Olivares, crític de l’Avui, en què, tot i el relleu de la co-
micitat i de l’espectacularitat exhibides, en el muntatge de Broggi prenia 
més cos la tirada elegíaca o nostàlgica que cap altra cosa.

En canvi, la crítica més jove de la premsa periòdica, la que no podia 
comptar amb cap referent escènic anterior —Barrena, Madariaga, Ferrer, 
Aguado— es va mostrar globalment satisfeta i captivada per l’espectacle; 
costa de trobar-hi retrets si no s’adrecen específicament i quasi exclusiva-
ment, en algun cas, als problemes de comprensió oral i de contingut del 
text en determinats moments de la representació en què actors i actrius es 
giraven d’esquena als espectadors. Alguns d’aquests crítics no s’estan de 
reconèixer mèrits al conjunt dels intèrprets i de destacar-ne alguns dels no 
esmentats per l’altre bloc, com els germans Farrés, tot manipulant el Rei 
Assuerus-Titella, o la jove Aída de la Cruz. La celebració de l’espectacle 
es fa també extensiva en alguns blocs personals de la xarxa —Bravant, Mi-
ret, Maiol Sanahuja, l’espectador «ocioso»— i assoleix el seu punt més alt, 
de manera molt significativa i destacada, en la carta publicada pel profes-
sorat de llengua i literatura catalanes de l’IES d’Alcarràs, del Segrià. Una 
declaració de principis que deixa ben a les clares que no hi ha d’haver cap 
text literari que no pugui ser desxifrat de la seva inintel·ligibilitat si al dar-
rere es compta amb uns professionals rigorosos i apassionats de l’ensenya-
ment que preparen i ensinistren com cal els estudiants. Un magnífic toc 
d’alerta per a tots plegats, sense excepció! No totes les veus «joves», però, 
van mostrar l’entusiasme sense pal·liatius de la crítica periòdica. En la ves-
sant de la premsa especialitzada, trobem la posició d’un crític, Francesc 
Foguet, que coneixia el muntatge de Ronda de mort a Sinera (2002). Bastant 
proper a alguns plantejaments i posicions del primer bloc, Foguet es la-
menta del fet que el TNC no hagués encarregat la direcció a Ricard Salvat, 
atesa la trajectòria i vinculació escènica del director amb el text i l’autor 
representats. Com a contrast, la seva col·lega Núria Santamaria abonava 
les «pressions» externes creades entorn del muntatge i el director, com a 
condicionants de pes ja abans de l’estrena. La crítica reconeixia en Brog-
gi l’honestedat en l’elaboració d’una proposta, que no trobava en abso-
lut transgressora o «gamberra». Considerava, altrament, que es tractava 
d’una aproximació fragmentada, epidèrmica, anecdòtica, amb «defectes 
de gruix», en què el director no va saber expressar el «poderós i substanci-
al fonament ètic» de l’obra. Santamaria, però, advertia: «qui hauria pogut 
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oferir-nos “l’Espriu que volíem”?», i concloïa, com a contrapunt, que era 
«més insensat invocar segons quins essencialismes espriuans per continu-
ar la cadena monòtona de picabaralles i males marors. Amén».

En conseqüència, més que un estricte xoc de distintes percepcions ge-
neracionals, la variada collita crítica de l’espectacle és el resultat i la suma 
tant d’un posicionament personal com d’un compromís intel·lectual, ideo-
lògic, estètic i/o de gust/sensibilitat de cada receptor davant del mun-
tatge. Broggi va bastir la seva proposta escènica amb la voluntat de no 
sotmetre’s al cànon de representació arbitrat per Salvat, amb totes les con-
seqüències inherents a aquesta decisió. Va apostar per la seva dessacralit-
zació i va procurar donar el màxim relleu a l’espectacularitat i al vessant 
humorístic del text encara que això posés al descobert una certa descuran-
ça en el tractament escènic de la llengua d’Espriu. Aquest plantejament va 
incidir en la comprensió sonora i de contingut del text, com va reconèixer 
el director i es van queixar uns quants receptors. Es tracta d’una situació, 
però, que no és exclusiva ni de la llengua d’Espriu ni de les solucions es-
cèniques del muntatge de Broggi, i que es dóna bastant sovint en l’escena 
professional barcelonina (Santamaria ho destaca) i amb espectacles de ca-
racterístiques semblants a les de Primera història d’Esther. N’és un exemple 
recent l’ambiciós i prou reeixit muntatge de Tirant lo Blanc (Teatre Romea, 
8–II–2008), a càrrec de Calixto Bieito amb dramatúrgia de Marc Rossich, 
en què la projecció de la veu dels intèrprets o el solapament de la música 
impedia també la comprensió global de l’adaptació escènica del Tirant en 
determinats passatges de la representació. Quina va ser, en aquest cas, la 
posició de la crítica periòdica d’espectacles? 

Mai ningú no ha qüestionat la dificultat de la intel·ligibilitat de deter-
minats passatges de Primera història d’Esther, de la mateixa manera que 
encara avui circula la brama que l’obra d’Espriu va ser escrita per no ser 
representada, que no és res més que un text literari i punt. Llovet hi fa re-
ferència en la seva crítica i el mateix Salvat reconeixia haver partit d’aquest 
supòsit quan va muntar la seva primera versió de l’obra:

ens trobem enfront d’una obra que ha estat escrita pensant que mai no es re-
presentarà, i que no ha estat plantejada en funció d’una futura traducció, en 
espectacle de text.116 

116 En un altre paper, Salvat havia assenyalat: «Quan Espriu va escriure l’obra no va 
pensar que mai es representés en un teatre, per això no hi va posar ni una acotació. Diu 
magnànimament al suposat director: “Imagina els trucs escenogràfics que et convinguin”. 
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En el seu moment, davant de la dificultat intrínseca del llenguatge de 
l’obra, Salvat hi va trobar una solució, la de potenciar al màxim la gestualitat: 

En primer lloc, doncs, el bàsic problema amb què es troba el director és el de fer 
viable, comprensible, gràcies al gest, i sobretot la marcada intencionalitat del 
gest, i de la situació aquest llenguatge que el públic d’un teatre no pot de cap 
manera assimilar, car no se li pot exigir la cultura d’un estudiós de la llengua.117

El plantejament de Salvat s’acosta, de fet, al plantejament de la crítica 
Teresa Ferré d’El Punt a l’hora de valorar la versió de Broggi, quan recor-
da que a l’Edat Mitjana el poble assistia a les representacions en llatí, una 
llengua que no era la que utilitzava, però que «entenia allò que se li expli-
cava gràcies a la tramoia i a la imatge, i podia gaudir de la musicalitat del 
llenguatge».118

*  *  *

Som quasi ja a les «acaballes de la faula» i toca puntualitzar i matisar al-
guns dels aspectes més destacats de la crònica realitzada sobre la recepció 
fins ara. El primer que ens podem demanar és fins a quin punt la pressió 
prèvia a les representacions i les primeres crítiques contràries al muntat-
ge en mitjans d’àmplia difusió com La Vanguardia o El Periódico van incidir 
negativament en la resposta del públic.119 No sembla que l’afectés de ma-
nera notable, si tenim en compte les dades d’ocupació i també les posici-
ons de defensa i reivindicació del muntatge expressades en els mitjans de 
comunicació i en algunes pàgines de la xarxa. Més aviat es pot desprendre 
que, com passa a cops, una determinada crítica (de manera global o parci-
al) i uns determinats sectors del públic (de manera global o parcial) van di-

I això ha de fer cada director que es plantegi l’obra. Per tant, Espriu exigeix d’antuvi, del 
seu director, una recreació. Hi ha naturalment el parany, que la irredimible ironia d’Espriu ens 
planteja, car els mateixos personatges s’encarreguen, al llarg de l’obra, d’exigir entrades i sorti-
des, posicions i situacions. Naturalment, en la meva visió de l’obra, va orientar-me la veu de 
l’Espriu mateix, i la col·laboració de Maria Aurèlia Capmany, que va fer una traducció co-
reogràfica dels dos elements més arreladament populars de l’obra», Salvador Espriu, dins 
Teatre contemporani, 1. El teatre és una arma? De Piscator a Espriu, Barcelona, Edicions 62 
(«Llibres a l’abast» 39), 1966, p. 271. (El destacat en cursiva és nostre.)

117 Exposició i justificació d’una direcció escènica, op. cit., p. 26. 
118 Vegeu supra, la nota 40.
119 Com també cal remarcar la plataforma del diari Avui com a lloc de diàleg entre parti-

daris i debel·ladors del muntatge.
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vergir en la percepció i apreciació d’un espectacle plantejat amb ambició 
i esperit de renovació. Tanmateix, qui es va mostrar més tocat i sensibilit-
zat per la polèmica acollida va ser el director, segons que es va expressar 
en la carta publicada al diari Avui. 

El punt més important de la controvèrsia receptora rau en la renún-
cia a una representació a la italiana i en la proposta alternativa d’un es-
pai central rectangular amb el públic encarat i situat als dos costats. Amb 
l’objectiu d’aproximar el text a l’espectador de la funció, Broggi va di-
luir amb coneixement de causa les fronteres entre la representació dels 
titelles en el jardí dels cinc arbres davant dels espectadors de Sinera i el 
públic que assistia a cadascuna de les funcions en el TNC. El segon punt 
afecta el tractament de la llengua, els problemes de dicció observats en 
determinats moments de l’espectacle, de què era plenament conscient 
el director, i que va ser un dels camps de batalla d’un sector de la premsa 
periòdica. Ara, en cap moment els receptors crítics no van atendre a una 
altra qüestió que, tot i els problemes de dicció, alguns espectadors (entre 
els quals m’hi compto) van saber apreciar: els intèrprets sabien el que es 
deien, havien entès perfectament el difícil text. Conseqüentment, sabien 
com «transmetre’l» en una interpretació que devia captivar bona part del 
públic fins a emocionar-lo, com expressen alguns dels receptors esmen-
tats en aquest paper. Si no fos així no s’entendria la notable acollida que es 
va dispensar a l’espectacle en les 31 funcions realitzades a la Sala Petita. 

 No vull passar per alt tampoc un altre aspecte del muntatge, el relacio-
nat amb el sentit general de l’obra, amb la lliçó moral encarnada en la in-
tervenció final de l’Altíssim. Per decisió pròpia, Broggi va tendir més aviat 
a atenuar la càrrega ètica, humanista del text, com ell mateix reconeixia 
en una entrevista,120 potser per això va eliminar alguns dels anatemes més 
compromesos, com un lector de l’Avui li va retreure. No tots els crítics, 
però, van incidir en aquest aspecte, preocupats com estaven alguns d’ells 
per la desviació de Broggi de l’ortodòxia escènica precedent. En qualsevol 
cas, a un parell de crítics (Aguado, Ordóñez), no se’ls va escapar de remar-
car explícitament la important significació del sentit últim del text, sense 
qüestionar-ne el tractament escènic (cosa que si va fer Olivares); un altre 
(Foguet) va retreure la solució escènica atorgada al «missatge transcen-
dent de l’obra», perquè «no s’acaba d’entendre per quina raó es passa a es-

120 Vegeu Sílvia González, «Reportatge. Primera història d’Esther. Un joc hipnòtic», op. 
cit., supra la nota 29. 
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coltar la veu enllaunada i es trenca l’encís teatral d’un dels fragments més 
bells de la faula». I també Núria Santamaria va considerar que «el poderós i 
substancial fonament ètic de la peça» s’havia «fet prim com un tel de ceba».

10.3  «una almoina recíproca de perdó i tolerància»

La tradició dramàtica catalana, clàssica i contemporània, és a les envistes 
d’aconseguir una presència escènica de plena normalització (amb les ab-
sències assenyalades) en el teatre públic (ara que en disposem!) i no del tot 
en el privat (una assignatura pendent), com no s’havia aconseguit mai en 
quasi cent cinquanta anys d’història. La massa del públic que dóna suport 
al nostre teatre de text s’ha anat ampliant i fidelitzant al llarg dels últims 
vint anys. La crítica es mostra avui més receptiva que mai en la valoració 
i aportació escènica de la nostra literatura dramàtica (sobretot de la més 
contemporània); no mostra, si més no, ni els prejudicis ni els complexos 
ni fa els fàstics de trenta o quaranta anys enrere en relació amb els nostres 
clàssics, que són, ens agradi o no, els que ens corresponen en funció de la 
nostra història i de la nostra configuració social com a poble. Si tot el que 
apunto va a missa, si el nostre teatre es troba en una fase prou avançada 
en la seva consolidació i reconeixement social, intel·lectual i crític, ¿com 
és que a l’hora de valorar una nova versió d’un text canònic com Primera 
història d’Esther, (o de Guimerà, o de qualsevol altre dramaturg català), un 
sector de la crítica li retregui al director del muntatge que no hagi tingut 
en compte les anteriors versions (l’ortodòxia escènica, en definitiva)? ¿Per 
ventura, quan es representa qualssevol dels grans autors dramàtics de la 
literatura universal no es demana i se celebra també (si és el cas) dels di-
rectors (vells i joves) noves, ambicioses i arriscades versions, potser allu-
nyades de determinades ortodòxies escèniques? Com també s’accepta i se 
celebra, faltaria més!, un tractament escènic més ortodox, menys trans-
gressor, però personal i en absolut subjecte a una determinada ortodòxia, 
de la tradició (de Guimerà, d’Espriu o de qui sigui), com aquell immens 
Avare, de Molière, a càrrec de Roger Planchon, que el TNC ens va oferir 
el 1999. ¿Potser és que encara no som una dramatúrgia prou consolidada, 
prou respectuosa i coneixedora de la nostra tradició, i per això, com apun-
ta Foguet no «podem permetre’ns el luxe de “jugar-hi” sense ni haver-los 
entès a fons o d’alterar-los sense ni concedir-nos el plaer d’escenificar-los 
sencers»? Poca broma! La millor manera d’acostar-nos a la nostra literatu-
ra dramàtica, clàssic i contemporània, és la de començar per la base, per la 
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necessària formació en l’ensenyament del gust per la literatura tan aban-
donada avui dels objectius educadors del nostre poder polític (talli qui talli 
el bacallà), per la lectura atenta d’uns textos, ben acomboiats per professi-
onals preparats i vocacionals. Uns ensenyants, com els de l’IES d’Alcarràs, 
del Segrià, que sàpiguen preparar i adobar el terreny perquè els nostres 
estudiants gaudeixin alhora del text i de l’espectacle. Que puguin, al cap-
davall, comprendre i estimar la funció social de la nostra literatura dramà-
tica, les raons dels personatges de Salom de Sinera i les d’un director escè-
nic que vulgui i procuri distreure’ns una estona per fer-nos oblidar «tot el 
mal que ens ha de succeir». Amén. 

Febrer – setembre 2008




