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Primera història d’Esther en el seu temps

enric gallén
Universitat Pompeu Fabra

A Miquel M. Gibert, home bo i savi, 
un dels millors corredors de fons de 
Sinera

I

Arran de la represa editorial en llengua catalana, es va plantejar la publica-
ció d’Antígona, l’obra dramàtica que Salvador Espriu va escriure entre l’1 
i el 8 de març de 1939, amb un Pròleg datat el 23 d’abril de 1947, i una altra 
peça original d’una extensió semblant a la del text clàssic.1 En considerar 
que es tractava de la traducció d’una obra clàssica, l’edició d’Antígona no 
es va autoritzar fins a 1955, quan l’Editorial Moll la va incorporar al catàleg 
de la Biblioteca Raixa (núm. 5) amb una versió d’Espriu de Fedra, un text 
teatral de Llorenç Villalonga.2 

nota: Aquest text s’inscriu en el marc del projecte FFI2011-2650, finançat pel Ministe-
rio de Ciencia e Innovación, i del Grup d’estudi en traducció, recepció i literatura catalana 
(TRILCAT), 2014 SGR 486, reconegut per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Re-
cerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

1 «Esta Antígona tiene su historia; por su brevedad el editor le pidió que escribiese otra 
obra corta para hacer así posible su publicación. Espriu se dispuso a escribir una corta 
improvisación para marionetas, bajo el título Esther. Este tema, relacionado directamen-
te con la historia de Israel, de la que Espriu es un profundo conocedor, le fue creciendo 
a medida que lo desarrollaba, hasta el punto de que se dio cuenta de que Esther iba a ser 
no sólo una obra excesivamente larga a lo solicitado por su editor, sino que llevaba las tra-
zas de resolverse como la más importante de sus realizaciones intelectuales», juro [Julio 
coll]: «Rigor matemático en la literatura de Salvador Espriu», Destino, núm. 569 (3 juliol 
1948), p. 14.

2 «Ambdós casos són, no cal dir-ho, prou explícits. L’atribució automàtica d’una Antí-
gona [Espriu] o un Faust [Villalonga] a l’apartat de traduccions o el refús categòric del fet 
que un autor català pogués reprendre un tema universal són ben significatius. Si, tal com 
sembla raonable, hem d’admetre la confluència de totes dues objeccions, els funcionaris, 
en el cas d’Espriu, devien acabar d’enutjar-se en llegir les primeres ratlles de l’excepcional 
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El procés de gestació de Primera història d’Esther, el text que havia 
d’acomboiar l’edició d’Antígona, va ser explicat amb detall per l’autor:3

des de les rerialles del maig de 1947 a les de febrer de 1948. En aquest lapse [Sa-
lom] hi va treballar, fins a esgotar-se, des de les deu-dos quarts d’onze, pas-
sades vespres i completes, a les dues-dos quarts de quatre del xup-xup de la 
nit, després d’unes inacabables jornades que transcorrien en la placidesa d’un 
remar de galiot. L’amena tasca afeixugava d’una aclaparadora responsabili-
tat Salom, des dels cims de la seva no maduresa i en davallar per les burdes 
de la consciència, però li donava just per viure amb un auster decòrum ell i 
uns quants familiars, entre els quals la pròpia mare. Vegin, doncs, com el mi-
lionari amic, dedicat a la «Història d’Esther», una obreta de sis rals, durant 
unes quatre o cinc hores diàries, encara que nocturnes, va haver d’improvi-
sar la peça al llarg del terme d’un embaràs normal de dona, el part inclòs. I 
es va divertir tant en el curt procés i les seves resultes, que detesta tot plegat  
cordialment.

Com era de rigor, l’editor va trametre el text a Censura amb un escrit 
on pretenia “captar-la” en aquests termes: 

es una obra dramática de gran calidad, aunque de escaso público lector, tanto 
por su carácter como por el léxico complicado en que está escrita, y además 
también porque el género teatral cuenta siempre con un número muy redu-
cido de lectores. La tirada, por este motivo, sería solo sólo de 500 ejemplares. 
[...] Su autor, D. Salvador Espriu, autor joven, aunque ya lleva publicados va-
rios libros, figura en la lista de autores que acompañó a la instancia que, en re-
lación con la publicación de obras literarias en catalán [...].4

pròleg on l’autor, ultra les reflexions sobre la nova permissivitat del règim a partir de 1946, 
es refereix a les dates de la seva provatura respecte a la d’Anouilh. I és també molt signi-
ficatiu el cop de carpeta reiterat que arraconava els historials sense ni tan solament com-
plir el tràmit burocràtic de donar una resposta a l’editor. La “traducción regional” i el conse-
güent “archívese” indiquen una vegada més que els suposats excessos de zel dels inferiors, 
a més de portar a resolucions aparentment pintoresques, reflectien les dures consignes 
rebudes, i les observacions del lector, tot desqualificant els textos, ens permeten constatar  
 —deixant de banda el seu bon nas— que encara l’any 1955 la “creación literaria” conti nua-
va sent un cànon assumit pels lectors de la censura després de tants anys», Maria Josepa 
gallo fré virgili, «Les “nuevas normas sobre idiomas regionales” i les traduccions durant 
els anys cinquanta», Els Marges, núm. 44 (desembre 1991), p. 13–14.

3 Qui sap si uns didascàlics antisil·logismes, dins Salvador espriu, Primera història d’Esther, 
edició crítica i anotada amb estudi introductori a cura de Sebastià Bonet, Barcelona, CDE-
SE / Edicions 62 («Obres Completes – Edició Crítica» 14), 1995, p. 3.

4 Maria Josepa gallofré i virgili, L’edició catalana i la censura franquista (1939–1975), 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat («Biblioteca Abat Oliba» 99), 1991, p. 347.
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Un cop passat l’examen censurador, l’abril de 1948,5 amb la qualificació de 
nada censurable,6 es va iniciar la difusió immediata de Primera història d’Est-
her entre els cercles d’amics i coneguts de l’autor; finalment, l’obra va apa-
rèixer editada per Jaume Aymà, el 25 d’agost de 1948, amb una il·lustració 
de Ricard Giralt Miracle.7

A aquestes alçades de la història, no és fàcil poder concretar ni el nom-
bre ni les dates de les lectures, les personals i les més o menys dramatit-
zades, que es van organitzar de Primera història d’Esther abans de la «re-
presentació fallida» de juny de 1952. He procurat de fixar-ne una petita 
relació segons la documentació que he pogut aplegar. La primera cosa a 
dir és que la revista clandestina Ariel en va publicar, en el número d’abril 
de 1948, tres fragments —el repudi de Vasthi, la conspiració de Bigtan i Te-
res i la cançó d’Esther en el mirador— amb un pòrtic de Joan Triadú i un 
dibuix guaix d’Enric Jardí.8 Per la informació de què disposo, tot convida 

5 Quan feia poc temps que havia enllestit l’obra, Espriu va anotar el següent en una car-
ta a Rosa Leveroni (15–iii–1948): «He rellegit les teves cançons i els teus epigrames [Epi-
grames i cançons (1938)], que m’han agradat més, encara, que quan els vaig conèixer, anys 
enrera. Com diria l’Altíssim, el cec que em serveix de “groga”, “ho peles molt bé”», dins 
Isabel graña i zapata, «Salvador Espriu – Rosa Leveroni, diàleg i mestratge», Indesinen-
ter, núm. 7 (2012), p. 219.

6 «Aleshores ofegava, però, el país amb els seus tentacles un estúpid i golafre pop, amb 
majúscula imperial anomenat “Censura”, que molts pretesos adversaris seus enyoren, ni 
que sigui per justificar, arrecerant-se en ell, la covarda xorra. I en aquell temps —i ara i al 
lluny del futur, si no ens desintegren— existia —existeix i existirà— una fina arma intel·lec-
tual, amb minúscula anomenada “ironia”, a qui acompanya un groller criat, el sarcasme. I 
el meu amic, mirant d’evitar l’una i gosant de servir-se de l’altre, amb el lacai de palafrener, 
va amollar de tros en tros la seva estranya criatura, a la fi  un embolic d’un maneig tan di-
fícil que aconsello a ell i tothom de no repetir l’experiment», Salvador espriu, Qui sap si 
uns didascàlics antisil·logismes, op. cit., p. 4.

7 Vegeu http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/biblioteca/visor2.php?tip
us=cont&autor=espr001&codi=1180&pos=82&zoom=n ormal&ordre= edicio?

8 «Segueixen a aquests mots, que de cap manera no poden ésser ni una presentació ni 
un judici, tres breus fragments d’una obra de teatre que ve a enriquir-nos de manera sor-
prenent amb el seu agudíssim sentit humà i amb el perfil d’agulles del seu estil de crea-
ció. Narrador —“Laia” 1932—, contista en diversos llibres, poeta —“Cementiri de Sinera” 
1945, i obres inèdites—, Salvador Espriu escriví el 1939 una obra de teatre, una tragèdia: 

“Antígona”, avui encara no representada ni publicada. Anys després, ara, Salvador Espriu 
ha escrit aquesta obra originalíssima, plenament situada, però, en la línia ja considerable 
de la seva personalitat d’artista. Sota la llum de la llegenda bíblica d’Esther, l’autor fa sal-
tar a la vida nostra, a les coses immortals de qualsevol vida, els seus admirables ninots. 
Ninots? Vella i gloriosa tradició catalana! A quin Nogués renascut esperaran aquests? 
Ara, però, la humanitat sobreïx, en ells i com roent damunt dels nostres ulls: ulls una 
mica opacs de reflectir-s’hi la mentida tolerada, el corc senyor, la pau fictícia. Tres frag-
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a assumir que la primera lectura íntegra de Primera història d’Esther, a càr-
rec de l’autor i sense precisió de data, va tenir lloc a casa seva, davant dels 
Jardinets de Gràcia, en presència dels membres de la revista Ariel, amb 
les excepcions de Miquel Taradell i Josep Palau i Fabre, que eren fora de 
Catalunya en aquell moment. Un dels seus responsables de la publica-
ció, Frederic-Pau Verrié, aporta un testimoni valuós sobre el desenvolupa-
ment d’aquella lectura:

Recordo la singularitat del fet que no llegia pàgines, com faria qualsevol altre 
autor, sinó que ens llegia fitxes. Tota l’obra estava escrita en petites fitxes molt 
ben ordenades. Ens les llegia com si llegís un fitxer. Aquest fet, però, no va 
afectar la qualitat de la lectura; llegia molt seriosament, en moments en què 
nosaltres gairebé ens cargolàvem de riure. Perquè, és clar, la gràcia d’aquesta 
obra és que va pujant de to, però partint d’un inici en el qual constantment hi 
ha jocs de paraules, que per a un que no hagi estat en l’atmosfera en què va ser 
creada, li passen desapercebudes.[...] La lectura ens va divertir, ens corpren-
gué i ens va emocionar.9

ments, doncs, d’una obra excepcional», Joan triadú, «Primera història d’Esther. Improvi-
sació per a titelles de Salvador Espriu», Ariel, núm.16 (abril 1948), p. 29. Espriu ja hi havia 
publicat el poema Arbre, núm. 2 (juny 1946), p. 2; el conte Mariàngela, l’herbolària, núm. 
3–4, (juliol–agost 1946), p. 38–40, i les proses Pluja de maig brodada i Pluja d’hivern, núm.11 
(juliol–agost de 1947), p. 58–59. Josep Romeu hi va publicar també el seu comentari so-
bre l’edició clandestina de Cementiri de Sinera, núm. 9 (abril 1947), p. 2–3. A més, el pri-
mer número de la revista s’obria amb el Sonet marí de Bartomeu Rosselló-Pòrcel dedicat,  
precisament, a Espriu.

9 Ricard salvat, «Entrevista a Frederic-Pau Verrié», Assaig de Teatre, núm. 44 (desem-
bre 2004), p. 38. Posteriorment, Verrié va afirmar el següent: «Una primera lectura comple-
ta de la Primera història d’Esther la va fer Salvador Espriu, a l’estudi de casa seva, a la casa de 
final dels Jardinets de Gràcia, per a tot el grup de redactors d’Ariel. Va ser la primera lectu-
ra sencera i completa. Des d’aquell moment el grup d’Ariel va ser un entusiasta d’aquesta 
obra en tots els sentits possibles, amb la idea que s’havia de publicar, que es podia repre-
sentar. Sobre la primera qüestió, l’Espriu hi estava d’acord. De fet, aquesta lectura va tenir 
lloc, crec recordar, l’any 1947, i l’any 1948 ja es va publicar la primera versió a la col·lecció 
literària de l’Aymà. Sobre el segon aspecte, l’Espriu ja no hi estava tant d’acord, mai no va 
pensar al principi que l’obra pogués ser representada, però la seva mateixa lectura i els re-
citats parcials que ens feien, divertint-nos entre nosaltres, el grup d’Ariel, ens demostraven 
que aquella obra no volguda per ser representada era perfectament representable», dins 
Enric ciurans peralta, «Taula rodona: Primera història d’Esther, de Salvador Espriu», 
Assaig de Teatre, núm. 65 (2008), p. 150. Val a dir que la referència de 1947, com a data de la 
primera lectura de l’obra, no sembla ajustada, si es té en compte que Espriu en dóna per 
enllestida la redacció el febrer de 1948. 
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La segona lectura es va fer el 6 de juny de 1948 en el marc de les activi-
tats del Cercle Literari de l’Institut Francès,10 que dirigia Maurice Matet, 
les quals «tenien lloc, discretament i quasi privadament, en el salonet del 
primer pis, on s’encabien com a màxim cinquanta persones».11 En aquest 
cas, es compta amb un altre testimoni, el de Ferran Soldevila: 

Lectura d’Esther, de Salvador Espriu, pel seu propi autor a l’Institut Francès. 
M’he sentit malament. Sensació de proximitat d’una síncope, com feia temps 
que no l’havia tinguda. I ha durat. Així i tot, em sembla que he pogut copsar 
la importància de l’aportació. Riquesa lèxica. Guspireig constant. Facècia ex-
cessiva? Emotivitat, de tant en tant. Hi havia molta gent. Caps de brot. Deixe-
bles nombrosos.12

Aquesta lectura de Primera història d’Esther va ser posterior a la d’Antígona, 
que havia tingut lloc l’1 de maig, segons Maurici Serrahima.13 Si no vaig 
errat, Riba, que havia participat en la presentació d’Antígona,14 podia haver 
estat un d’aquells «caps de brot» que va assistir a la lectura del 6 de juny a 

10 Sobre el paper de l’Institut Francès en el temps de postguerra, vegeu Isabelle cabro-
lier paulet-lostanlen, Un réseau culturel sur mesure: les établissements français en Espag-
ne (1939–1964), tesi doctoral dirigida per Paul Aubert, Université de Provence, 2008; «Irra-
diación cultural frente a ruptura diplomática. El mesianismo francés ante el cierre de la 
frontera española, 1946–1948», Hispania, revista Española de Historia, núm. 226 (maig–agost 
2007), p. 693–720; i «De Pétain à de Gaulle: les lycées et les instituts français de Madrid et de 
Barcelone, miroirs d’un régime sur le déclin», Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, 
núm. 47 (2012), p. 247–274. 

11 Joan samsó, La cultura catalana entre la clandestinitat i la represa pública (1939–1951), vol. 
I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat («Biblioteca Abat Oliba» 141), 1994, 
p. 295. 

12 Dietaris de l’exili i el retorn, València, Eliseu Climent («La unitat» 160), 2000, p. 259.
13 «Cap al tard, a l’Institut Francès, lectura de l’Antígona, de l’Espriu. Excel·lent», Maurici 

serrahima, Del passat quan era present, II (1948–1958), Barcelona, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat («Scripta et Documenta» 66), 2004, p. 30. Carme boyé, a «Evocació de Sal-
vador Espriu», Revista de Catalunya, núm. 5 (febrer 1987), p. 174, confirma la proximitat i la 
prelació en la presentació de les dues obres: «També recordo el viu interès que despertà en 
nosaltres la lectura de Primera història d’Esther. Aquesta no era la seva primera temptativa 
teatral. Anteriorment, ja ens havia llegit Antígona, on se serveix de la nostra Guerra Civil, 
encara tan pròxima. En canvi, en Primera història d’Esther ens mostrà un perfecte domini 
del mite bíblic que tant havia delectat la seva infància, amb una riquesa i una complexitat 
de mitjans que ja ens va semblar una obra mestra. Per això ens reunírem un grup d’amics 
ja prou nombrós per tal d’organitzar una lectura que va fer la delícia de tots nosaltres du-
rant unes quantes setmanes. Espriu ens escoltava molt atent, però no ens feia cap observa-
ció si nosaltres no la hi demanàvem».

14 Jordi sarsanedas anota també a El cercle literari, dins Miquel porter (coord.), Me-
mòria dels Cercles de l’Institut Francès, Barcelona, Editorial Hacer, 1994, p. 144: «El 2 de juny 
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l’Institut Francès, i no pas al Liceu Francès, segons Jordi Sarsanedas.15 Tal 
vegada devia ser amb motiu d’aquesta lectura quan va expressar la seva 
decepció sobre l’obra: «Tant que hem hagut de treballar, per ara tornar a 
Pitarra!», un comentari de què Espriu va tenir coneixement, però al qual 
no va respondre de manera pública fins al cap d’uns quants anys:

El doctor Riba, de venerada memòria, que era un home paradigmàticament 
afable, va rebutjar en aquest cas no sols el bateig [títol de l’obra] sinó tot l’em-
balum batejat i el va qualificar de «pitarresc»: al capdavall, el doctor Riba per-
tany al noucentisme.16

La temporalitat de les dues obres en el marc de les activitats de l’Institut 
Francès, va ser ratificada per la mateixa entitat:

Au Cercle littéraire, M. Salvador ESPRIU a donné une lecture de son improvi-
sation pour marionettes: Esther; et MM. MATET, Carlos RIBA et Juan TRIA-
DÚ, ont présenté Antigone, du même auteur.17

La dificultat de precisar el nombre i les dates de les lectures personals de 
Primera història d’Esther es traspassa també a les que es van poder orga-
nitzar amb un caràcter més o menys dramatitzat. Si, com apunten Cap-

[1948] Carles Riba va llegir la seva traducció de Filoctet de Sòfocles. En aquesta sessió Mau-
rice Matet es va acomiadar de la gent del Cercle».

15 Vegeu Rosa M. delor i muns, Espribarderiu, dins dd.aa., Salvador Espriu: algunes 
cartes i estudis sobre la seva obra. Edició en homenatge als 10 anys de la seva mort, Barcelona, Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat («Biblioteca Serra d’Or» 151), 1995, p. 40; Agustí es-
priu i malagelada, Salvador Espriu, Barcelona, Columna («Gent Nostra» 115), 1996, p. 
51; Agustí pons, Espriu, transparent, op. cit., p. 266. 

16 Salvador espriu, Primera història d’Esther, op. cit., p. 4. Quant a l’actitud d’Espriu en 
relació amb la tradició literària encarnada per Serafí Pitarra, paga la pena esmentar la Re-
cepta per a caçar un momotombo, que va enviar a Joan Fuster (16–x–1959), i el comentari sub-
següent: «Perdoneu els versos del “momotombo”, propis de “Lo rat penat”, “Lo castell 
dels tres dragons” o “Lo niu guerrer”», dins Joan fuster, Correspondència. 1. Carner, Ma-
nent, Riba, Pla, Espriu, Villalonga, a cura de Francesc Pérez Moragón, València, Tres i Qua-
tre, 1997, p. 155–158. 

17 Bulletin des Bibliothèques de l’Institut Français en Espagne, núm. 26 (maig–juny 1948), p. 
24. Aquesta dada oficial contradiu el comentari de Sarsanedas sobre les conseqüències de 
la lectura de Filoctet, del 2 de juny (vegeu supra, n. 14): «Després d’aquesta sessió va córrer 
la brama —potser mentidera, és clar— que algun subaltern de l’autoritat havia demanat 
a l’Institut el nom i el segon cognom de Sòfocles... Certament hi havia hagut una reacció 
governativa; M. Deffontaines havia rebut una visita i unes indicacions. Potser per això i 
també pel fet que Jacques Mettra havia de tenir temps d’instal·lar-se, de fer-se a la seva fei-
na, passem uns mesos buits pel que fa al Cercle», Jordi sarsanedas, El cercle literari, op. 
cit., p. 145.
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many i Verrié, la idea d’una lectura dramatitzada va sorgir de la realitzada 
a l’Institut Francès, potser no s’hauria de descartar que se’n fessin d’altres,  
anteriors als assajos preparatoris de la representació privada de 1952: 

El projecte va començar a casa de l’Amàlia Tineo, poc temps després que Sal-
vador Espriu havia fet la lectura de la Primera història d’Esther a l’Institut Fran-
cès de Barcelona. Una colla de gent lletraferida, admiradors sense límits de 
l’obra del poeta, una de les obres més belles i més denses que s’hagin escrit 
mai, vam decidir posar en marxa l’obra que s’hauria representat al mateix Ins-
titut Francès, una sola nit per al públic addicte al Cercle Literari de l’Institut, 
que encobria generosament la perseguida cultura catalana. Formàvem l’elenc 
l’Amàlia, la Rosa Leveroni, en Pau Verrié, en Gonçal Lloveras, jo i el mateix 
Espriu, que feia d’Altíssim. Segurament me’n descuido algú i que em perdoni, 
però de la que no em puc oblidar és de la Rosa Leveroni fent el paper de Vasti 
[sic], car ningú no l’ha dit i representat tan bé com ella ho feia. Jo assumia el 
paper de la reina Esther, l’Amàlia havia de fer de Secundina i en Pau Verrié ha-
via triat amb entusiasme el paper d’Aman. N’havíem fet ja uns quants assajos 
quan en Nani Valls va portar la notícia que el matrimoni Sans-Uriach es faria 
responsable de la producció de l’obra, que serviria per obrir una bonica vil·la a 
la part alta de la ciutat. Això sí, la Montserrat Sans faria el paper d’Esther, per 
al qual estava sens dubte capacitada, perquè tenia una veu molt bonica i ben 
ensinistrada, ja reconeguda en un grup de madrigalistes de què formava part. 
Jo baixaria de categoria social i acceptaria el paper de Secundina, ja que l’Amà-
lia preferia no intervenir en la nova edició.18

Si, arribat el cas, Capmany va cedir el paper a la senyora Montserrat Sans, 
Espriu també va fer el mateix amb el seu, que va assumir Jordi Sarsanedas, 
en el marc d’una lectura dramatitzada, a què s’hi van anar incorporant al-
tres persones com Jeroni de Moragas per fer d’Assuerus o Joan Oliver de 

18 Maria Aurèlia capmany, Cent mil, dins Mala memòria, Barcelona, Planeta, 1987, p. 
148. Efectivament, la senyora Amàlia Tineo va ser la dipositària d’acollir a casa seva algu-
nes lectures més de l’obra: «i vàrem anar-hi dues o tres vegades. I ens hi vam divertit molt. 
Tant, que aleshores vam insistir de fer-ne una representació», Ricard salvat, «Entrevista 
amb Frederic-Pau Verrié», art. cit., p. 39. En una intervenció posterior (vegeu supra, n. 9), 
Verrié va afegir-hi: «Va ser allí [en una de les lectures a casa d’Amàlia Tineo] que ens vam 
repartir els papers, divertint-nos hi molt, mirant de donar tota la força en els diàlegs i en 
els monòlegs de l’obra d’Espriu, i mirant de trobar-hi elements de renovació teatral. Per 
exemple, la idea —no se si va ser del Jardí— de fer parlar en xava, qui era? [Diu Joan Mi-
llà: —El Botxí]. Aquesta va ser una innovació que després, més o menys, es va conservar», 
Enric ciurans peralta, «Taula rodona: Primera història d’Esther, de Salvador Espriu», 
art. cit., p. 151.
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Mardoqueu. Les dades de què tinc coneixement situen els assajos per a la 
futura «representació» entre l’hivern de 1951 i la primavera de 1952,19 per-
què l’obra s’havia d’«estrenar» el mes de juny.

II

Tant l’escriptura com la publicació de Primera història d’Esther es van pro-
duir en el marc de la represa professional del teatre català, el mateix con-
text que va acollir els assaigs de Josep M. de Sagarra d’actualitzar el teatre 
català amb La fortuna de Sílvia, Ocells i llops i Galatea,20 en correspondèn-
cia amb determinades propostes artísticament significatives que anaven 
sorgint al llarg dels anys quaranta en l’escena europea i nord-americana.21 
Com és sabut, el propòsit de Sagarra no va ser globalment ben acollit ni pel 
públic ni per la crítica, amb una carregada especialment descarnada sobre 
Galatea, que es va convertir en el boc expiatori del nou i efímer Sagarra.22

La necessitat peremptòria de connectar amb el públic situa i defineix 
les valoracions expressades per Nèstor Luján, Joan Triadú i Maurici Serra-
hima sobre el teatre de Sagarra en els primers moments de la represa te-
atral. El rerefons de la situació era clar: calia recuperar una audiència àm-
plia en benefici d’un desenvolupament regularitzat del teatre català que, 
amb el folklore i la prossecució tímida del mercat editorial, s’havien con-

19 Jordi sarsanedas, Notes a l’estrena de Primera història d’Esther, dins Salvador es-
priu, Primera història d’Esther, Barcelona, Edicions 62 («Antologia Catalana» 27), 1967, p. 63. 

20 Sobre Galatea, vegeu Enric gallén, El cas de Josep M. de Sagarra, dins El teatre a la ciu-
tat de Barcelona durant el règim franquista (1939–1954), Barcelona, Publicacions de l’Institut 
del Teatre – Edicions 62 («Monografies de Teatre» 19), 1985, p. 138–152, i La represa teatral de 
Josep M. de Sagarra (1946–1954), dins dd.aa., Doctor Antoni Comas. In memoriam 25 anys, Bar-
celona, Facultat de Filologia (Universitat de Barcelona), 1985, p. 113–149; Miquel M. gibert, 
Pròleg, dins Josep M. de sagarra, Galatea, Barcelona, Proa / Teatre Nacional de Catalu-
nya, 1998, p. 7–17; Xavier albertí, Pròleg, dins Josep M. de sagarra, Teatre de postguerra. 
Ocells i llops. Galatea. L’alcova vermella, Barcelona, labutxaca, 2014, p. 7–12.

21 «Vaig veure [1947] les últimes i truculentes novetats del teatre americà —Wilder, Ten-
nessee Williams, Cadwell [sic], Steineck [sic]—, el Sartre, el Camus, el Salacroux [sic], i el 
darrer Anouilh, el Kaf ka dut al teatre meravellosament per Gide i Barrault, els cridaners i 
novíssims i respectabilíssims films italians, aleshores desconeguts a Espanya, i tantes altres 
coses de bon contemplar i de bon meditar. Durant tot aquell temps no vaig pas escriure 
una ratlla, però no deixava passar dos dies sense assistir a una sala d’espectacles», Josep M. 
de sagarra, Pròleg, dins Obres Completes – III. Teatre, Barcelona, Selecta («Biblioteca Ex-
celsa» 10), 1952, p. xx.

22 Ibid., p. xxv.
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vertit en les úniques baules d’exhibició pública de la nostra cultura més 
genuïna, eixalada sense contemplacions per la dictadura.

El testimoni de Nèstor Luján, extret del seu dietari inèdit, mostra clara-
ment el disgust de Sagarra:

[12–iv–1947] José Mª de Sagarra está desesperado. Insulta al país y piensa ya en 
abandonarlo porque su última obra de teatro, La fortuna de Sílvia, no ha teni-
do éxito a pesar de ser mucho mejor que aquel folletón titulado El prestigi dels 
morts que no pude acabar de ver de tan estúpido que lo encontré. Procuramos 
calmarle dentro de una defensa lo más discreta posible del país.23

Per la seva banda, Joan Triadú va exposar obertament el seu parer sobre 
l’obra en el suplement d’Ariel d’agost de 1948, el mateix mes de l’aparició 
de Primera història d’Esther. Després de reconèixer que el públic s‘havia in-
hibit davant les propostes dramàtiques innovadores de la postguerra, Tri-
adú feia seva la idea del teatre com a «art, i vingui pel camí que ens vingui, 
ja sigui el de l’humor o el del drama, el musical més grandiloqüent o la 
senzillesa de la comèdia de costums». Quatre mesos abans de l’estrena de 
Galatea, remarcava «aquest moment» del teatre català que tenia en l’obra 
de Sagarra i en la inèdita Antígona, d’Espriu, els seus màxims baluards: 

A part dels inèdits, alguns escriptors nostres tenen fe en el pervindre del tea-
tre. Tenim la traducció completa de Shakespeare per Sagarra, i d’ell mateix 
una evolució interessantíssima del seu innegable do de teatre, que, a més de 
La fortuna de Sílvia, acaba de llegir en la intimitat una farsa punyent amb la tra-
gèdia fent sarcasme de les seves monstruositats. Galatea situa el teatre en un 
punt d’universalitat poques vegades assolit fins ara. Salvador Espriu escriví 
una Antígona vibrant i severa, escollint del mite el sentit de reconciliació en-
tre la sang de germans, i ara acaba tot just de donar vida a una extraordinària 
aventura de la seva vida d’escriptor d’artista, fent reviure per a teatre de tite-
lles la bíblica Esther, i sotmetent l’idioma i les situacions al domini despòtic de 
la seva personalitat agudíssima. Vocacions teatrals joves s’aboquen ací i allà a 

23 Dietari, 12–iv–1947, p. 20. Fons Nèstor luján, capsa 4, Biblioteca de Catalunya. A pro-
pòsit de La fortuna de Sílvia, vegeu el comentari de Maurici serrahima a Del passat quan 
era present, I. 1940–1947, Barcelona, Edicions 62 («Biografies i Memòries» 55), 2003, p. 437: 
[14–iv–1947] «En tot cas, el que em sembla clar és que la girada que l’ha portat a escriure 
aquesta darrera obra —la millor que ha escrit fins ara— no ve d’una decisió arbitrària d’ell 
per a fer-se diferent de com és, sinó d’una evolució normal que, passats uns anys de silenci, 
l’acosta a una plenitud». Al seu torn, Joan triadú la va defensar com una «obra combati-
va» que va rebre «la més inexplicable indiferència davant d’aquesta estrena tan important i 
d’una qualitat tan rara» a «Actualitat del teatre», Ariel, núm. 10 ( juny 1947), p. 34. 
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l’esperit universal del teatre, àvides del millor i més exigent aspecte de l’art de 
l’escena. Per aquest costat, donats els altres elements, el teatre català té un fu-
tur assegurat.24

Altrament, quan la temporada següent Sagarra va recuperar la vessant po-
ètica amb L’hereu i la forastera, Serrahima es va mostrar comprensiu amb 
una reorientació del seu teatre, forçada per la necessitat de connectar amb 
un públic ampli: 

[17–xi–1949] Ben construïda i molt humana, la veig com un avenç dintre la lí-
nia de les més sòlides que escrivia els darrers anys d’abans de la guerra. De les 
temptatives de fer una mena de teatre més arriscat —el públic no responia— 
n’ha tret, quan ha tornat a l’ambient del segle passat, més llibertat i més segu-
retat en ell mateix. Em va dir que l’ha escrita molt de raig: deu o dotze dies. 
Per primera vegada després de la guerra, l’ha tornada a escriure en vers, i els 
versos són bons. El teatre era ple a vessar, i l’èxit ha estat formidable, absolut... 
Si el públic s’engresca amb aquesta mena d’obres —que, per una altra banda, 
tenen una dignitat humana i un nivell literari molt considerables—, comprenc 
que en Josep es desdigui d’escriure’n de les altres... I no es tractava d’un públic 
popular ni del carrer de l’Hospital; hi havia tot el bo i millor del món barcelo-
ní, i molts escriptors i artistes, i tots aplaudien, amb tant d’entusiasme com la 
gent més ingènua. Ben mirat, potser és això el que avui ens fa més falta. Cal 
arribar aviat a com més gent millor. L’obra té un valor autèntic. Ja vindran, 
els innovadors! Potser ell mateix ho tornarà a intentar... De vegades penso 
que —en un altre nivell, ja s’entén— ens convindria l’aparició d’un nou Josep 
M. Folch i Torres, que vengués, com ell ho feia, milers i milers d’exemplars 
de novel·la rosa cada mes. No n’hi ha prou amb els poemes de Riba —que en 
cap país del món no arribarien a un públic extens— ni amb les grans traduc-
cions d’obres mestres. Com no n’hi ha prou amb una revista del tipus d’Ariel 

—fins si no hagués de viure amagada— seria minoritària en qualsevol època 
i en qualsevol indret. Cal, com sigui possible, arribar al gran públic, avui tan 
mal servit.25 

En aquest marc de consideracions sobre les urgències socials de la cultu-
ra catalana en els primers temps de la postguerra europea, la publicació 
de Primera història d’Esther va ser motiu d’atenció d’alguns diaris i revistes 
culturals de Barcelona. Del recull de referències recopilades, cal distin-
gir les que provenen de determinats escriptors del temps d’entreguerres, 

24 Joan triadú, «El teatre, problema urgent», Ariel, suplement núm. 1 (agost 1948), s. n.
25 Maurici serrahima, Del passat quan era present, II (1948–1958), op. cit., p. 119–120. 
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bons coneixedors de la trajectòria literària d’Espriu, de les que, relaciona-
des especialment amb el nou àmbit universitari, començaven a emergir a 
les acaballes del temps de quarantena. En un i altre cas, el denominador 
comú va ser inequívoc: el text dramàtic, que havia sorprès, i molt, per la 
seva originalitat, era difícil de classificar i situar en relació tant amb la pro-
ducció narrativa coneguda d’Espriu, si es té en compte que Cementiri de Si-
nera, el primer recull poètic, s’havia editat de manera clandestina dos anys 
abans, com amb el desenvolupament de la literatura catalana en la prime-
ra meitat del segle passat.

Gairebé tots els escriptors i crítics van abordar alhora la qüestió del gè-
nere dramàtic i la viabilitat escènica de Primera història d’Esther. La prime-
ra publicació que es va interessar per l’obra va ser Destino, una tribuna en 
què col·laboraven alguns companys generacionals d’Espriu, com era Joan 
Teixidor, o gent més jove com Nèstor Luján, procedent de la revista Aler-
ta del SEU, que Josep, el germà del poeta, havia creat i dirigit entre 1942 i 
1943.26 Destino era la plataforma idònia —no n’hi havia cap altra en el mer-
cat de la premsa cultural barcelonina— per comentar una obra de Salva-
dor Espriu; es tractava de recobrar un escriptor, l’última obra del qual, Le-
tizia i altres proses (1937), havia aparegut en plena guerra.

El primer redactor de Destino que en va parlar va ser «Juro», el pseudò-
nim que amagava la personalitat de Julio Coll, el crític de teatre de la re-
vista, que va incidir en el tema controvertit del model de llengua literària 
emprat per Espriu: 

En Esther ese raro dominio de la lengua propia lleva al extremo de haberse 
evitado la repetición de palabras. Si en una página aparece un adjetivo o un 
substantivo determinado, es casi seguro que dicho adjetivo o substantivo no 
aparece en ninguna otra página. Ello obedece a que Espriu defiende la postu-
ra de un rigor matemático en literatura; como escritor, afirma que todo tiene 
su palabra exacta y que el deber del intelectual es hallarla y adaptarla donde 

26 Nèstor luján, que esmenta com a companys universitaris Joan Perucho, Antoni 
Vilanova, Josep Riera, Francesc [Paco] Josep Mayans; Carles Fisas, Josep Maria de Martín 
i el músic Manuel [Nani] Valls, assenyala a El músic Manuel Valls, dins El túnel dels anys 40. 
Memòria personal, Barcelona, La Campana, 1994, p. 30: «vam intentar, sota la protecció del 
metge Josep Espriu Castelló —germà del poeta Salvador Espriu— una revista università-
ria que es va dir Alerta, lleu, lleugeríssimament insolent en el que es podia, que era tan poc, 
en els inicis dels anys quaranta». Vegeu també La revista Alerta i el llibre de versos, dins Agus-
tí pons, Nèstor Luján. El periodisme liberal, Barcelona, Columna, 2004, p. 51–79; Fernando 
valls, «Cultura y política en los primeros años de posguerra: la revista Alerta (1942–1943)», 
Anuari de Filologia, núm. 6 (1995), p. 107–134.
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corresponda. Su purismo es inflexible y ello le ha llevado a descubrir exten-
sas raíces italianas en el catalán. Como idioma lo considera tan aristocrático 
como el latín.
 En este sentido, su Esther viene a hacer palmaria esta aseveración. Su ca-
talán, a fuerza de ser puro y exacto, resulta a veces cabalístico, incomprensi-
ble; el extenso vocabulario que aparece en esta obra ha perdido ya su uso y los 
catalanes que la lean observarán con estupor que el empleo ciudadano y dia-
rio que se hace de la lengua no sólo está desvirtuado por una pronunciación 
arbitraria y castellanizada, sino que la capacidad de expresión se ve reducida al 
empleo de un corto número de voces que se repiten y mezclan hasta la sacie-
dad sin ningún sentido de su empleo y exactitud.27

A banda, però, de la denúncia d’«este deplorable hecho idiomático», «Juro» 
va destacar la incorporació «casi de una manera desalmada e inteligentí-
sima de la cáustica fisura de lo grotesco», tot relacionant la peça amb Ra-
belais:

En ella se expresa, al mismo tiempo, un fondo satírico de la actualidad y se le-
vanta la tramoya de un simbolismo escenográfico con los esperpentos de una 
farsa que viene a herir la retina de esos ojos históricos con los que se juzga vul-
garmente el pasado.

Finalment, el crític reconeixia també la vessant lírica de l’obra:

Esther promueve aun otra dimensión: la de una secreta ternura que flota con 
vago pesimismo a lo ancho de sus páginas. No sólo invita a una fase final de 
concordia, sino que inspira, con justa honradez literaria, la idea de un renaci-
miento literario en el orden de la cultura catalana y española. Su personalidad 
ha jugado con gran seguridad y valentía una de las cartas más difíciles en este 
momento: la de incurrir en el deber olvidado de la sinceridad.

El segon comentari sobre Primera història d’Esther es deu a Joan Teixi-
dor amb una posició prou reveladora. Per començar, la va titllar d’«una de 

27 «Rigor matemático en la literatura de Salvador Espriu», art. cit. Vegeu el comenta-
ri d’Espriu en l’entrevista amb Román Gubern a Primer Acto, el 1965: «Mi lengua es difícil 
porque es exacta, precisa. A veces he pasado meses buscando una palabra. Tanteo, pulo, 
busco hasta estar seguro de haber encontrado la palabra exacta. Yo me he planteado la 
lengua como un problema matemático e intelectual», dins Francesc reina, Enquestes i 
entrevistes, I (1933–1973), edició crítica i anotada de les enquestes i entrevistes fetes a Salva-
dor Espriu, Barcelona, CDESE / Edicions 62 («Obres Completes – Edició Crítica» A1), 1995, 
p. 29–30. 
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las piezas fundamentales de la literatura catalana moderna. Aquí ya nos 
encontramos con una plena superación de toda fórmula, técnica y géne-
ro». El que crida més l’atenció, però, són les consideracions sobre les di-
ficultats objectives de representació de Primera història d’Esther a l’època:

Puede decirse también que es una obra de teatro irrepresentable, pero tampo-
co sobre este extremo podríamos ponernos de acuerdo, porque ya sabemos lo 
que desgraciadamente se entiende por representable entre nosotros. Con ser 
irrepresentable, no lo es menos que un auto sacramental o que una tragedia.28

Un altre home de Destino, Josep Pla, va publicar un parell d’articles so-
bre la represa literària d’Espriu: una «carta», des del punt de vista formal,29 
amb el segon paper més centrat, si bé no exclusivament, en Primera histò-
ria d’Esther. Segons que sembla, abans d’escriure la «carta», Pla va conèi-
xer personalment Espriu un dia que Teixidor el va acompanyar al pis dels 
Jardinets de Gràcia.30 De la relació i la consideració que obra i autor van 
merèixer a Pla, n’ha parlat amb causa i determini Josep M. Balaguer en un 
article de referència obligada.31 Ara i ací, en recullo només aquells aspec-

28 «Una obra dramática de Salvador Espriu», Destino, núm. 576 (31 juliol 1948), p. 16. Tei-
xidor el va recollir al seu llibre, Entre les lletres i les arts, Barcelona, Joaquim Horta, editor 
(«Col·lecció Signe» 4), 1957, p. 114–117.

29 «Calendario sin fechas. Carta a Salvador Espriu», Destino, núm. 589 (20 novembre 
1948), p. 5 i 21; «Calendario sin fechas. Y aquí termina la carta», ibid., núm. 591 (4 desembre 
1948), p. 5. 

30 «Fou quinze o setze anys després —potser més anys— d’haver publicat el primer 
llibre que vaig establir un contacte personal amb l’escriptor. Després d’un absolut i llar-
guíssim silenci (imposat per les circumstàncies) havia fet una lectura de la Primera història 
d’Esther, i els qui l’havien sentida en parlaven amb fascinació. El poeta Joan Teixidor era un 
d’ells. Li vaig pregar que m’acompanyés a veure’l, i Teixidor fou prou amable per a con-
descendir. I així un dia tocàrem el timbre del seu domicili», Josep pla, Salvador Espriu, dins 
Homenots. Quarta sèrie, Barcelona, Edicions Destino («OC» 29), 1975, p. 211. Vegeu també: 
«Quan vaig anar (amb Teixidor) a veure Salvador Espriu al seu pis silenciós del Passeig de 
Gràcia per escriure l’“Homenot” em semblà que era un home superior —vull dir molt 
més complex— que la llengua que utilitzava per expressar-se. Els treballs, els maldecaps 
que la llengua li deu haver donat! Espriu és un gran escriptor. La seva adjectivació és diver-
tidíssima, d’una penetració molt aguda, que sembla feta amb una barrina de mitja canya. 
És un escriptor d’una amenitat permanent, dintre el gènere eixut, que serà difícil de popu-
laritzar (perquè la gent vol polpa, encara que sigui de borra), però que és el bo i el durable, 
al meu modest entendre. Per situar Espriu d’una manera intel·ligible, em permetria de dir 
que és l’anti López Picó— si fos possible de comparar, encara que sigui per contrast, dos 
escriptors que no han viscut el mateix temps», Notes per a Sílvia, Barcelona, Edicions Des-
tino («OC» 26), 1974, p. 301. 

31 «Espriu, “homenot” de Josep Pla», Indesinenter, núm. 1 (2006), p. 25–45. L’homenot de-
dicat a Espriu, datat el 1959, va formar part de la cinquena sèrie que va publicar l’Editorial 
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tes de la valoració de Pla que, de manera més aviat esbiaixada, es poden 
relacionar amb Primera història d’Esther. Com que, segons que sembla, al-
gun escriptor o cercle literari havia començat a parlar i estendre l’opinió 
que el text era un «punto final» de la literatura catalana, Pla va decidir dir-
hi la seva:

Se trata, probablemente, de una alborada, de una alborada auténtica, desapa-
cible y destartalada como suelen ser esos momentos iniciales del día —a pe-
sar de que los poetas de sábana fácil digan, desde hace innumerables siglos, lo 
contrario.

Pla, que qualifica l’obra de «farsa truculenta», afirma que s’hauria esti-
mat més que el retorn literari d’Espriu s’hagués produït com a narrador o 
novel·lista. D’aquí que es mostrés interessat a conduir intencionadament 
la recuperació del sinerenc als seus interessos literaris fins al punt d’acon-
sellar-li:

Yo me atrevería a aconsejar al señor Espriu que cuidara un poco la amenidad 
de sus escritos, que aun dentro de su temperamento que le lleva al sarcasmo 
y al garabato, contemplara algunas cosas, al menos, con un poco de volup-
tuosidad. Con la de su maestro Ruyra sería pedir demasiado; pero en eso hay 
grados.32 

En contrast amb els qui valoraven l’obra com a «algo completo, definiti-
vo y exhaustivo», Pla tenia la impressió de «encontrarme delante de un 
arcaico»; un arcaisme que afectava al model de llengua literària conreat a 
l’obra, «un dels nivells en què aquesta pot ser considerada un testament».33 
L’opció lingüística que Espriu adoptava, no li servia com a model, «per-
què rebutja una tradició de conformació de la llengua en què el noucen-
tisme, no Ors, és bàsic». Espriu, que al cap dels anys va mostrar el seu mo-
derat disgust per les manifestacions de Pla,34 va rebre encara un altre toc 
d’atenció en forma d’aproximació psicologista sobre la seva persona, per 
més que l’escriptor empordanès assegurés que només ho plantejava com 
una hipòtesi:

Selecta («Biblioteca Selecta» 284), 1969, p. 9–49.
32 «Calendario sin fechas. Y aquí termina la carta», art. cit. 
33 Josep M. balaguer, «Espriu, “homenot” de Josep Pla», art. cit., p. 34.
34 Salvador espriu, Primera història d’Esther, op. cit., p. 5.
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Pero una vez escrito este último párrafo me doy cuenta de su inanidad. Estoy 
pidiendo peras al olmo, y eso no debe hacerse si uno no quiere pasar por el 
riesgo de quedar absolutamente decepcionado. Ello me lleva a formular una 
hipótesis de la psicología de ese autor. Espriu me parece un tímido de la clase 
más químicamente pura: un tímido por narcisimo, por asco a la realidad, por 
horror del contacto, por complacencia en el aparte. Cuanta mayor es esa com-
placencia, más alternada aparece con su ansia de inmersión en la realidad. La 
realidad se convierte en curiosidad, casi en pecado, en voluptuosidad. Pero 
ante esa voluptuosidad inasequible por conformación temperamental, por 
exigencias de un narcisismo congénito e insuperable, a Espriu no le quedan 
más que dos caminos: o la santidad o la protesta amarga, dada generalmente 
en forma de garabato intensista y acusado. Sin duda porque los santos no sue-
len vivir en el Paseo de Gracia, Espriu escogió el otro camino: el de la tristeza 
seca y crepitante, sin ternura, sarcástica. Es un Chejov sin pulpa, descarnado, 
un Chejov, del que no hubiese quedado más que el hueso amargo.

Com es pot percebre, la reincorporació pública de Salvador Espriu a la 
literatura catalana amb Primera història d’Esther, va donar per molt, la va-
loració que se’n va fer no va ser uniforme, ni gratuïta, ni tampoc produc-
te de cap atzar. No va passar gens desapercebuda. Un altre testimoni és el 
de Llorenç Villalonga, amb qui s’hi relacionava d’ençà 1935. Després del 
desenllaç bèl·lic, el contacte entre els dos no es va reprendre fins a 1942, per 
interrompre’s de nou i tot just refer-se quan es va publicar Primera història 
d’Esther. El desaparegut Jaume Pomar va transcriure en la seva biografia 
sobre l’escriptor mallorquí el fragment de l’esborrany d’una carta, datada 
el 1948, sobre Primera història d’Esther, que fa així:

leí en el acto y me ha gustado de veras todo lo que de él he entendido. En una 
segunda lectura espero entender muchas más cosas y, si es indispensable, re-
curriré al diccionario. [...] Su historia de Esther me parece deliciosa, irreproc-
hable. Por ejemplo en dos pinceladas describe Vd. a la reina Vasthi:

Net i clar: no vull venir 
Ve-t’ho aquí, pobra de mi 
No, no em sento gens cansada 
ni m’han pres cap arracada

Este sintetismo telegráfico es muy propio de Vd. Creo que hace bien en no 
dirigirse sino a un público capacitado para descrifrar telegramas —a veces de 
clave. 
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 ¿Por qué el título 1ª historia...? ¿Es que luego seguirá una 2ª y cómo apare-
cerá la judía inteligente y dominadora?35 

Abans que acabés aquell any, un altre escriptor ben conegut per Espriu, 
Carles Soldevila,36 el padrí literari que va prologar-li El doctor Rip (1931), va 
comentar l’obra al Diario de Barcelona.37 Tot recollint una idea expressada 
per Pla, segons la qual Espriu «pertenece a una generación que disfruta de 
mal genio», va establir una diferenciació prou engrescadora entre els es-
criptors del grup que podia representar Espriu i el d’entreguerres:

Grande es la tentación de suponer que los hombres, que hoy están entre los 
treinta y los cuarenta, y que en el momento de cuajar literaria y sentimental-
mente han sufrido el cruel colapso de las guerras y las revoluciones, los cam-
pos de concentración y demás excesos, constituyen una generación endureci-
da y de mal genio. No lo es menos, la de imaginar que la generación a que yo 
pertenezco, que es la de Riba, Pla y Sagarra, formada en circunstancias bas-
tante más amables y destinada por herencia a socializar las grandes adquisi-
ciones de Verdaguer, Guimerá, Maragall, Ruyra, Carner, etc., somos blandos 
y acuosos. Pero, ¡Señor, qué relativo es todavía todo esto! ¡De cuantas excep-
ciones, de cuantos distingos, de cuantos adversativos tendremos que salpicar 
nuestras generalizaciones para que no provoquen una inmediata repulsa!

Les observacions de Soldevila parteixen del fet que Primera història d’Est-
her era «una obra inhabitual en las literaturas hispánicas»; es tractava 
d’«una farsa que no ha tenido cultivadores en nuestra patria» i «parece 
responder a un exceso de cólera; abstengámonos por ahora de resolver 
si su cólera es un atributo personal o un atributo colectivo, si depende de 
la ideología o de las circunstancias». En qualsevol cas, per a Soldevila, un 
refinat i bon connaisseur literari, «nuestra época ofrece con desesperan-
te simultaneidad los mejores estímulos y las mayores dificultades para el 
género farsesco». De nou, l’anàlisi del novel·lista barceloní remetia a uns 
llocs comuns de l’obra, que ja he anotat més amunt:

35 Jaume pomar, La raó i el meu dret. Biografia de Llorenç Villalonga, Palma de Mallorca, 
Editorial Moll («Els treballs i els dies» 38), 1995, p. 254. 

36 «La cosa que verament no puc callar en presència d’El doctor Rip —tot i que crec per 
motius higiènics i pedagògics, convenientíssim d’ésser una mica sobri i fins una mica sor-
rut davant els assaigs jovençans— és aquesta: “Quin bell debut literari!”», Barcelona, Lli-
breria Catalònia, 1931, [p. 4].

37 «La vida literaria. Salvador Espriu: Primera història d’Esther. Alejandro Busuioceanu: 
Poemas patéticos», Diario de Barcelona (26–xi–1948), p. 4.
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En la farsa, bajo la grotesca caracterización de los personajes —de los figu-
rones— circula el fuego de la indignación. Pueden abundar los chistes; pue-
den descomponerse las actitudes y descoyuntarse las situaciones; el lenguaje  

—como sucede en la obra de Espriu— puede recorrer con ímpetu toda la 
gama expresiva e ir desde el catalán medieval hasta el moderno sin pararse 
en las fronteras del argot; el tono puede ser alternativamente y casi simultá-
neamente lírico y rabelesiano, pitarresco y retórico; el público puede reír a 
carcajadas, «tronchándose de risa», mientras asiste al espectáculo, pero poco 
avisado tiene que ser si no advierte que tras la risueña superficie y la circen-
se payasada, existe una pasión que desborda, que desborda por donde puede.

Independentment, doncs, del context històric i cultural en què va ser 
concebut, Primera història d’Esther era assumit i apreciat alhora com a text 
literari i com a farsa per ser representada, encara que certament no hi ha 
hagués una unanimitat absoluta sobre la seva potencialitat escènica. Amb 
motiu de la publicació de Les cançons d’Ariadna, uns quants mesos més 
tard del text dramàtic, Nèstor Luján va insistir en l’«auténtica convulsión» 
que significava «en nuestro mortecino ambiente literario» l’edició d’un 
llibre «difícil», d’una «farsa irrepresentable para marionetas, construída a 
base de un idioma abrupto y trabajado —una verdadera apoteosis del ri-
gor purista puesta al servicio del lenguaje impuro, de las formas popula-
res, con un nervio pesimista, casi enervante».38 

Un dels comentaris més favorables i, si se’m permet, il·luminadors de 
tots els que he pogut recollir en relació amb l’obra, és el de Joan Perucho a 
El Correo Catalán,39 publicat en les mateixes dates en què va aparèixer una 
ressenya d’Antoni Comas a Curial, una revista universitària clandestina. 
Els dos es van mostrar absolutament partidaris de la proposta dramàti-
ca d’Espriu. Per a Perucho, es tracta d’«una deliciosa farsa teatral sobre el 
tema bíblico de Esther», en què «todo se halla íntimamente trabado, geo-

38 «Cançons d’Ariadna, de Salvador Espriu», Destino, núm. 626 (15 setembre 1949), p. 16. 
Com a contrast, paga la pena de remarcar l’opinió, de París estant, de Josep Palau i Fabre 
sobre el primer llibre de poesia de Salvador Espriu, editat legalment a Catalunya: «He de 
dir-li francament que aquestes cançons només em fan gràcia, que és ben poc. Em sembla 
fins i tot —i això ja no em fa ni gràcia— que sota el ropatge de la facècia s’hi amaga a ve-
gades l’anti-poesia. No, ni com a experiment, m’interessa; perquè en poesia es poden fer 
tots els experiments que es vulgui, amb la condició de posar-l’hi l’ànima», carta a Rosa Le-
veroni, 16–i–1950, dins Natàlia barenys (ed.), Epistolari Rosa Leveroni – Josep Palau i Fabre 
1940–1975, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat («Biblioteca Serra d’Or» 199), 
1998, p. 79. 

39 «La nueva Ester», El Correo Catalán (26–ii–1949), p. 3. 



26  INDESINENTER 9, 2014 [ISSN 1886– 6425], p. 9– 41

enric g allén

metrizado, reducido a esquema mental». La comparació, per altra banda, 
amb un text dramàtic com Ubu roi, d’Alfred Jarry, atorga a l’opinió de Pe-
rucho una originalitat sense parangó en obrir la possibilitat d’una aproxi-
mació més enriquidora, gens desajustada, de Primera història d’Esther:

Rara vez lo grotesco deja aquí de ser macabro, pero es una identificación que 
no coincide exactamente a lo que se ha venido en llamar «humor negro» a la 
manera de un Alfred Jarry, por ejemplo. 
 Ubu roi es un personaje brutal chabacano que se regocija en una ignorancia 
vulgar; el Asuero de Esther es ciertamente un cínico, pero supercivilizado y 
escéptico. Esta corriente de cosa culta y elaborada que, a pesar de su lenguaje 
o, mejor dicho, gracias a su lenguaje, se nos manifiesta en Esther, es uno de los 
principales atractivos del libro. Porque es lo cierto que Salvador Espriu utiliza, 
a veces, para mayor sensación de lo grotesco, las fórmulas que puedan parecer 
más canallas; pero, éstas, siempre en el discurso cortesano más refinadamente 
alambicado y barroco.

Un altre deute de la crítica de Perucho, que no havia estat exposat anteri-
orment, raïa en el fet de destacar la lliçó moral de l’obra: 

Interesa, por último, hacer notar la lección de tolerancia y concordia que se 
desprende del libro con las significativas salmodias de Eliasib, el sacerdote, y 
el discurso final del «Altíssim». En ellas vuelve la voz de Salvador Espriu, gran 
conocedor de la Biblia, a encontrar un grave acento de humanidad y de ternu-
ra entre los viñares y cipreses de su nativa Sinera.

En el cas del jove Antoni Comas, es tracta de la identificació incondici-
onal amb l’obra d’Espriu d’un grup universitari, format també per Joan F. 
Cabestany, Joaquim Molas, Albert Manent i Miquel Porter. Per a Comas, 
Primera història d’Esther era: «una obra isolada; volem dir que és un gènere 
que no abunda», si bé anotava que no havia convençut a tots els coneixe-
dors de l’obra:

Salvador Espriu l’ha declarada «improvisació per a titelles», i encara que l’en-
giny de l’obra és la farsa, a voltes el motiu líric pren tanta puixança que deve-
nen situacions greument emocionades; altrament, el to de farsa, que dèiem, 
davalla fins tal extrem, que la pot fer fàcilment repugnant als esperits de gust 
amanerat. Cap a les darreries, la prosa adquireix un equilibri integral.40

40 «La Primera història d’Esther de Salvador Espriu», Curial, núm. 1 (febrer 1949). El text 
duu la data del 20–xi–1949 [8]. Reproduït dins Antoni Comas i Pujol (1931–1981). Ara que fa 
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Comas certificava també la idea estesa, segons la qual la farsa no havia tin-
gut «fins ara, cultivador», i havia produït «aldarull», perquè segurament 
hi havia qui no combregava amb la derivació de la farsa cap al paroxisme 
mitjançant el llenguatge. Comas cloïa l’article expressant «que sentim un 
entusiasme il·limitat per l’obra i per l’autor». 

Resta, finalment, un breu esment d’un article de Francisco J. Mayans 
sobre l’obra de conjunt d’Espriu,41 que va publicar a Ínsula:

Tomada globalmente o por partes, la obra de Salvador Espriu es de dificil 
aproximación. Confesemos que su tajo seco, su sátira chirriante o incluso su 
ascético bordón de los momentos graves, no son propicios para el gran públi-
co. En cambio, cualquier lectura, por breve que sea, percibirá rápidamente el 
ancho latido de humanidad que la informa, y de una forma general la pura ca-
lidad literaria de este escritor catalán, cuyo mensaje va más allá de cualquier 
posible límite en el espacio.42 

Justament, Espriu havia dedicat l’obra a Mayans, que «ha apostat, amb risc 
evident, per l’encert d’algun cantàbil de la reina Esther».43

III

Si bé «el meu incòmode amic [Salom] no va pensar mai en la representa-
ció de la peça en particular ni en el teatre en general, amb els seus proble-
mes i reptes específics»,44 aquesta observació no lleva valor a l’esmenta-
da potencialitat escènica de Primera història d’Esther.45 Anys a venir, en un 
context ben distint del de 1948, quan Ricard Salvat va muntar per primer 
cop Primera història d’Esther, Espriu va assenyalar el següent:

vint-i-cinc anys, Mataró, Edició propietat dels hereus d’Antoni Comas, 2006, p. 54. 
41 F. J. Mayans Jofre (1921–2011) era un estudiant de Dret, amic de Nèstor Luján, Josep 

Mª de Martín, Joan Perucho i Manuel Valls, que es van incorporar a la revista Alerta el 1942, 
quan probablement va conèixer Espriu. Vegeu Salvador espriu, Primera història d’Esther, 
op. cit., p. 103 (vegeu supra, n. 26). 

42 «Letras catalanas. Noticia de Salvador Espriu», Insula, núm. 44 (15–viii–1949), p. 3 i 7.
43 Salvador espriu, Primera història d’Esther, op. cit., p. 12.
44 Ibid., p. 3. 
45 En aquest sentit, el cas de Primera història d’Esther recorda el de Luces de bohemia, de 

Ramon M. del Valle-Inclán, un text que va aparèixer el 1924 en format de llibre amb tres 
escenes afegides (II, VI, XI) en relació amb la publicació incompleta a la revista España el 
1920. L’obra es va representar per primer cop en francès a París, el 21–iii–1963, dirigida per 
George Wilson; en la seva llengua original no es va estrenar fins a l’1–x–1970, al Teatre 
Principal de València, dirigida per José Tamayo.
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Mi obra teatral más importante es la «Primera historia de Esther», pero la más 
desnuda y estrictamente teatral es «Antígona». Llega a ser como un esquema 
de teatro. Quisiera exponer mi opinión y que constara, que «Esther» es una 
obra absolutamente teatral, no sólo porque durante su representación se de-
muestra que tiene eficacia teatral, sino también porque en ella he hecho un 
experimento: he suprimido todo tipo de indicación escénica y acotaciones. Lo 
hice deliberadamente, intenté que el diálogo tuviera tal fuerza que el sólo fue-
ra perfilando y creando las situaciones. Es gracias al diálogo sin ninguna ayuda 
o aclaración que las situaciones van surgiendo. Entiendo que esto es eminen-
temente teatral. ¿Además qué quiere decir teatral? Teatral quiere decir que 
haya movimiento, diversión y agilidad en una escena, pues en este sentido es 
una obra teatral, en el sentido más primario de la palabra.46 

Per més que hagués obtingut el plàcet de la Censura, una obra de les ca-
racterístiques de Primera història d’Esther hauria tingut realment possibili-
tats de ser representada durant el primer franquisme?47 Ja he fet cinc cèn-
tims del cas de Josep M. de Sagarra, que no es pot deslligar del de Salvador 
Espriu, i a la inversa. Si la proposta de Sagarra va topar amb el mur de la 
crítica i un públic avesat al seu model de teatre poètic i als estereotips de 
l’escena comercial, Espriu ho va tenir encara molt més cru, Primera histò-
ria d’Esther ni tan sols tenia cabuda possible en els teatres de cambra que 

46 Ricard salvat, «El teatro catalán. III. Los inconformistas. Salvador Espriu. La Prime-
ra Història d’Esther», La Carreta, núm. 7 (agost–setembre 1962), p. 13. Quan es va reposar el 
muntatge el 1967, Espriu hi va tornar a insistir en el text del programa de mà: «Ara, en al-
çar-se el teló, escoltaràs unes paraules a estones difícils que, muntades a cavall d’una sen-
zilla sintaxi, han fet una via singular. Tota la complexa maquinària de l’espectacle teatral 
t’ajudarà a entendre-les. Si les busques al llibre on han estat impreses, veuràs que ni una 
sola acotació —ni un sol senyal aclaridor— no n’acompanya la lectura, però aquest en-
trebanc no és tanmateix privatiu de la meva obra: una memòria escolar n’assenyalaria de 
seguida una pila d’il·lustres i brillantíssims exemples. El director l’ha haguda, però, d’alçar 
del paper i ha hagut d’inventar, per fer-la aparent i viva als teus ulls, els trucs escenogràfics 
que li han convingut. El director s’hi ha pogut lluir. I jo n’he aprovat la tasca i n’he que-
dat, somrient, al marge. Perquè no sóc un home de teatre», dins Salvador espriu, Ocnos 
i el parat esglai, Barcelona, Balasch Editor, 2013, p. 609. Sobre el concepte d’home de tea-
tre, vegeu Enric gallén, Pròleg, dins Salvador espriu, Teatre, Barcelona, labutxaca, 2013, 
p. 9–19, especialment.

47 Vegeu, per exemple, com Maurici Serrahima (27–iv–1951), en reconeixia la dificultat 
de la representació: «L’Oliver, almenys, tinc per segur que podria escriure bon teatre. L’Es-
priu, que també podria fer teatre, probablement de primer ordre, i qui sap si novel·les, ha 
fet amb la Primera història d’Esther una mena de teatre molt bo, però quasi irrepresentable. 
I uns contes absolutament perfectes, i humaníssims, ben cert, però amb una humanitat de 
tragèdia; vull dir, sense procés ni conflicte, i només amb la pintura d’una situació que en-
clou per endavant el desenllaç», Del passat quan era present, II (1948–1958), op. cit., p. 224–225.
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començaven a aflorar i desplegar-se després de 1945 per organitzar funci-
ons de caràcter únic, si més no com a norma.48 La qüestió és que en els te-
atres de cambra del primer franquisme s’hi van acomodar autors i obres 
del teatre estranger més actual, com alguns dels que havien cridat l’aten-
ció de Sagarra en la seva estada a París el 1947; uns dramaturgs i textos que 
se solien representar en les millors condicions artístiques del teatre pú-
blic i privat europeu i nord-americà; entre les manifestacions del teatre de 
postguerra, cal comptar-hi també amb algunes propostes del teatre espa-
nyol de l’època segons el camí traçat per Antonio Buero Vallejo.49 

Tanmateix, els teatres de cambra que s’estilaven a finals dels quaranta 
i primers cinquanta no van emparar la representació de cap text dramà-
tic en llengua catalana, autòcton o estranger, fins a la segona meitat dels 
anys cinquanta,50 i encara amb comptagotes, quan l’ADB va estrenar Pri-
mera història d’Esther i Antígona el 1957 i 1958, respectivament. Sembla clar 
que només una entitat com l’ADB podia acollir el text d’Espriu amb una 
càrrega lingüística indiscutible, la qual cosa duia Julio Coll a fer aquesta 
valoració el 1952:

48 Vegeu Enric gallén, El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista (1939–
1954), op. cit., p. 188–245. 

49 Ibid., p. 37–90. Una petita mostra de la literatura dramàtica espanyola renovadora del 
primer franquisme, que es va representar a Barcelona, sobretot en règim de teatre de cam-
bra és constituïda per Antonio Buero Vallejo, Palabras en la arena (Teatro de La Juventud, 
27–iii–1952), Historia de una escalera (Teatre Comèdia, 26–vii–1950); Alfredo Mañas, Tiem-
po de luz (Teatro de la Juventud, 27–iii–1952); Julio Alejandro, El pozo (Teatro de Cámara, 
16–i–1950); i José Gordón & Alfonso Paso, Un tic-tac de reloj (El Corral, 19–iii–1950). 

50 Sota la direcció d’Esteve Polls, es van estrenar al Teatre Romea entre 1955 i 1956, i en 
sessions de teatre de cambra, les següents obres en català: La ciutat submergida (21–i–1955), 
de Juan Germán Schroeder; Aquesta petita cosa (14–iii–1955), de Ramon Folch i Camara-
sa; Els nostres dies (5–v–1955), de Julio Manegat, i Torna un home (18–iv–1956), de Josep M. 
Muñoz Pujol. Tots els textos van ser publicats, llevat el de Muñoz Pujol, que roman inèdit. 
D’altra banda, els textos de Schroeder, Manegat i Muñoz Pujol, escrits originàriament en 
castellà, van ser traduïts al català per tal de ser representats. Vegeu Esteve polls, Cinc mi-
nuts abans que caigui el teló, Barcelona, Viena Edicions («Vides singulars» 6), 2009, p. 177–318; 
Enric gallén, Sobre el teatre professional amateur i independent a Catalunya durant el règim 
franquista, dins dd.aa., Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/ LXL. Miscel·lània Joaquim 
Molas 6, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, p. 108–146. En un altre 
ordre, cal tenir també en compte les activitats de l’Agrupació de Teatre Experimental 
(ATE), fundada per Ricard Salvat en el marc de la universitat de Barcelona el 1953. L’ATE 
va representar l’adaptació dramàtica d’Esteve Albert de Solitud, de Víctor Català, que es 
va estrenar al Teatre CAPSA el 8 de maig de 1953. Sobre l’ATE, vegeu la tesi doctoral d’En-
ric ciurans peralta, Universitat, cultura i teatre a la dècada dels cinquanta: L’Agrupació de 
Teatre Experimental i el Teatre Viu, Universitat de Barcelona, dirigida per María-José Ragué-
Arías, 2003 (consultable a http://www.tdx.cat/handle/10803/21786). 



30  INDESINENTER 9, 2014 [ISSN 1886– 6425], p. 9– 41

enric g allén

Salvador Espriu, uno de nuestros jóvenes escritores que con mayor angustia 
practica el deporte de una absoluta fidelidad lingüística, ha sido recientemen-
te motejado de arcaista ante la aparición de su graciosa y amarga Primera histò-
ria d’Esther —farsa para marionetas—. Y es que Espriu incide en el empleo del 
idioma catalán con bravo y aristocrático culteranismo, casi como exasperante 
repulsa contra el mal uso que de él se hace a veces.51 

Finalment, cap a finals de 1951 aquell grupet d’amics i fidels a l’autor, que 
havia assistit a les lectures personals de l’obra, va decidir tirar endavant 
una representació de Primera història d’Esther que «havia de produir-se 
sota els auspicis de l’Institut Francès i en la forma teatral modestíssima 
d’una lectura».52 En els assajos hi van participar Amàlia Tineo (Secundina), 
Rosa Leveroni (Vasthi), Frederic-Pau Verrié (Aman) i Maria Aurèlia Cap-
many (Esther), entre altres. Espriu mateix, que va arribar a fer d’Altíssim, 
intervenia sovint per mostrar-los la forma correcta de la possible repre-
sentació d’alguna escena, segons Verrié:

Hi ha algunes coses que ningú no se les pot imaginar. Per exemple, l’Espriu, 
que era tan tocat i posat en tota la seva exquisida gestualitat, rebolcant-se per 
terra explicant-nos com s’havia de moure el verm badoc de Marfanta quan 
l’estaven trossejant. I, encara més, una de les coses més interessants és que 
cadascú hi afegia el seu accent o la seva troballa. Recordo que jo feia el paper 
d’Aman i que quan, content de les perspectives que equivocadament se li ofe-
reixen, torna a casa seva, truca a la porta i la dona pregunta qui és: «Necessi-
tes que refili?», diu ell, i es posa a cantar aquell poema italià, que l’Espriu diu 
que és manllevat, vaig tenir una idea: se’m va ocórrer d’improvisar un recita-
tiu: «Io ti dia bona sera | son venuto gentil madonna». I a força de repetir-lo 
vam dir que allò seria molt divertit. I vam organitzar una claca, i després de 
cantar-lo, vam decidir que la claca aplaudís molt i cridés «bis, bis». La sorpre-
sa era que ho cantàvem amb música de tango. Això ho explico perquè, a part 
dels valors de l’obra, cal destacar-ne la repercussió que va tenir en tots nosal-
tres, perquè era un espectacle propi en el qual cadascú hi podia aportar idees 
i divertiments.53

Quedi clar que tant l’autor com el seus amics consideraven i apreciaven 
Primera història d’Esther com un «espectacle» divertit. Quan ja tenien fixat 

51 «Pulso y temperatura de una escena. Siete años de teatro catalán», Teatro, núm. 2 (de-
sembre 1952), p. 13–14.

52 Maria Aurèlia capmany, La cinquena Història d’Esther, dins Primera història d’Esther, 
Barcelona, Teatre Lliure, 1982, [p. 12]. 

53 Ricard salvat, «Entrevista amb Frederic-Pau Verrié», art. cit., p. 41.
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el dia per a la lectura dramatitzada a l’Institut Francès, els va arribar la 
proposta de fer-ne una «representació» a casa del matrimoni Uriach-Sans. 
Les circumstàncies d’aquesta funció exclusiva han estat recollides per Jor-
di Sarsanedas54 i Agustí Pons,55 se’n parla també en la correspondència edi-
tada entre Joan Oliver i Salvador Espriu,56 i va merèixer una atenció espe-
cial per part de Joan Oliver:

Les grans escenes prenien cos a cos a poc a poc. En Jeroni de Moragues comu-
nicava una dignitat xiroia al seu paper de rei. La Rosa Leveroni, la Carlota Sol-
devila, la Núria Picas sorprenien i engrescaven l’assemblea a cada pas i cada 
dia més; la Maria Aurèlia Capmany es mostrava pròdiga i singularíssima. Tots 
ens adonàvem que la senyora Esther aspirava al premi d’aplicació.
 En Jordi Benet era morigerat; en Gonçal Lloveras, diligent; en Frederic Ver-
rié, crític; l’Enric Jardí resultà un txava [sic] esbalaïdor. Jo vaig ser un Mardo-
queu més que ganàpia, que matisava amb punya els seus «amén».
 Sota la vigilància sempre cortesa, però implacable d’en Jordi Sarsanedas —
un Altíssim ídem de dicció perfecta, intel·ligent i intel·ligible, que passat un lus-
tre, al Palau, commouria fins els més obtusos— fou obrat el miracle: un tri-
omf  per bé que ocult, de la fonètica en «algun indret» de la Catalunya envilida. 
 En Ramon Rogent, de pèl rogent, aprofitava les interrupcions per a fer-nos 
imaginar una decoració i uns figurins de putxinel·li inspirats en l’art popular 
de certes figures de terrissa portugueses. Mentrestant en Nani Valls, gerent de 
la part musical, postulava prop de la mestressa, amb raons òbvies, un piano de 
mitja cua, un fagot i dues timbales, com a mínimum.
 Un Espriu arraulit i colltort, potser perplex però mudament i patèticament 
interessat, presidia el joc del fons d’una butaca de cuiro negre.57

De la «representació fallida», se n’han de destacar dos aspectes. En primer 
lloc, que es tractava d’una funció de caràcter privat, però no de cambra, 
per al solaç exclusiu d’una família burgesa barcelonina i els seus amics, 
que s’hauria d’haver celebrat el 21 de juny de 1952 en una torre de Sant 
Gervasi; en segon lloc, cal apuntar l’enorme decepció del nombrós elenc 
que havia de participar-hi, comparses inclosos, car havien assajat dotze 

54 Notes per a l’estrena de Primera història d’Esther, dins Salvador espriu, Primera histò-
ria d’Esther, op. cit., p. 63–65.

55 Agustí pons, Espriu, transparent, op. cit., p. 284–290. 
56 Gabriella gavagnin, «L’amistat epistolar entre Joan Oliver i Salvador Espriu», Inde-

sinenter, núm. 3 (2008), p. 101–149.
57 El fiasco de Primera història d’Esther, dins Tros de paper, Barcelona, Ariel («Col·lecció 

Cinc d’Oros» 2), 1970, p. 185–186. 
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cops l’obra a la sala de la nova torre del matrimoni Uriach-Sans.58 L’enra-
biada de Joan Oliver i Salvador Espriu va ser tan clamorosa que va acabar 
derivant en un intercanvi de dècimes d’un valor històric i sobretot litera-
ri inapreciable. Oliver en va escriure setze i Espriu en va fer trenta-quatre, 
les quals van ser afortunadament conservades per Pere Quart. Posterior-
ment, Helena Mesalles les va publicar tot partint de la còpia mecanoscrita 
dels poemes que havia preservat Pere Quart, però amb les variants autò-
grafes del poeta sabadellenc.59

58 «L’estroncament de la iniciativa es va atribuir a un presumpte robatori, perpetrat la nit 
anterior en la torre, la qual cosa no només frustrava els esforços teatrals del grup, sinó que 
implícitament l’involucrava en la infamant sospita», dins Salvador espriu: Ronda de mort a 
Sinera. Les veus del carrer. D’una vella i encerclada terra, edició anotada i amb estudi introduc-
tori de Núria Santamaria, Arenys de Mar /Barcelona, CDESE / Edicions 62 («Obres Com-
pletes – Edició Crítica» 14), 2000, p. 328. La qüestió de fons tindria més aviat a veure amb 
alguna situació d’adulteri, que és recollida en les dècimes que Espriu va escriure arran de 
la interrupció de la funció privada (vegeu supra, n. 57). Maria Antònia Aubert, dona de Ma-
nuel Valls i pianista de la representació, parla d’«unes inconfessables raons», dins dd.aa., 
Memòria de Salvador Espriu, Arenys de Mar /Barcelona, CDESE / Edicions 62, 1988, p. 25. 

59 Vegeu Dècimes de Pere Quart i Salvador de Sinera per a la Segona Història d’Esther, dins 
Joan oliver, Obra poètica, edició i pròleg d’Helena Mesalles, Barcelona, Proa, 1999, p. 
843–864; Salvador espriu, Dècimes de Salvador de Sinera per a la Segona història d’Esther, dins 
Salvador espriu, Poesia, a cura d’Olívia Gassol, Barcelona, labutxaca, 2013, p. 583–599. Jus-
tament, arran d’aquest projecte de representació, Joan Oliver va comentar en una carta a 
Xavier Benguerel (16–vii–1952), que havia «entrat en estretes relacions amb l’Espriu, que 
és un noi molt interessant. Ha calgut ajornar la representació per al novembre, de manera 
que suposo que la podràs veure. Es va produir un incident, més ben dit, una sèrie d’inci-
dents molt divertits amb el mecenes, a casa dels quals s’havia de fer la comèdia. El resultat 
d’això han estat 50 dècimes (25 de l’Espriu i 15 de meves) [sic] que són una sàtira feroç con-
tra aquella família. L’altra nit em vam donar una lectura. Hi havia mantes dames... Jo vaig 
prevenir l’Espriu, li vaig dir que em semblava massa fort llegir aquelles terribles obsceni-
tats en presència de senyores... Però vam tirar al dret. El resultat de la lectura va ser incert. 
Les dones es van creure obligades a posar unes cares greus i els homes no van gosar riure 
i celebrar les dècimes per respecte a les dames. L’endemà l’Espriu em va telefonar deso-
lat, cantant el mea culpa. El vaig consolar: tampoc no n’hi havia per tant!», dins Lluís bus-
quets i grabulosa (ed.), Xavier Benguerel / Joan Oliver. Epistolari, Barcelona, Proa, 1999, 
p. 387. El lector es pot adonar que Oliver dóna un xifra de dècimes que no correspon al re-
sultat final que he anotat en el text: ell en va escriure setze i Espriu trenta-quatre. D’altra 
banda, paga la pena destacar també que el reconeixement de Joan Oliver per l’obra d’Es-
priu es va posar de nou de manifest quan, en editar Pigmalió (1957), l’adaptació lliure de 
l’obra homònima de Bernard Shaw, va redactar unes «Quatre paraules», en què si bé reco-
neixia «que el teatre català és un magnífic solar: runa, pedregam, no poques barraques i al-
gun quiosc de guix, d’estil vagament balcànic», no s’estava tampoc de proposar «als come-
diògrafs d’avui i de demà un punt de partida, un exemple solitari, una pedra angular per 
a un futur edifici: la Primera història d’Esther, no tant pels valors estrictament escènics que 
pugui contenir com per la seva rica solidesa literària i lingüística i la seva transcendència 
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Cinc anys més tard de la «representació fallida», la creença d’Espriu en 
la viabilitat escènica de Primera història d’Esther es va fer factible amb el 
muntatge de l’ADB, que va dirigir Jordi Sarsanedas, i que va merèixer la 
desaprovació sense embuts de Celestí Martí Farreras a Destino:

no creemos que sea una obra para representarse. En el lector exige y puede 
exigir; en el espectador no, al no manipular ninguna de las armas obligadas 
y que posiblemente alterarían la esencia de la obra. Pese a ser dialogado y 
al bautismo de «improvisació per a titelles» que le da el autor, esta sátira ca-
prichosa y grotesca delata en cada palabra, en cada pausa, al literato a la cap-
tura de una personal y discutible creación dramática por los atajos que habrán 
de conducirla no a lo sublime, sino a la inmortalidad de la letra impresa.60

Espriu no hi va respondre directament, però en els dos números següents 
van aparèixer tres cartes61 que qüestionaven l’opinió del crític,62 que van 
motivar la resposta contundent de Martí Farreras en un nou article, en 
què assenyalava:

Y para consolarme, no me queda sino pensar que existe otra persona a la que 
mi comentario le pareció plausible, rebosante de cordialidad y buena inten-
ción que compartió íntegramente algunos de mis puntos de vista. Y esa perso-
na se llama nada menos que Salvador Espriu.63

L’eterna cançó de l’enfadós que es repetia: literatura dramàtica versus es-
pectacle.64 

moral i, en definitiva, humana», dins Joan oliver, Pigmalió, Barcelona, Editorial Nereida 
(«Biblioteca Gresol» 25), 1957, [p. 8]. 

60 «El teatro. Primera història d’Esther», Destino, núm. 1024 (23 març 1957), p. 37. 
61 A. freixas, «Primera història d’Esther», Destino, núm. 1026 (6 abril 1957), p. 3; «Un gru-

po de espectadores no todos doctores en Filosofía» i L. S. creus, «Primera història d’Esther», 
Destino, núm. 1027 (13 abril 1957), p. 3.

62 Agustí pons, Espriu, transparent, op. cit., p. 297–298.
63 «El teatro. Con referencia a unas cartas al director», Destino, núm. 1028 (20 abril 1957), p. 44. 
64 Paga la pena de retenir aquesta endreça final d’Espriu: «Entrin, entrin, senyores i se-

nyors, aprofitin-se’n, que per aquest preu aviat no podran prendre ni una trista tassa de 
cafè. Entrin, entrin, no guardin ni estalviïn la dura moneda de roí metall o de paper, en 
la qual la brutícia se la campa i des de la qual desgoverna, solla, humilia i envileix. Entrin, 
entrin, senyores i senyors, i cullin en el jardí dels cinc arbres, a l’eixida de la casa pairal 
de Salom, a Sinera, no al Pardes dels místics hebreus, el místic cristall d’una rosa blanca, 
aponcellada al capvespre. [...] Entrin, entrin, senyores i senyors, en uns misteris litúrgics 
de nyigui-nyogui, i s’hi edifiquin, i no se’ns enfadin, i estiguin bons, i obscenes felicitats els 
xopin en la terra, i ben tard però demà, quan mereixin el lloguer d’acceptar-se com són, 
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Si deixem, de banda, la recepció crítica de l’espectacle de l’ADB, un 
aspecte que no m’havia proposat de tractar expressament, la posició de 
Martí Farreras contrasta amb la d’alguns escriptors que, malgrat totes les 
dificultats inherents al muntatge van parlar d’«èxit clamorós», com ara 
Joan Oliver,65 o Joan Vinyoli: «Ell hi va assistir i ho explicava a la seva ger-
mana. “Va ser extraordinari. Tots pensàvem que l’obra no quedaria ben 
representada, però tot el contrari: va resultar magnífica”».66 

IV

La trajectòria del teatre català en la primera meitat del segle xx, i el con-
text específic de la postguerra local, ajuden a comprendre les dificultats 
de recepció per part de la societat literària i el món de l’espectacle de les 
propostes de Josep M. de Sagarra i de Primera història d’Esther, de Salvador 
Espriu. Els esforços de l’un i de l’altre s’inscrivien en un moment d’ebulli-
ció de manifestacions del teatre europeu i nord-americà, que reflectien en 
diferents graus la consciència moral i les preocupacions d’uns sectors so-
cials profundament commoguts per l’experiència traumàtica del conflicte 
mundial viscut. Algunes de les noves proposicions del teatre de postguer-
ra van arribar a la nostra cultura representades bé pel teatre oficial (Pri-
estley, Wilder) i privat espanyol (Anouilh, Bernanos, Coward, De Filippo, 
Greene, Maugham, Miller), de les quals Espriu en podia estar al corrent, 
com en pot ser mostra Our town, de Thornton Wilder,67 bé mitjançant les 
sessions escadusseres dels grups de teatre de cambra (Anouilh, Betti, Eli-
ot, Greene, Mauriac, Mouloudji, Priestley, Saroyan, Sartre, Williams), o 
bé gràcies a la difusió i les lectures que se’n van fer en els instituts de cul-
tura estrangera, en el Francès, concretament.68 

d’admetre què són, un buit esguard de cec, que se’ls obri el camí que s’endinsa en el des-
deny de la misericòrdia i el repòs», «Qui sap si uns didascàlics antisil·logismes», art. cit., p. 8. 

65 Carta de Joan Oliver a Xavier Benguerel (27–v–1952), dins Lluís busquets i grabu-
losa (ed.), Xavier Benguerel / Joan Oliver. Epistolari, op. cit., p. 525–528. 

66 Pep coll, La bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli, Girona, CCG Edicions 
(«Biblioteca Fundació Valvi»), 2010, p. 239.

67 Vaig tractar la qüestió a «Our town i Primera història d’Esther: una aproximació intenci-
onada», dins Víctor martínez-gil & Laia noguera (ed.), Si de nou voleu passar. I Simpo-
si Internacional Salvador Espriu, Barcelona, CDESE / Publicacions de l’Abadia de Montser-
rat («Biblioteca Abat Oliba» 266), 2005, p. 485–509. 

68 El Bulletin de la Bibliothèque de l’Institut Français en Espagne va dedicar dos números al 
tema: «Le théâtre français d’aujourd’hui», núm. 15 (febrer 1947), i «Autour du théâtre exis-
tentialiste», núm. 27 ( juny–setembre 1948). Segons el mateix Bulletin a la seu de l’Institut 
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Com és prou sabut, el lligam estret d’Espriu amb la realitat històrica 
immediata va dur-lo a recórrer al mite d’Antígona, com anteriorment hi 
havia acudit Walter Hasenclever amb una Antígona (1917) escrita en plena 
primera guerra mundial, i posteriorment ho van fer Jean Anouilh (1942) i 
Bertolt Brecht (1948) amb les seves homòlogues en relació amb la segona 
guerra mundial, o la de José Mª Pemán de 1945, que també remetia al con-
flicte de la guerra civil. 

Si Espriu va tractar el mite clàssic amb una contenció estilística, una 
claredat expositiva i una sobrietat conceptual, que fan pensar per aquests 
i altres motius en el teatre d’Èsquil, que coneixia molt bé per les traduc-
cions de Carles Riba dels anys trenta; el cas de Primera història d’Esther és 
tota una altra qüestió. Enllestida tres anys després de la fi  de la segona 
guerra mundial, en un context polític internacional convuls i en recons-
trucció, el conflicte fratricida de la seva primera Antígona deixa pas a una 
obra buidada de la nuesa clàssica per expressar-hi el trasbals i el descon-
cert del present des d’una perspectiva lírico-grotesca, que el distingia dels 
procediments dramàtics renovadors de Sagarra i de les peces breus de Pa-
lau i Fabre, escrites de París estant i no publicades fins anys més tard.69 El 
tractament literari i personal del mite jueu s’inscriu de ple dins el ric i va-
riat univers cultural que Ariadna dins el laberint grotesc aplega i sintetitza a 
la perfecció, entre els quals el de l’expressionisme,70 que en certa mesura 
enllaça amb la producció teatral de Friedrich Dürrenmatt, un dels nous 
dramaturgs de la postguerra europea. 

El mateix any de l’escriptura de Primera història d’Esther (i també de 
Galatea), el dramaturg suís va enllestir Ròmul el Gran [Romulus der Grosse], 
una obra que hi era molt propera quant al tractament alhora farsesc i pa-

Français de Barcelona es van fer «lectures dialoguées» d’Antigone [Anouilh] i Les mouches 
[Sartre] (1947), L’aigle à deux têtes [Cocteau] (1948). D’altra banda, Pierre Deffontaines ano-
ta les lectures d’Huis clos [Sartre], Le silence de la mer [Vercors], Assassinat a la catedral [sic] 
[Eliot], la nova traducció d’Antígona a càrrec de Carles Riba, així com les lectures de poe-
mes de Rosa Leveroni i J. V. Foix, en el seu article, «Els cercles de l’Institut Francès», Ariel, 
núm. 9 (abril 1947), p. 30. En relació amb el teatre francès, vegeu també El teatro francés con-
temporáneo. Situación y problemas, Madrid, «Cuadernos de Insula» 2, 1950. 

69 Vegeu Jordi coca, El teatre de Josep Palau i Fabre. Alquímia i revolta (1935–1958), Barce-
lona, Galàxia Gutenberg, 2013; Enric gallén, Palau i Fabre i el teatre en els anys cinquanta, 
dins Palau i Fabre, Barcelona, PPU («Quaderns del Finestral» 3), 1987, p. 33–41. 

70 Vegeu la contribució de referència obligada de Núria santamaria, Espriu i les retò-
riques de la teatralitat, dins Víctor martínez-gil & Laia noguera (ed.), Si de nou voleu 
passar..., op. cit., p. 533–547.
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rabòlic de la història,71 per més que Espriu no conegués ni el text, ni el te-
atre de Dürrenmatt, fins als anys seixanta. Que posteriorment li mostrés 
el seu reconeixement, no sense les inevitables objeccions,72 com no va ar-
ribar a fer-ho amb semblant fermesa, potser llevat del cas de Brecht, d’al-
tres autors i manifestacions de postguerra com ara Jean-Paul Sartre, Art-
hur Miller o l’anomenat teatre de l’absurd prou proper a l’autor suís,73 no 
deixa de tenir el seu significat.

Primera història d’Esther i Ròmul el Gran, basades en el tractament de dos 
mites, bíblic i romà, pretenen explicar amb personalitat pròpia la qüestió 
del poder polític l’endemà immediat del desenllaç de la Segona Guerra 
Mundial en termes al·legòrics, tot partint de situacions argumentals i pers-
pectives i contextos històrics i culturals completament distints. L’orienta-
ció elegíaca i la sentida necessitat de la reconciliació social amoroseixen el 
vessant grotesc amb què Espriu tracta el tema del poder, tot implorant les 
dificultats d’una Raó amenaçada i ineficaç «contra el mal més lleu», com el 
Lúcid Conseller assenyalarà uns quants anys més tard en el parlament final 
d’Antígona. En canvi, Dürenmatt, tan compromès des del punt de vista so-

71 Dürrenmatt se serveix de la figura de l’últim emperador romà, jutge i botxí de l’Im-
peri enderrocat pel bàrbar Odoacre, per explicar la situació d’aquell moment: «Rómulo 
corresponde a la forma de la parábola, que en el plano superficial representa dos días de 
la historia romana, aunque trasmutada fantásticamente, y en el nivel profundo contiene 
una crítica política hacia los gobernantes y militares a lo largo de la historia y en especial 
hacia los de Suiza y los de Alemania durante el fascismo y la segunda guerra mundial», Ka-
ren andresen, Guiños a la historia y al teatro en Rómulo el Grande de Friedrich Dürrenmatt», 
dins K. andresen, J. V. bañuls & F. de martino (ed.), El teatre, eina política, Bari, Le-
vante Editori («Le Rane». Collana di Studi e Testi. Studi 25), 1999, p. 13–33. 

72 A propòsit de Rómulo el Grande i El matrimonio del señor Mississipi, que van ser publi-
cats per Primer Acto —el primer en el número 27 (octubre 1961) i el segon en el número 
47 (1963)—, Espriu comentava a Ricard Salvat (15–i–1964), que li havia facilitat els textos: 
«M’ha interessat molt tècnicament, l’obra de Dürrenmatt. Quant al fons, no sé de què se 
les heu. Els personatges no són homes ni dones, sinó ninots, que diuen el que convé a l’au-
tor, el quart ximple de la peça, encara que amb xeix. Si aquí intentéssim “quelcom” de 
semblant, no ens quedaria un os sencer. I potser amb una certa raó. Allò que se’n diu te-
atre, però, hi és, i en gran escala. No m’ha agradat, però m’ha interessat molt; m’ha tret 
llana del clatell i em penso que em servirà», Núria Santamaria, «La conversa civilitza-
da: cartes de Salvador Espriu a Ricard Salvat (1959–1965)», Indesinenter, núm. 6 (2011), p. 88.

73 «En Tot esperant Godot em va agradar molt. De tota manera, jo sóc un home medi-
terrani, i l’absurd no m’interessa. La vida és essencialment absurda, però nosaltres tenim 
el deure d’ordenar-la i intentar d’explicar amb la intel·ligència. Crec en la raó, en la reali-
tat del nostre món concret mediterrani. Ja ho dic a Esther», Jordi carbonell, «El Teatre. 
Amb Salvador Espriu», dins Francesc reina, Enquestes i entrevistes, I (1933–1973), op. cit., p. 
46–47. En un dels seus anatemes, Eliasib, etziba el següent: «Res al marge de la raó, res en 
pugna amb la raó, res per damunt de la raó, excepte Déu!».
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cial com Espriu, es mostra molt més desimbolt des del punt de vista moral. 
Efectivament, es deixa endur pels viaranys de la «paràbola grotesca» sense 
necessitat de crosses o amorosiments de cap mena, perquè «no vol fer cap 
lliçó d’història, sinó donar expressió al seu estupor davant les dificultats 
que pateixen els dipositaris del sentit comú quan volen controlar els esde-
veniments, per molt previsibles que aquests puguin semblar o per estoi-
cament disposats al sacrifici que ells mateixos vulguin veure’s. Les resso-
nàncies històriques són funcionals. Serveixen per a accentuar la caricatura 
d’un estat paradigmàtic, que es consumeix en el seu patetisme; o bé per 
remarcar la ignorància i la impotència de l’heroi envers el seu entorn».74

Si deixem de costat les propostes de Brecht, falcades d’un discurs ideo-
lògic, de què tant Dürrenmatt75 com Espriu76 se’n desmarcaven, amb la 

74 Javier orduña, Pròleg, dins Friedrich dürrenmatt, Ròmul el Gran, Barcelona, Proa 
(«Teatre» 46), 2005, p. 19. 

75 «La concepción del mundo de Brecht se antoja para muchos dolorosa, para muchos 
enojosa, aunque no se debe tratar como una mera equivocación, como una cosa sin im-
portancia. Pertenece fundamentalmente a Brecht; es cuanto menos una característica ca-
sual de sus obras, como su efecto teatral, su precisión poética, su audacia dramática y, no 
en último lugar, su humanidad. Esta producción legítima nos obliga a considerar el co-
munismo de Brecht con más exactitud, a analizarlo nuevamente con relación a su verdad; 
admitir lo que ya está admitido. La poesía de Brecht es una respuesta a nuestro mundo, a 
nuestra culpa, una de las pocas respuestas sinceras a nuestras frases, una representación de 
aquello de lo que hemos prescindido, incluso cuando se trata de una respuesta comunis-
ta. Tenemos que polemizar con él. Como fantasma de nuestro miedo, el comunismo nos 
ha paralizado desde hace mucho, nos quedamos de una pieza del susto, como si nosotros 
hubiéramos sido el fantasma de su miedo. Ambos estamos petrificados. Lo que por su par-
te resulta natural, porque representa una ideología que es incapaz de establecer ningún 
diálogo, por la nuestra, no lo es. Nosotros podemos mantener un verdadero diálogo con 
el comunismo; el con nosotros no. Lo podemos superar siempre que lo consideremos sin 
temor, siempre que lo examinemos de nuevo, separando su verdad de su equivocación; él 
no quiere considerarnos a nosotros ni a él mismo sin temor. Tenemos que hacer lo que el 
comunismo omite, si no nos quedaremos anquilosados, como él, a una ideología. Por eso 
el disgusto de que el mayor dramaturgo alemán de nuestra época, en la creencia de tratar 
humanamente, golpeara de parte de la revolución, nos plantea la pregunta a la respues-
ta de nuestra época. ¿Tenemos una respuesta realmente o aparentamos que la tenemos? 
¿No tenemos miedo simplemente? ¿Miedo a una operación inevitable? ¿No nos dejamos ir 
simplemente? ¿No serán nuestros constantes apuntes a la libertad excusas que nos permi-
ten prescindir de lo necesario, para quedarnos con los viejos valores, con cuyos intereses 
se puede vivir, que hemos adoptado sin examinarlos nuevamente?», Friedrich Schiller, dins 
Friedrich dürrenmatt, Literatura y arte. Ensayos, poemas y discursos, Madrid, Editorial 
Síntesis («El espíritu y la letra» 3), 2000, p. 87–88. 

76 «He estat més d’acord amb el teatre èpic, amb la fórmula de distanciació —Ver-
fremdung— de Brecht, encara que no del tot, perquè és molt germànic, molt reiteratiu i jo 
trobo que els mediterranis podem dir les coses amb moltes menys paraules i d’una ma-
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perspectiva del temps, emergeixen com dos dramaturgs que, en els pri-
mers temps de la postguerra europea, van tractar amb originalitat, deter-
mini, promptitud i eficàcia artística els efectes del nou ordre polític que 
s’estava instaurant amb la rèmora vergonyant de les dictadures espanyola 
i portuguesa, la divisió d’Alemanya i la consegüent construcció geopolíti-
ca dels blocs occidental i oriental d’infame memòria. 

V

Quant a les consideracions «testamentàries» sobre la llengua literària, es 
fa difícil de saber amb precisió quan va començar a circular la brama, «que 
[Espriu] havia volgut donar aquestes mostres oposades [“exposicions del 
més alt nivell intel·lectual amb fraseologia d’argot”] com a recull testa-
mentari d’una llengua».77 Una interpretació de Primera història d’Esther des 
del punt de vista estricte de la difícil situació social de la llengua catalana 
a la postguerra, de la qual Espriu sempre en va ser partícip si no el pro-
motor, ha pervingut fins avui. Tanmateix, i des del present estant, em de-
mano si aquesta lectura no ha afeblit i diluït més aviat la novetat i l’origi-
nalitat de Primera història d’Esther, no des del punt de vista literari, que no 
ha estat pròpiament qüestionada, però sí des del punt de vista lingüístic i 
estilístic.78

nera més o tan eficaç almenys per nosaltres com Brecht, que vol posar, rebotar i clavar en 
claus fins a les últimes conseqüències. A més a més, Brecht és un home que està al servei 

—cal no oblidar-ho— d’una ideologia que jo respecto però que no comparteixo...», Salva-
dor Espriu, dins Armando C. isasi angulo, Diálogos del teatro español de la postguerra, Ma-
drid, Editorial Ayuso («Colección Fuentetaja» 1), 1973, p.122. Recollit dins Francesc reina, 
Enquestes i entrevistes, I (1933–1973), op. cit., p. 183. 

77 Miquel arimany, Memòries de mi i de molts altres, Barcelona, Columna, 1993, p. 168–
169. Sobre el tema, vegeu Emma contreras picó, «Primera història d’Esther: el testa-
ment de l’idioma de Salvador Espriu?», treball final de carrera de Filologia Catalana. Tu-
tora: Olívia Gassol Bellet. Curs 2011–2012 (UOC). En la seva carta, Pla també esmenta el 
terme «testament» (vegeu supra, n. 32).

78 No incidiré pròpiament en l’estudi lingüístic, sobretot el lèxic, que compta ja amb 
aportacions importants de Sebastià Bonet: «Escrita durant els anys en què hi va haver ra-
ons serioses per dubtar de les possibilitats de supervivència del català, entenent el terme 
en el seu doble sentit jurídic i religiós, però també, sense metàfora, en un sentit específi-
cament lingüístic», «Salvador Espriu i la llengua catalana. Sobre Primera història d’Esther 
i algun altre text», Zeitschrift für Katalanistik, núm. 23 (2010), p. 6. O la de Roser vernet, 
«Aproximació a un estudi de les unitats lingüístiques estereotipades a Primera història d’Est-
her», Llengua & Literatura, núm.10 (1999), p. 197–242. 



INDESINENTER 9, 2014 [ISSN 1886– 6425], p. 9– 41 39

primer a histò ria d’esther  en el  seu temps

Situem-nos en el temps. Gairebé al cap de deu anys, Espriu «reaparei-
xia» públicament com a escriptor en un context de desballestament de la 
construcció i ple desenvolupament del sistema literari català, que amb to-
tes les dificultats del món maldava per retornar a una normalitat que tira-
va a utòpica a les acaballes dels quaranta. La lenta represa del món edito-
rial amb greus limitacions, com ara la prohibició tàcita de les traduccions, 
demanava prudència i caminar amb els passos comptats, com es va ma-
nifestar en el camp del teatre, quan Sagarra va intentar seguir la bretxa 
d’alguns preuats dramaturgs de la postguerra occidental, i va topar amb 
la realitat d’un mercat teatral en llengua catalana més restringit que mai, i 
d’un públic que hi anava amb prevenció i gens disposat a acceptar segons 
quins experiments. Davant el fracàs escènic de qualsevol proposta renova-
dora del nostre teatre, alguns cappares de la cultura catalana van arrufar 
el nas i van demanar el retorn a l’ordre, ço és, a la norma literària establer-
ta i llegada del noucentisme. La represa no es podia esbarriar amb segons 
quines aventures literàries.

La irrupció d’Espriu per força va xocar amb la percepció dels qui no-
més coneixien la seva trajectòria narrativa dels anys trenta, car treia el cap 
amb un text dramàtic insòlit en el si del teatre català contemporani i amb 
un recital lingüístic imprevist; l’“alarde” a què Espriu es referiria en la seva 
conversa amb Gubern el 1965.79 Tanmateix, l’objectiu d’Espriu no tenia 
volta de full: mostrar i actualitzar tant un perfil literari propi com un mo-
del determinat de llengua literària, ben diferenciat del d’altres il·lustres es-
criptors supervivents a la postguerra.80 Des d’aquesta perspectiva, coinci-
deixo absolutament amb les paraules de Víctor Martínez-Gil:

Per tant, al costat de les intencions socials (el món de Sinera i el rebuig de la 
guerra o l’actualitat del tema dels jueus) de Primera història d’Esther —i al cos-
tat d’altres intencions que s’han assenyalat com ara la necessitat d’un text que 
acompanyés la primera edició d’Antígona, o la voluntat de respondre al Nabí 
de Carner— em sembla evident que, al darrere de l’obra, hi ha també una 
qüestió personal que té molt a veure amb la seva qualitat lingüística: va ser un 
llibre fet per defensar-se de les acusacions que havia rebut abans de la guerra i 

79 Vegeu supra, n. 27.
80 Com va explicar a Joan vidal i gayolà, el seu vocabulari difícil, tenia un «sentit» i 

servia un «propòsit», dins Francesc reina, Enquestes i entrevistes, II (1974–1985), edició críti-
ca i anotada de les enquestes i entrevistes fetes a Salvador Espriu, Barcelona, CDESE / Edi-
cions 62 («Obres Completes – Edició Crítica» A2), 1995, p. 98.
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com a defensa de la seva posició com a escriptor en el procés d’estandarditza-
ció de la llengua catalana.81 

En veure’s forçat a renunciar temporalment a la narrativa, que era l’única 
manifestació literària per què podia ser re/conegut, la seva primera aven-
tura poètica, Cementiri de Sinera, no deixava de ser una proposta d’una cer-
ta distorsió en l’àmbit de la poesia, com ho van ser també Primera història 
d’Esther, i el segon poemari, Les cançons d’Ariadna, publicat al cap de poc 
temps del text dramàtic.82 

Espriu era conscient que amb Primera història d’Esther navegava contra-
corrent, arriscava molt més que amb la seva producció narrativa. Pla, que 
l’havia avalat com a narrador, se’n desmarcava i el qüestionava de mane-
ra significativa, perquè «rebutjava» el model de llengua transmès pel nou-
centisme; Riba menystenia els ressons pitarrescos que l’obra destil·lava, 
segons el seu parer;83 els germans Soldevila quedaven també un pèl des-
concertats, si bé Carles Soldevila veia amb més bon ulls un text, del qual 
el seu germà Ferran si bé remarcava la «riquesa lèxica», es demanava fins 
a quin punt la «facècia» no podia ser «excessiva». 

Alguns dels noms del món intel·lectual i cultural de la cultura de pre-
guerra van prendre distància amb l’obra de Salvador Espriu; en canvi, un 
sector de la joventut intel·lectual de postguerra, encara no viciada, repre-

81 Extret de l’article encara inèdit, Salvador Espriu i les Normes: acatar des de la recança. 
Agraeixo a Victor Martínez-Gil que me n’hagi facilitat la lectura. Paga la paga recuperar, 
ara i ací, les opinions expressades per Nèstor Luján i Julio Coll, respectivament, a propò-
sit de Primera història d’Esther. El primer parla d’«una verdadera apoteosis del rigor purista 
puesta al servicio del lenguaje impuro de las formas populares, con un nervio pesimista, 
casi enervante» (vegeu supra, n. 38); el segon es refereix a Espriu com a «uno de nuestros 
jóvenes escritores que con mayor angustia practica el deporte de una absoluta fidelidad» 
(vegeu supra, n. 51).

82 Sobre el tractament de la llengua literària en l’obra d’Espriu, vegeu també Carles mi-
ralles, El món d’Espriu, dins Sobre Espriu, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Univer-
sitat de Barcelona, 2013, p. 115–21, especialment.

83 Sobre les relacions entre Riba i Espriu, vegeu Rosa M. delor i muns, Espribarderiu, 
art. cit.; vegeu també el comentari de Josep romeu i figueres a propòsit de la lectura 
de poemes que van fer Espriu, Joan Perucho i el mateix Romeu a casa de la vídua de Joan 
Crexells: «[Riba] Va felicitar ostentòriament en Perucho, i als altres dos no ens digué res, ni 
tan sols ens saludà. Espriu s’afectà moltíssim davant aquella actitud desconsiderada, fins 
i tot li espurnejaven els ulls i es tancà en un silenci entre dolorós i despitat», Quadern de 
memòries, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat («Biblioteca Serra d’Or» 305), 
2003, p. 110. 
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sentada a Ariel84 i a Curial, sense qüestionar en absolut ni l’obra ni el mes-
tratge de Carles Riba, va rebre amb satisfacció la producció literària del si-
nerenc. Al capdavall, Espriu no pertany/ia al noucentisme.85

84 Tal vegada amb una excepció, la de Josep palau i fabre, que es va mostrar molt 
dur amb Les cançons d’Ariadna (vegeu supra, n. 38).

85 Com abona Carles miralles a Espriu i els clàssics, dins Sobre Espriu, op. cit., p. 157–161. 




