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PRESENTACIÓ 
 
Aquesta proposta didàctica, adreçada als nois i noies de Batxillerat, és l’actualització del 
dossier didàctic que el Departament d’Ensenyament va dedicar a l’obra de teatre Antígona de 
Salvador Espriu dins del programa El gust per la Lectura en l’edició de 1997-1998, portada a 
terme arran de l’Any Espriu, escaigut aquest 2013. En conseqüència, reprodueix els 
plantejaments originals adaptant-los quan és necessari a les possibilitats de les tecnologies de 
l’aprenentatge i el coneixement. Pel que fa al material de referència, s’ha pres l’edició més 
recent de l’obra teatral Antígona, publicada dins la col·lecció Educació 62 per Educaula. Totes 
les citacions, doncs, són referides a aquesta edició. 
 
El dossier que pretén analitzar d'una manera globalitzadora una obra que va ser  emblemàtica 
durant una època determinada i que des de fa temps es treballa a la literatura de Batxillerat. 
Aquesta concepció de l'obra des d'un punt de vista total va fer que originalment el dossier ja es 
plantegés una metodologia que proposi fer una anàlisi de l'obra, tant des de la perspectiva 
literària com des del conreu de la llengua.  
 
Els materials didàctics apareixen organitzats en deu apartats de manera que es comença per 
la part més externa respecte de l’obra per anar treballant gradualment la llengua i els aspectes 
literaris en els set primers, i acabar proposant uns exercicis de globalització dels coneixements 
adquirits i de valoració de l’obra en els tres últims. En l’annex hi ha uns glossaris sobre la 
tragèdia i sobre la representació teatral, perquè l’alumnat pugui tenir a mà uns vocabularis 
específics, que, a vegades, costa de tenir a l'abast.  
 
L’apartat de mitologia ha estat inclòs amb la idea de donar unes nocions, breus però 
importants, de cultura clàssica, que introdueixen uns referents mitològics bàsics necessaris per 
a la comprensió de l’obra. 
 
Pel que fa a la llengua, s'ha pensat en un treball sobre l'expressió oral, l’oratòria i els recursos 
retòrics amb exercicis que, estructurats sobre una possible representació de l'obra, encaminin 
l'alumnat a valorar els usos lingüístics de Salvador Espriu, a comprendre millor el teatre i a 
saber valorar una posada en escena. 
 
Respecte a la part d'anàlisi literària de l'Antígona espriuana, es considera molt convenient de 
connectar els lectors i lectores amb altres obres del gènere tràgic, a fi que adquireixin una visió 
més completa de l'obra i n'arrodoneixin la concepció amb un estudi comparatiu.  
 
Aquest material didàctic s'ha fet amb el propòsit de fer treballar l'alumnat tant individualment 
com en grups, en el pensament que aquesta última línia de treball és molt necessària per 
resoldre alguns exercicis que s’hi proposen i, també, per encaminar els nois i noies cap a 
l'adquisició de l'hàbit del treball en col·laboració. 
 
A més a més dels objectius que ja esmentats, es pretén que qui treballi aquesta proposta es 
familiaritzi amb el maneig d'obres de característiques molt diverses i sàpiga treure tot el profit 
possible de les dades que en pugui obtenir. 
 
L’objectiu és que tant el professorat com l'alumnat puguin trobar en els diferents apartats 
d'aquesta proposta el camí per comprendre millor l'obra d'Espriu i, més concretament, 
Antígona, i així poder-ne gaudir de la lectura i de les representacions teatrals. 
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ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT 
 

Objectius 
 
1. Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica els textos literaris, per tal 
d'entendre'ls i d'interpretar-los d'acord amb els diferents contextos històrics i socials. 
 
2. Expressar oralment, per escrit i amb l'ús d'altres mitjans complementaris, la reflexió que 
genera la lectura i l'anàlisi de textos literaris. 
 
3. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en interaccions comunicatives de diferent 
forma, necessàries per a la realització de les tasques i la construcció de coneixements. 
 
4. Conèixer, a partir de la lectura, les característiques i recursos del teatre, les principals 
dades de Salvador Espriu i Antígona, i dels referents clàssics que s’hi relacionen. 
 
5. Comentar textos literaris, a partir de la seva lectura, i reconèixer les representacions de la 
realitat, tot precisant les relacions que s'estableixen entre l’Antígona de Salvador Espriu i les 
obres homònimes de Sòfocles, Anouille i Brecht. 
 
6. Identificar i comentar, a través de la lectura, els temes que apareixen a Antígona i el 
tractament que se'n fa segons el moment i la tradició literària. 
 
7. Usar de manera crítica les fonts bibliogràfiques adequades per a l'estudi de la literatura a 
fi d'obtenir, interpretar i valorar informació i opinions diferents, i emprant amb autonomia i 
esperit crític les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
8. Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports i mitjans, a partir dels models 
literaris llegits i analitzats. 
 
9. Valorar críticament diferents expressions culturals i artístiques per a una comunicació 
més bona amb totes les persones, comprenent alhora el valor relatiu de les convencions 
socioculturals i evitant els estereotips lingüístics i no lingüístics que comporten judicis de 
valor i prejudicis. 
 
10. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions 
dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, tot valorant el 
coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l’experiència individual i 
col·lectiva. 
 
Continguts 
 
DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA 
 
Comprensió de discursos literaris 
 
1. Comprensió del discurs literari com a fenomen comunicatiu i estètic, com a vehicle de 
creació i de transmissió cultural i com a expressió de la realitat històrica i social, tot 
identificant la simbologia, els estereotips i els tòpics de l'imaginari col·lectiu de la nostra 
societat. 
 
2. Reconeixement de les característiques i els recursos emprats en les obres dels diferents 
gèneres i moviments literaris, amb la identificació i contextualització de manifestacions 
literàries diverses que es facilita amb la comparació entre produccions literàries i artístiques 
de tota mena, època i mitjà de comunicació. 
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3. Reconeixement del ressò, la interpretació i l'expressió dels grans esdeveniments històrics 
i els canvis sociològics de l'època en què han estat escrites. 
 
4. Reflexió sobre els grans temes literaris.  
 
5. Consolidació de l'autonomia lectora i apreciació de la literatura com a coneixement 
d'altres mons, temps i cultures amb la lectura d'obres completes i de fragments 
representatius de les produccions d'autors i  autores, moviments i períodes representatius 
de la literatura. 
 
6. Gestió fluida i espontània de les interaccions orals en la realització de comentaris literaris 
i per a la construcció del coneixement. 
 
7. Participació en converses sobre literatura amb flexibilitat i eficàcia, matisant les opinions 
pròpies i responent adequadament en situacions d'humor, doble sentit, formals o de caire 
col·loquial. 
 
Producció de discursos crítics i literaris 
 
1. Planificació, elaboració i comunicació (oral, escrita o audiovisual) de treballs acadèmics 
realitzats amb el rigor, adequació i sentit crític necessaris per mostrar l'anàlisi, 
contextualització, comentaris i interpretació de les obres llegides. 
 
2. Elaboració d'un discurs crític argumentat a partir de la lectura dels textos literaris. 
 
3. Elaboració, com a possible forma de treball complementari, de textos amb voluntat 
literària i l'ús de recursos retòrics propis del llenguatge literari a partir de l'anàlisi i la imitació 
tècnica de models dels escriptors i escriptores que han estat objecte d'anàlisi. 
 
Coneixements dels textos clàssics de la literatura 
 
1. Coneixement de la tradició literària a partir del contacte directe amb el text i amb l'ajut 
complementari d'altres mitjans. 
 
2. Identificació de la simbologia, dels estereotips i dels tòpics de l'imaginari col·lectiu en 
textos literaris. 
 
3. Reconeixement de les convencions, interpretacions i adaptacions d'obres representatives 
de la nostra història literària en el teatre. 
 
4. Identificació de les formes retòriques que constitueixen els recursos més habituals del 
llenguatge literari. 
 
5. Reflexió sobre els grans temes de la literatura, relacionant-los amb la tradició de la 
mitologia clàssica 
 
DIMENSIÓ DE RECERCA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
 
1. Planificació i execució individualment o en grup de projectes de recerca en literatura, en 
la realització dels quals calgui la captació, selecció, processament i interpretació de dades i 
la comunicació oral, escrita i/o audiovisual dels resultats. 
 
2. Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del coneixement. 
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3. Identificació i utilització correcta de la informació contrastant-ne el rigor i la credibilitat i 
adequant-los a la seva funció en l'aprenentatge amb consciència de la dimensió ètica del 
maneig i ús de la informació (respectar els drets d'autoria, citar adequadament les fonts 
consultades seguint alguna norma acceptada, usar èticament la informació obtinguda). 
 
DIMENSIÓ COMUNICATIVA 
 
1. Lectura i treball sistemàtic de diversos discursos, amb interpretació guiada de les idees 
complexes i posicionament crític davant el text literari. 
 
2. Interpretació crítica de textos literaris on es desenvolupin missatges amb referències 
socioculturals complexes. 
 
3. Aplicació de la reflexió metalingüística i metacognitiva (adequació, coherència, cohesió i 
correcció) com a base de regulació en l'elaboració de les produccions pròpies i en la seva 
presentació final. 
 
4. Anàlisi de les relacions significatives entre les paraules en relació amb la coherència dels 
textos i la seva adequació al context.  
 
5. Ús de les normes ortogràfiques, gramaticals i tipogràfiques en la realització dels textos 
propis. 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Valorar les aportacions de la literatura universal a la comprensió, representació i 
interpretació del món i de la peripècia humana i la lectura d'obres literàries com a mitjà de 
maduració personal. 
 
2. Apreciar i valorar críticament textos literaris, contextualitzant-los i fent comentaris raonats 
que mostrin les anàlisis fetes sobre els seus continguts i els recursos lingüístics emprats, i 
els lligams que es poden establir amb altres produccions literàries, artístiques o fets socials. 
 
3. Identificar les característiques essencials i els recursos estilístics del gènere teatral, 
relacionant-les amb les idees estètiques i les transformacions artístiques i històriques 
detectades en les obres o fragments llegits, analitzats i comentats a l'aula. 
 
4. Analitzar, comentar i interpretar textos literaris, reconeixent les representacions de la 
realitat que presenten, tot aplicant-hi els coneixements adquirits sobre els temes, els 
recursos literaris i els moviments i períodes literaris i precisant les relacions amb altres 
produccions literàries o artístiques. 
 
5. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en converses per a la construcció de 
coneixements i la comprensió dels textos literaris que es comenten a l'aula. 
 
6. Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports, a partir dels models literaris 
llegits i analitzats, com a instruments per a l'increment del cabal de la pròpia experiència 
personal. 
 
7. Cooperar amb els companys i companyes en la realització de tasques d'aprenentatge, tot 
demostrant capacitat d'organitzar-se, responsabilitzar-se, compartir la informació i avaluar el 
funcionament de l'equip de treball. 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ANÀLISI DELS ASPECTES EXTRÍNSECS 

 

Pau Barceló. Ronda de mort a Sinera. Teatre Grec. 1975. MAE 
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Antígona és una obra, sovint considerada difícil, que ha estat estudiada per diversos 
especialistes. Aprofitant aquesta avinentesa, us proposem que, per fer-ne una anàlisi, 
consulteu diverses obres; així aprendreu a treballar i a saber utilitzar dades procedents de 
diverses fonts. 
 
Comenceu a desenvolupar aquesta tasca consultiva indagant sobre els aspectes externs 
(extrínsecs) que envolten Antígona. Us poden ajudar a adquirir una forta intuïció dirigida a  
descobrir a priori els aspectes literaris i lingüístics sobre els quals l'autor ha bastit l'obra 
(encara que tots hem de tenir en compte que un autor pot actuar lliurement en el moment de 
creació particular respecte a tota la seva producció en general). 
 

1. AUTOR. OBRA TEATRAL. ÈPOCA  

 
1. De la cronologia següent, escolliu i comenteu breument els fets històrics i els fets 
culturals que més van influir en la vida i en l'obra de Salvador Espriu: 
 
 

Any Fets polítics Fets culturals 

1909 «Setmana Tràgica» 
 
 

1913  
L'IEC dóna a conèixer les normes 
ortogràfiques de Pompeu Fabra. 

1914-1925 
Mancomunitat de Catalunya. Prat de la 
Riba, president. 

 
 

1914-1918 Primera Guerra Mundial. 
 
 

1914 
Vaga general a València. Pànic 
econòmic com a conseqüència de la 
Primera Guerra Mundial. 

 

1917-1923 

Intensa agitació social i política als 
Països Catalans. Moviment obrer, 
republicanisme i nacionalisme en són 
els eixos. 

 

1917 

Moviment revolucionari al País Valencià. 
Mor Enric Prat de la Riba. Intent de 
vaga general a Barcelona. Crisi de 
l'Estat. Intensa agitació política i social 
als Països Catalans. Assemblea de 
Parlamentaris a Barcelona. 

 

1918 
Aprovació del projecte d'autonomia de 
Catalunya. 

 

1919 

Macià funda la Federació Democràtica 
Nacionalista. Declaració d'estat de 
guerra fins a l'abril. Eleccions a diputats 
a Corts: guanya la Lliga Regionalista de 
Catalunya. Intens moviment 
autonomista al Principat. 
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1923 

Assassinat de Salvador Seguí. Cop 
d'Estat de Primo de Rivera. Implantació 
de la Dictadura. Repressió a la llengua i 
a les institucions. S'incrementa el 
terrorisme. Vaga de transports. 
Nombrosos atemptats, amb morts i 
ferits.  

Desembre: Reial Ordre prohibint 
l'ensenyament del català a les 
escoles oficials. 

1924 

La CNT és declarada il·legal, les 
diputacions catalanes i la Mancomunitat 
són dissoltes. Repressió contra la 
llengua catalana. Guerra al Marroc. 
Detenció de Companys, Casanovas i  
nombrosos sindicalistes. 

Inauguració del monument a mossèn 
Cinto. Els Jocs Florals se celebren a 
Tolosa del Llenguadoc. Mor Àngel 
Guimerà. 

1926 
Complot de Prats de Molló. Abd-el-Krim 
es rendeix al Rif. 

 

1929  
Exposició Universal de Barcelona. 
 

1930 

Dimissió de Primo de Rivera i govern de 
Berenguer. Pacte de Sant Sebastià. 
Fundació del Bloc Obrer i Camperol. 
Mort de Primo de Rivera a l'exili. A 
Madrid es forma el govern provisional 
de la República. Rebel·lió a Jaca. 

 

1931 

Fundació de l'Esquerra Republicana de 
Catalunya. Eleccions a l'abril. Macià 
proclama la República Catalana, que, al 
cap de tres dies, es converteix en 
Generalitat de Catalunya. A les Illes 
comença una campanya per l'auto-
nomia. Al País Valencià, igualment. 
Estatut de Núria al Principat. El 99% 
dels votants el plebisciten. Gran 
manifestació a Barcelona pro Estatut. 
L'agost és lliurat l'Estatut a les Corts de 
Madrid. 

 

1932 

Les Corts espanyoles aproven l'Estatut 
de Catalunya, retallat i desvirtuat. 
Sublevació a Sevilla del general 
Sanjurjo. 

Els Jocs Florals tornen a celebrar-se 
a Barcelona. Aprovació de les 
Normes de Castelló, per les quals els 
valencians s’afegeixen a la normativa 
de Fabra. Publicació del Diccionari 
General de la Llengua Catalana. 

1933 

Sublevació anarquista de poca durada. 
A la mort de Macià, Lluís Companys el 
succeeix a la presidència de la 
Generalitat. Victòria electoral de les 
dretes a Madrid. Vaga general a 
Barcelona, de curta durada. 

Creació de la Universitat Autònoma. 
Rector: Bosch i Gimpera. 

1933-1935 Bienni negre. 
 
 

1934 
Govern Lerroux-CEDA. Vaga general i 
revolta de la Generalitat. Els seus 
governants són empresonats. 

 

1935 
Suspensió de l'Estatut. XIII Congrés 
Internacional del Pen Club a Barcelona. 
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1936 

Eleccions. Triomf del Front Popular. 
L'Estatut d'Autonomia és restituït. Juliol: 
sublevació militar contra la República. 
Creació de les milícies antifeixistes. 
Canvi de govern: aquest es trasllada 
més tard a València. Mor l'anarquista 
Durruti a Madrid. Desembre: l'exèrcit de 
Catalunya substitueix les Milícies 
antifeixistes. 

 

1938 

Manuel Carrasco i Formiguera és 
afusellat pels franquistes. El govern 
central es trasllada a Barcelona. Juny: 
es tanca la frontera. Agost: els feixistes 
entren a Lleida. Batalla de l'Ebre. 
Desembre: comença l'ofensiva a fons 
contra Catalunya. Bombardejos intensos 
a Barcelona. 

 

1939 

Exili a França del Govern de la 
Generalitat, dels dirigents catalanistes i 
dels dirigents obrers. Repressió general 
sobre els Països Catalans. Fi de la 
Guerra Civil (1d'abril) i supressió de les 
organitzacions polítiques i les 
associacions catalanistes. 

Interdicció de l'ús oficial de la llengua 
catalana, de la bandera catalana i de 
l'himne nacional “Els Segadors”. 

1939-1945 Segona Guerra Mundial. 
 
 

1940 

Es crea el Front Nacional de Catalunya. 
Franco i Hitler s'entrevisten a Hendaya. 
Companys, exiliat a França i trobat per 
la Gestapo, és lliurat a la policia 
espanyola. És afusellat a Montjuïc el 15 
d'octubre. 

 

1942 

La CNT es va organitzant a la 
clandestinitat. També ho fan UDC, EC, 
ERC, etc. Comença la resistència 
armada, política i cultural. 

Durant aquest any només permeten 
de publicar quatre llibres en català. 

1945 

Els francesos tanquen la frontera amb 
l'Estat espanyol. Neix el Consell 
Nacional de la Democràcia Catalana. 
S'estructura el moviment socialista de 
Catalunya. 

Apareixen clandestinament Treball, 
Endavant i La Bandera del Poble 
Català. Es crea el concurs literari de 
Cantonigròs. 

1947  
Es crea el premi Joanot Martorell. 
Fundació de la Coral Sant Jordi. 

1948 
La frontera s'obre. 
 

Surten Dau al Set i Temps. 

1950 
Grans restriccions elèctriques a 
Catalunya. Encariment de la vida, 
incloent-hi els transports. 

Joan Sales crea el Club dels 
Novel·listes. Aquest any s'han 
publicat tretze llibres en català. 

1951 
Continua l'encariment de la vida. 
Primera vaga de transports a Barcelona, 
de gran ressò. 
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1952 
Espanya ingressa a l'ONU. Vagues, 
detencions, consells de guerra i 
afusellaments. 

Un grup d'intel·lectuals catalans 
s'adrecen al director de la UNESCO 
arran de la desena reunió feta a 
París. 

1954 
 
 

Apareix la revista Canigó. 

1955 
 
 

Apareixen les revistes Serra d'Or  i 
Inquietud. 

1956 

Estat d'excepció. Constitució a 
Barcelona del grup Catalunya-
Cristianisme. Prohibició del Congrés 
d'Escriptors Joves. Agitació a la 
Universitat de Barcelona. 

 

1957 
Intensificació del procés immigratori. 
 

 

1960 

Acte catalanista al Palau de la Música 
de Barcelona. Són detinguts destacats 
membres catalanistes. Campanya 
contra el director de La Vanguardia 
Galinsoga. 

 

1961  
Aparició de les revistes Delta, 
Oriflama, Cavall Fort. Fundació 
d'Òmnium Cultural. 

1962 

Espanya demana l'ingrés al Mercat 
Comú Europeu. Trobada a Munic 
d'elements de l'oposició, que són 
detinguts en tornar. Vaga d'estudiants. 
Vaga obrera amb participació dels 
partits polítics. 

Al llarg d'aquests anys ha sortit 
nombrosa premsa clandestina. 

1964 

Franco commemora les seves noces de 
plata amb el poder, allò que la 
propaganda de l'època anomenà els 
«25 años de paz». 

 

1966 

Carta de Tarradellas a la comunitat de 
Montserrat. Manifestació de 130 
religiosos relacionada amb els 
maltractaments als detinguts. Tancada a 
Sarrià: la «Caputxinada». Segons diaris 
francesos, un 42% de ciutadans no ha 
votat el referèndum. 

Surt Tele/estel, setmanari català. 

1967  
Creació de la Universitat Catalana 
d'Estiu a Prada. 

1968 

Any Internacional dels Drets de l'Home; 
surt un informe denunciant la situació 
del poble català. L'Abat Escarré torna a 
Catalunya per morir-hi. Gran 
manifestació de dol. L'Abat Cassià Just 
promet seguir la línia d'Escarré. 

 

1969 
Llei de successió a favor de Juan Carlos 
de Borbón. Molts capellans catalans 
renuncien a la paga estatal. 

Profusió de premsa clandestina. 
Creació de la Fundació Bofill. Creació 
del Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes. 
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1970 

Informe clandestí sobre l'estat dels 
presos a la Model. Procés de Burgos. 
Tancada a Montserrat d'intel·lectuals 
catalans: creen l'Assemblea Permanent 
d'Intel·lectuals. 

 

1971 

Represàlies contra els intel·lectuals 
catalans tancats a Montserrat. Moviment 
de protesta. Creació de l'Assemblea de 
Catalunya. 

 

1973 

Mor en atemptat l'almirall Carrero 
Blanco. Constitució del Consell de 
Forces Polítiques de Catalunya. Assalt a 
diverses editorials i llibreries. 

Pau Casals mor a l'exili. 

1974 

Arias Navarro al poder. Execució de 
Salvador Puig Antic. Document de les 
Comunitats Cristianes. Xirinacs idea la 
Marxa de la Llibertat. 

 

1975 

Manifest del President de la Generalitat. 
Execució de dos militants d'ETA i de 
tres del FRAP. Pax Christi propugna 
una campanya per l'amnistia. Franco 
mor. Continua preparant-se la Marxa de 
la Llibertat. «Poble català, posa't a 
caminar». 

 

1975-1977  
Congrés de Cultura Catalana. 
 

1976 

Nous partits polítics a Catalunya. Cent 
mil persones assisteixen a l'acte de 
l'11de Setembre a Sant Boi. S'anuncia 
oficialment la Marxa de la Llibertat 
emmarcada dins el context de lluita per 
l'amnistia. Fraga, ministre de 
Governació, la prohibeix. S'inicia a 
l'agost i és perseguida amb 
contundència. 

Apareix el diari Avui. 

1977 

Juny: eleccions. Victòria de les 
esquerres nacionalistes al Principat. 
Reunions de Tarradellas i els 
parlamentaris amb el Govern de Madrid 
per obtenir la Generalitat. Onze de 
Setembre esclatant: gran manifestació 
“Llibertats, amnistia, Estatut 
d’autonomia”. Restauració de la 
Generalitat Provisional. 
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2. Informeu-vos bibliogràficament1 sobre l'obra teatral de l'autor i responeu les preguntes 
següents: 
 

a) Basant-nos en la polèmica2 de si el text teatral té valor literari i des d'un punt de 
vista extrem no pot ser representat (cosa que pensaven els autors simbolistes) o bé 
l'obra de teatre ha ser necessàriament representada, quina creieu que seria la 
posició d'Espriu sobre aquesta qüestió? Raoneu la vostra resposta. 

 
b) Creieu que el teatre d'Espriu: 

         
- mitjançant una sèrie de transposicions al·legòriques, es fa ressò de realitats 
socials i polítiques? 
         
- és un tipus de teatre intimista i d'abast exclusivament personal? 
          
- és un tipus de teatre escrit segons les necessitats conjunturals exigides per les 
circumstàncies simplement teatrals? 

         
Raoneu totes les respostes. 

         
c) Raoneu si Espriu és un autor teatral de «peça ben feta» (esbrineu el significat 

d'aquesta expressió) o bé si és un autor que reacciona contra les trillades 
convencions teatrals i l'àrid llenguatge del teatre contemporani. 

 
3. En el quadre d’aquesta activitat, a l'eix de les ordenades hi apareixen les obres de teatre 
de l'autor i al de les abscisses aquest seguit de possibilitats estructurals i temàtiques que 
creiem que són ben característics d'Espriu: 
 

a) Creació d'un món al·legòric paral·lel a un món de referències locals més properes a 
la biografia de l'autor. 

 
b) Teatre dintre del teatre. 
 
c) Introducció com a base teatral de la funció narrativa i pedagògica dels mites que 

poden configurar la visió cultural d'Occident. 
 
d) Aprofitament de totes les capacitats expressives de tots els registres de la llengua 

catalana com a base lingüística que es transforma en un element importantíssim 
d'una obra de teatre. 

 
e) Adaptació, com a mínim a nivell d'indici, d'estructures dramàtiques que han 

configurat els gèneres teatrals més importants. 
 
f) La ceguesa intel·lectual de la persona davant dels grans problemes existencials 

que l'angoixen. 
 
g) Introducció dels fets de la història dels Països Catalans que d'una manera 

reelaborada s'adapten temàticament a l'obra de teatre. 
 
h) La mort com a destí únic i indefugible de l'ésser humà. 

 

                                                 
1
 Podeu llegir el capítol XIV del llibre de X. Fàbregas Històries del teatre català i el capítol 6 de la part IV 

d’Història de la literatura catalana d’Anton M. Espadaler, citades a la bibliografia. 
2
 Podeu obtenir informació sobre aquesta polèmica llegint el capítol II del llibre de X. Fàbregas Els orígens del 

drama contemporani II, citat a la bibliografia.  
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Documenteu-vos al voltant d’aquestes obres i ompliu el quadre col·locant una creu a la 
casella corresponent, sempre que alguna de les obres integri alguna de les característiques 
proposades: 
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Fedra         

Antígona         

Primera història 
d’Esther 

        

Ronda de mort a 
Sinera 

        

Les veus del carrer         

Una altra Fedra, si 
us plau 

        

D’una vella i 
encerclada terra 

        

 
4. Per arrodonir la visió que hàgiu obtingut de l'autor, comenteu el text que tanca el prefaci 
que Espriu va escriure l'any 1982 a Primera història d'Esther. Tingueu en compte que la 
funció bàsica dels espectadors és «veure» la  representació d'una obra de teatre: 
 

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 prim cristall 
d'una rosa blanca, aponcellada al capvespre. Esclatarà a qualsevol moment de 
matines, i amb ella, en cloure'ns la seva secreta olor, ens  evaporarem. Que res no els 
atemori, però, i no oblidin que l'home, mesura de tot, ho és fins de l'Apocalipsi. 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, d'admetre què són, un 
buit esguard de cec, que se'ls obri  el camí que s'endinsa en el desdeny de la 
misericòrdia i del repòs. (pàg. 8-9) 

             
5. Carles Miralles, en el pròleg a l'Antígona de Salvador Espriu3, escriu: 
 

Els entesos d'aquí havien notat la influència de Brecht ja en la Primera història 
d'Esther, per primera vegada publicada el 1948. Espriu mateix ho desmentí, explicant 
que no coneixia Brecht -llevat de la versió cinematogràfica de L'opéra de quat'sous- 
quan la va escriure. El que els entesos havien notat, Espriu ho anomenà 

                                                 
3
 ESPRIU, S., Antígona  Barcelona: Edicions 62, 1993. 
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«coincidència», i l'explicà com a «nascuda del moment històric comú». Espriu estava 
aleshores esqueixat entre la idea que ell s'havia fet de la seva obra -treballada sense 
concessions, ben feta, minoritària- i l'ús que una sèrie d'amics, gent de lletres, en 
volien fer, al teatre i en altres àmbits, per alliçonar i conscienciar sobre la situació del 
català, del país i de la seva cultura. La veritat és que la seva obra, sense tractar 
sempre directament d'això, es prestava globalment a una operació d'aquesta mena. 
Per  això Espriu, tot i opinar que el seu teatre era «aristocràtic», se sentia captivat pel 
que ell en deia «la preocupació comunitària» de Brecht, la preocupació «de dirigir-se a 
la multitud». Aquest és l'ambient en què Espriu fou convençut a repensar l'Antígona 
de 1939. Una represa del teatre català que coincidia amb la consolidació ja en els 
anys 60, d'una resistència cultural a la dictadura espanyola. Franco es preparava per 
a la commemoració de les seves noces de plata amb el poder, allò que la propaganda 
de l'època anomenà els vint-i-cinc anys de pau, però un país no es pot tenir tancat a 
pany i clau durant tants anys. «Des que la vaig escriure», manifestava Espriu, «han 
passat vint-i-cinc anys, ha aparegut una nova generació...».  
 
I així fou que Espriu rescriví l'Antígona l'any 1963 i que Ricard Salvat l'estrenà a finals 
d'aquell any.  

 
Aprofitant la informació d'aquest text, i amb l’ajuda del professor o professora, tracteu de 
resoldre les qüestions següents: 
 

a) Anoteu les dates de la primera edició i de la reedició d'Antígona d'Espriu; 
contrasteu-les amb la cronologia anterior i expliciteu la incidència històrica que 
aportaren sobre les dues edicions. 

 
b) Esbrineu qui era Bertolt Brecht, quina era la seva teoria sobre la funció social del 

teatre i amplieu (a partir de les idees del text) la incidència que podia tenir sobre la 
instrumentació que l'ambient intel·lectual feia de l'obra d'Espriu. 

 
c) Ja que els anys seixanta consolidaven una progressiva resistència cultural a la 

dictadura franquista, Antígona marcà una fita importantíssima d'aquesta cada 
vegada més evident represa. Feu un treball de recerca tractant de copsar el ressò 
històric que es produí amb la seva primera representació. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ELEMENTS DE MITOLOGIA GREGA 

Figurí. Fabià Puigserver. Antígona. 1978. MAE 

  



25 
 

1. LA GÈNESI DE LA MITOLOGIA GREGA 

 
A la Grècia clàssica la representació de tragèdies anava lligada a festes nacionals de caràcter 
religiós que oferia cada Estat als seus ciutadans. L'assistència a aquests espectacles era 
massiva i durava hores. Aquestes tragèdies servien per adoctrinar el poble sobre els mites, 
que informaven la població sobre les tradicions, creences i costums. A la bibliografia citem 
tractats de mitologia que us poden ser útils per respondre les preguntes d’aquest apartat.  
 
1. Copseu què és un mite mitjançant l'explicació que Jostein Gaarder ha introduït al seu 
llibre El món de Sofia i formuleu-ne per escrit la vostra definició:  
 

Per filosofia entenem la nova manera de pensar que va sorgir a Grècia 
aproximadament sis-cents anys abans de Crist. Fins aleshores, la gent només havia 
trobat resposta a les seves preguntes en algunes religions. Aquestes explicacions es 
van transmetre de generació en generació a través dels mites. Un mite és una història 
sobre déus que pretén explicar per què la vida és com és. [...] 
 
 També a Grècia hi havia una visió mítica del món quan arrencava la filosofia. Les 
històries dels déus grecs es van transmetre de generació en generació durant segles. 
[...] 
Al voltant del 700 aC, Homer i Hesíode ja havien escrit bona part de la mitologia 
grega. Això va crear una situació nova. Els mites, ara, estaven escrits, i era possible 
parlar-ne. 
 
Els primers filòsofs grecs van criticar la mitologia d'Homer perquè pensaven que els 
déus que havia imaginat s'assemblaven massa als humans, i eren igual d'egoistes i 
traïdors. Per primera vegada es va dir que els mites eren només imaginacions 
humanes. (pàg. 27-31) 

 
2. Els mites van néixer, doncs, de la necessitat de l'home per explicar-se els fets relacionats 
amb el seu entorn. Indiqueu a quin dels aspectes de l'experiència humana que hi ha a 
continuació es refereix aquest mite: 
 
 Prometeu era un tità que amb llot d'un riu va modelar una imatge semblant a la dels 

déus i va crear el primer home. Després robà una guspira del carro del Sol i la va oferir 
als humans. Zeus, déu suprem, molt irat per aquesta acció, li tragué tot el poder i el 
castigà encadenant-lo al Caucas.  

 
 a) al naixement, resurrecció i mort de l'home; 
 b) a l'origen del món;  
 c) als fenòmens atmosfèrics, astronòmics i geològics;  
 d) a la reproducció de les plantes i els animals;  
 e) a la gènesi de les tècniques i les arts;   
 f) a les institucions familiars, socials, polítiques i religioses. 
 
3. Escolliu un dels aspectes esmentats, cerqueu un mite que hi faci referència i expliqueu-lo a 
classe. 
 
4. L'origen d'aquestes llegendes ve de la civilització que es va desenvolupar a Creta i es va 
estendre cap a les illes meridionals del mar Egeu. Situeu les illes en el mapa de la pàgina 
següent. També podeu descarregar-lo de la Viquipèdia o fer aquesta mateixa activitat a 
l’ordinador, a partir de Google Maps.   
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Aegeansea.jpg
https://maps.google.gr/
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5. Busqueu en una història de l'Antiga Grècia quina cultura s'hi va desenvolupar el segon 
mil·lenni abans de Crist i indiqueu en el mapa anterior on era situada la ciutat de Micenes. 
 
6. Aquesta cultura va ser fruit del contacte d'una civilització d'origen indoeuropeu amb una altra 
d'oriental. Quina mena de societat havien desenvolupat cadascuna?  
 
7. Les religions d'aquests pobles, a quin tipus de déus donaven culte? 
 
8. Minos va ser un monarca de Creta en aquella època. En un tractat de mitologia busqueu-ne 
la genealogia i indiqueu d'on eren originaris els seus progenitors. 
 
9. Expliqueu les vicissituds que va haver de patir aquest monarca cretenc. 
 
10. Quina relació té la història del fil d'Ariadna amb el Minotaure? 
 
11. Hesíode, en la seva obra Teogonia explica la genealogia i els episodis de l’existència dels 
déus grecs. En la classificació següent, poseu al costat de cada tipus de mites el tema a què 
es refereixen: 
 

Tipologia  Tema de què tracten 

Teogònics  

 

Antropogònics  

 

Etiològics  

 

Escatològics  

 

Morals  

 

 

2. LES DIVINITATS OLÍMPIQUES 

  
1. Les divinitats del panteó grec vivien en un lloc determinat, on era? Assenyaleu en el mapa 
anterior l'emplaçament de la seva residència. 
 
2. Zeus, en una lluita còsmica contra el seu antecessor, va erigir-se senyor suprem del panteó 
grec. Contra quin déu va lluitar? Per què? Expliqueu com es va desenvolupar aquesta guerra i 
qui hi va intervenir. 
 
3. Després d'aquesta contesa, l'Univers va quedar repartit entre tres déus. Digueu quins són, 
quins dominis tenen i els poders que els atribueixen. 
 
4. Els déus olímpics tenen una aparença antropomòrfica, indiqueu què significa. 
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5. Relacioneu els progenitors amb els fills i ompliu els buits per acabar d'omplir aquest arbre 
genealògic dels déus: 

 
 
 
  
                                                                                                       
                                                         
                                                         

           
                                                                                                                                               
         
                                              
 
 
                                                                                
  
  
 
 
6. Completeu la genealogia de Zeus i les seves amants:  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
                           
 
7. Aquestes divinitats moltes vegades actuaven de manera similar als homes. Quines 
diferències hi havia entre uns i altres?  
  
8. Sovint els déus es casaven amb humans. Com es denominen els éssers fruit d'aquesta 
unió? Esmenteu algun personatge llegendari que sigui fill d'un matrimoni d'aquest tipus, 
expliqueu-ne les peripècies i digueu quines qualitats extraordinàries posseïa. 
 
9. Les noces de Tetis i Peleu són famoses per un fet que va repercutir en la Guerra de Troia. 
Quin? Expliqueu-lo. 
 
10. Heinrich Schliemann, arqueòleg alemany, va descobrir l'emplaçament de la ciutat de Troia 
seguint les indicacions sobre la seva localització que va trobar en La Ilíada i en L'Odissea. 
Indiqueu en el mapa on era. 
 
11. Els esdeveniments humans rellevants, considerats popularment com a històrics a la Grècia 
clàssica, es recullen en cicles de caràcter temporal, territorial o familiar, que inclouen infinitat de 
llegendes. Un d'ells és el cicle troià; esmenteu-ne d'altres.  

URÀ 

ZEUS 

GEA 

HERA 

 LETO MAIA 

 

 ÀRTEMIS 

 

AFRODITA 

PERSÈFONE 

 ARES 

REA 

HEBE 

CEO   FEBE OCEÀ TETIS 

ATENA  MAIA  

ZEUS  POSID
Ó 

HESTIA LETO  PROMETEU EPIMETE
U  

DIONE  

JÀPET ÀSIA 
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3. ELS CICLES I LES NISSAGUES MÍTIQUES  

 
1. El cicle de Troia constitueix un cabal de material llegendari sobre el qual trobem 
elaboracions literàries tan importants com els poemes homèrics. El cicle tebà, a través de quin 
tipus de fonts ha perviscut? 
 
2. Aquests mites llegendaris, sovint, servien per explicar la fundació de molts indrets i justificar 
les jerarquies socials. Els governants solien estar emparentats amb alguna divinitat. 
 
 a) Qui era Cadmos? 
 
 b) Expliqueu les circumstàncies de la fundació de Tebes. 
 
 c) Situeu Tebes i Argos en el mapa de la pàgina 24. 
 
3. De la nissaga dels fundadors de Tebes prové la saga dels Labdàcides. Amb els noms que 
us donem, dibuixeu-ne l'arbre genealògic:  
 
  

 
 Cadmos, Harmonia, Agave, Polidor, Penteu, Labdac, Meneceu, 
Creont, Iocasta, Laios, Meneceu II, Hèmon, Èdip, Etèocles, Polinices, 
Antígona, Ismene. 

 

 
4. Tirèsies era fill d'una nimfa i fou un personatge mitològic molt conegut a l'Antiga Grècia per 
la seva facultat d'endevinació. Feu una síntesis dels esdeveniments de la seva vida.   
 
5. Expliqueu de quina manera intervé el déu Apol·lo en el mite d'Antígona. 
 
6. Que és l'Oracle de Delfos? Indiqueu en el mapa on era situat. 
 
7. Doneu la vostra opinió sobre la decisió condemnatòria del déu Apol·lo contra Laios i la seva 
descendència.    
 
8. Una de les funcions de la mitologia és situar la població dins d'una escala de valors. En el 
personatge mític d'Antígona, quin tipus de conflicte es planteja? 
 
9. Quin és l'episodi més emblemàtic de la vida d'Èdip? 
 
10. Una de les peripècies d'aquest personatge va ser vèncer l'Esfinx. Digueu quin va ser 
l'enigma que li proposà. 
 
11. Feu una descripció de l'Esfinx. Quins poders li atribuïen? 
 
12. Aquest ésser fantàstic apareix en la mitologia d'altres cultures antigues. Esmenteu-ne una i 
indiqueu quin testimoni en posseeixen. 
 
13. Busqueu enigmes plantejats a personatges de ficció de la literatura actual (per exemple, en 
les obres de Tolkien). Indiqueu l'enigma i el personatge. 
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4. ÉSSERS MÍTICS 

 
1. Els animals fantàstics són un altre element que apareix en els mites. Fins ara, d'una manera 
o altra, en aquest dossier, se n'han esmentat alguns, digueu quins són. 
 
2. Llegiu els treballs d'Hèracles4 i veureu que hi apareixen éssers extraordinaris. Quins són? 
 
3. Agrupeu els animals fantàstics que conegueu de la mitologia grega segons si pertanyen al 
món aeri, marí o terrestre: 
      

Món aeri Món marí Món terrestre 

   

 

 

 

 

 
 
4. Anomeneu éssers fantàstics d'altres mitologies. Descriviu-ne un, fent referència a les 
característiques físiques i als poders que tenien. 
 

5. MITOLOGIA I CULTURA 

 
1. Hi ha llegendes actuals en les quals s'asseguri l'existència d'algun monstre? Expliqueu-vos. 
  
2. La mitologia grega ha tingut un paper molt important en la formació de la cultura occidental. 
A través de quina civilització ens ha arribat al món occidental?  
 
3. Consulteu un diccionari de mitologia i busqueu la correspondència dels déus de la primera 
columna amb les divinitats gregues: 
 
  Neptú    Dionís 
  Mercuri    Zeus 
  Júpiter    Posidó 
  Bacus    Ares 
  Venus    Atena 
  Juno    Hermes 
  Minerva   Afrodita 
  Mart    Hera 
  Vulcà    Apol·lo 
  Febus    Hefest  
 
4. Indiqueu de què eren protectors cadascun d'aquests déus. 
 
  

                                                 
4
 Els podeu trobar al llibre de R. Graves Déus i herois grecs, esmentat a la bibliografia. 
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5. L'herència de la cultura grecollatina que ha arribat fins a nosaltres és molt important en tots 
els camps; ha conformat la nostra cultura i ha perfilat la concepció humanística d'Occident. 
Expliqueu quin paper ha tingut la mitologia en la creació  artística: 
 
 a) De les arts plàstiques, esmenteu-ne tres obres i col·loqueu a la casella que 

correspongui la informació que us demanem:   
 

Obres Mites Època Autor 

    

    

    

 
 
 b) Esmenteu obres literàries del segle XX que facin referència a la mitologia clàssica : 
 

Gènere Obra Autor Mite 

    

 

 

 
 
6. En el llenguatge de la vida quotidiana, hi ha mots que fan referència als personatges 
mitològics. Busqueu-ne uns quants i digueu quin significat tenen i a quin personatge es 
refereixen (exemple: amfitrió):  
 
 

Paraula Significat Personatge 

 

 

 

  

 
 
7. Feu un debat sobre fins a quin punt la mitologia grecollatina pot influir, encara, en la vostra 
concepció del món 
 
. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. EL RITUAL DEL TEATRE 

Antígona. Teatre Romea. 1979. MAE 
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El teatre com a espectacle és una manifestació artística que transcendeix el text teatral i que 
requereix de tot un ritual per a la seva representació. 
 
Cal tenir present que una peça teatral, per a ser considerada com a tal, necessita ser 
representada per uns actors i ser presenciada per uns espectadors, i cal entendre que 
l'espectacle teatral té unes característiques molt concretes, a l'entorn del qual es realitzen unes 
activitats que són específiques d'aquest art. 
 
Així, doncs, en aquest apartat proposem una colla d'activitats que us portaran al coneixement 
global de l'obra de teatre. 
 

1. TEATRE I COMUNICACIÓ 

 
1. Informeu-vos en un tractat de teatre5 de quins són els components necessaris per a una 
representació teatral i feu-ne un petit glossari amb una breu descripció de cada un. 
 
2. Des del punt de vista de la comunicació, en l'obra de teatre també hi intervenen emissors i 
receptors que es transmeten uns missatges. Però segons la perspectiva en què s'estudiï (el 
teatre com a gènere literari o com a espectacle), aquests elements estaran representats per 
diferents components teatrals. Col·loqueu dins de les caselles corresponents els components 
que desenvolupen aquestes funcions en cada una de les perspectives i expliqueu com 
s'interrelacionen els uns amb els altres: 
 

 
Emissors Receptors Missatges (codis) 

Teatre espectacle 
   

Gènere literari 
   

 
 
3. Preneu l'obra i comenceu-la a llegir, veureu que en primer lloc apareix el Pròleg, personatge 
que situa la història. Comprovareu que està sol i que s'adreça a un receptor múltiple: 
 

a) Com s'anomena aquesta classe de receptor? 
 

b) Pren altres denominacions segons l'espectacle que presencia? Indiqueu l'espectacle i 
la denominació. 

 
4. El Pròleg, a l'estil dels clàssics, s'adreça a l'espectador fent servir els recursos de l'oratòria. 
Ajudeu-vos d’un manual de retòrica per analitzar l'exposició del Pròleg:  
 

a) L'orador havia de regir-se per unes regles a l'hora de preparar-se el discurs. Quines 
eren?  

 
b) El discurs havia de tenir una estructura concreta; indiqueu de quines parts es 

composava i en quin ordre s'havien de disposar. Assenyaleu aquestes parts en la 
intervenció del Pròleg. 
 

                                                 
5
 Podeu consultar el de R. Salvat, El teatro como texto, como espectáculo, citat a la bibliografia. 
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c) Cada una d'aquestes parts tenia uns recursos específics. Per exemple, en l'exordi 
s'usava la captatio benevolentiae i la partitio; expliqueu en què consisteixen i 
assenyaleu-les en el text.   

 
d) Passeu a la part que s'anomena narració. La seva funció és presentar els fets que 

seran objecte de judici. Digueu en quin ordre es presenten els fets en la intervenció 
del Pròleg. N'hi ha algun que sobresurti respecte als altres? 

 
e) En quin registre lingüístic s'expressa? Busqueu-ne les característiques en el text.  
 
f) Digueu quina funció té l'epíleg dins una dissertació. El d'aquesta, quina finalitat 

busca?  
 
g) El parlament del Pròleg té totes les parts que s'exigeixen en la disposició del discurs? 

Expliqueu-vos. 
 
5. Cada una de les parts vistes en la pregunta anterior respon a diverses funcions del 
llenguatge. Ompliu el quadre dient quina funció correspon a cadascuna: 
 

Parts del discurs Funcions del llenguatge 

Exordi Apel·lativa 

  

  

  

 
 
6. En l'epíleg, el Pròleg diu: Fins aquí els fets. Escolteu ara, si voleu, les raons dels 
personatges. (Pàg. 36.) Aquest tipus de conclusió s'usa amb molta freqüència en l'oratòria 
judicial. Digueu quantes classes de gèneres discursius hi ha i digueu quina finalitat persegueix 
cadascun. 
 
7. Al món antic l'oratòria va tenir molta importància. Esmenteu alguns oradors reconeguts i 
indiqueu quin tipus d'oratòria els va fer famosos. 
 
8. Al segle XX també hi ha hagut grans oradors; anomeneu-ne algun i digueu quina finalitat 
perseguia amb els seus discursos. 
 
9. Prepareu individualment una exposició de cinc minuts sobre un d'aquests temes: 

  Els llinatges familiars 
  Les guerres civils 
  La violència gratuïta 
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2. ELS DIÀLEGS 

 
1. En el text teatral s'hi distingeixen dos nivells, un està format per l'intercanvi verbal entre els 
personatges i l'altre, per les indicacions escèniques. Com s'anomena i quina finalitat té cada 
un?  
 
2. Torneu al parlament del Pròleg i fixeu-vos que parla tot sol. Com s'anomena la intervenció 
d'aquest personatge? Hi ha altres intervencions com aquesta dins de l'obra? En cas afirmatiu, 
qui les diu?  
 
3. Compareu el discurs del Pròleg amb el de l'últim parlament de l'obra, que fa el Lúcid 
Conseller: 
 

a) En quin tipus de registre s'expressa l'ultima intervenció? Busqueu els trets que ho 
indiquin en el text. 

 
 b) Des de quina òptica presenta els fets cada un d'aquests dos personatges? 
 
 c) Quina finalitat persegueix cadascun?  
 

2.1. L’ESTRUCTURA 

 
1. Els diàlegs, que constitueixen un tret caracteritzador del gènere teatral, estan integrats en un 
procés d'interacció entre els personatges i segueixen, bàsicament, una seqüenciació de tres 
temps: 
 
 1r. Inici o recull del missatge. 

 2n. Exposició, comentari o proposta. 

 3r. Marca del canvi de torn  
 
Subratlleu-los en aquest diàleg:  
  

EUMOLP: Aquí sóc un esclau geperut. Puc contemplar els fets sense passió. 
ASTIMEDUSA: Tu no tens res a perdre, ningú no pensarà a fer-te mal. Si caus captiu, 

divertiràs els nous senyors i seràs ben tractat. Així podràs presenciar amb fredor la 
desgràcia que ens arribi. 

EURIGANEIA: L’espasa de l’enemic ferirà els defensors, les flames cremaran la ciutat, 
serem escampades i venudes a mercats llunyans. 

EURIDICE: Calla. 
EURIGANEIA: Els meus fills han mort, els vostres també moriran. Les boques estrangeres 

profanaran la font sagrada. La nostra grandesa passarà. 
EURIDICE: Calla, t’ho mano. 
ASTIMEDUSA: El déu parla hostilment pels seus llavis. Ai, la nostra sang! Ai, si Antígona 

no ha convençut Polinices! 
 
(Entra ETÈOCLES.) 

 
ETÈOCLES: Per què crideu? Per què sempre heu de plorar a crits? 
ASTIMEDUSA: Pels llavis d’Euriganeia un déu ens anuncia desgràcies. 
ETÈOCLES: Si arriben, les suportarem amb coratge. 
EURIGANEIA: Ai, la vostra casa! 
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EURIDICE: No escoltis els planys d’aquesta dona, príncep. Està enfollida per la mort dels 
fills. 

ETÈOCLES: Eren joves i varen caure amb honor. No els oblido.  
EURIGANEIA: S’apropa l’hora del vostre llinatge. Els precs d’Antígona no aturaran 

Polinices. 
ETÈOCLES: Què parla d’Antígona? 
EURIDICE: No facis cas d’aquesta dona, no sap el que diu. 
ETÈOCLES: Què parla de la meva germana? Responeu-me. 
EUMOLP: Conten que ha vist Polinices perquè pari la lluita. 
ETÈOCLES: La traïció ronda sempre el poder. (A ASTIMEDUSA.) Busca Antígona. (pàg. 56-

58) 
 
2. Hi ha alguna marca en el diàleg anterior que indiqui el canvi de fase? Esmenteu-les i 
col·loqueu-les a la casella que correspongui: 
 

Entonació  Situació Sintaxi Altres 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
3. L'alternança entre els interlocutors fa que es faci necessari l'ús de díctics. Expliqueu a què 
ens referim, indiqueu-los en el text que us hem proposat i escriviu-los en la casella del quadre 
següent: 
 

 
Lingüístics Contextuals 

Persona 
  

Situació 
  

Temps 
  

 
 
4. Aquests diàlegs estan construïts de manera que les rèpliques entre els personatges, sovint, 
simulen una conversa. 
 

a) Subratlleu les característiques essencials de la definició de conversa que donem a 
continuació: 

  
La conversa és un conjunt d'interaccions lingüístiques, de caràcter oral, que es 
caracteritzen per l'intercanvi de missatges més o menys espontanis entre diversos 
interlocutors que esdevenen alternativament emissor i receptor, comparteixen una 
mateixa situació i estan en condicions de verificar immediatament l'impacte dels seu 
missatge en l'interlocutor i corregir i modificar el seu discurs segons la reacció 
d'aquest.  
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b) Poseu-vos d'acord amb els companys sobre quins d'aquests trets sobresurten en la 
caracterització de la conversa quotidiana i esmenteu-los. 

 
c) Tenint en compte les característiques esmentades, compareu les rèpliques teatrals 

amb les de la conversa habitual i digueu en què es diferencien.  
 
5. La forma dialògica és usada com a recurs estètic en altres gèneres literaris. Digueu quins 
són i poseu-ne un exemple, indicant a quin gènere pertany. 
 
6. També s'ha fet ús del diàleg per exposar teories en diverses ciències. En quines? Ompliu el 
quadre següent amb algunes personalitats de la cultura universal que hagin conreat aquest 
recurs per presentar els seus treballs:  
   

Autor Obra Matèria Època 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2. EL CANEMÀS 

 
1. Agrupeu els personatges que interactuen en cada part de l’obra (pàg. 50) i mireu de quins 
temes parlen entre ells. Veureu que en cada una de les parts hi ha uns temes dels diàlegs que 
sobresurten; anomeneu els prominents que corresponen a cadascuna:   
 

Primera part Segona part Tercera part 

  
 
 
 
 
 

 

 
Compareu, ara, els temes dels diàlegs dels personatges amb els temes de què tracta l'obra i 
assenyaleu quins coincideixen. 
 
2. Llegiu aquest diàleg de Creont amb Etèocles i, després, contesteu les preguntes que hi ha a 
continuació: 

 
CREONT: Príncep... Antígona... L’esclau m’ha trobat quan ja et buscava. 
ETÈOCLES: Em cal el teu consell. 
ANTÍGONA: El seu consell! 
CREONT: El tens sempre, però abans has de saber les darreres notícies. L’enemic ja ha 

començat a atacar els murs. I estarem aquí, com dones? És hora de coratge, no de 
paraules. Fóra una llàstima que el rei estranger s’apoderés avui d’una ciutat tan 
antiga. 

ETÈOCLES: Això no serà! 
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CREONT: Els carros retrunyen entorn de la ciutat, els renills dels cavalls se senten des de 
l’àgora, les fletxes xiulen per damunt dels murs, els soldats enemics ataquen alhora 
les set portes. 

ETÈOCLES: Correm! Aplegaré tots els homes i sortiré al camp. 
CREONT: No, no arrisquis d’un cop la sort de la ciutat. Altrament, el rei estranger ha 

encarregat a set herois distints l’escomesa contra les set portes, una per cada heroi. 
ETÈOCLES: Saps quins ha triat? 
CREONT: Assenyalà la primera a un dels seus gendres. Oposa-li un guerrer distingit. 
ETÈOCLES: Ben pensat. Acarem set guerrers als campions de l’adversari. Qui escolliries 

per a aquest portal? 
CREONT: Un soldat valent i d’antic llinatge. 
ETÈOCLES: Sigui. Qui camina contra la segona porta? 
CREONT: Un gegant que jura de cremar la ciutat i de vendre les dones com a esclaves. 
ETÈOCLES: Li enfrontaràs un guerrer de la seva mida. Qui ataca el pas de Tramuntana? 
CREONT: El príncep dels aliats arcadis. 
ETÈOCLES: Evita la profanació de la tomba que es troba allí. Al portal següent? 
CREONT: Un capità molt estimat del rei estranger. 
ETÈOCLES: Que el nostre predilecte de la seva mateixa jerarquia defensi aquest portal, i 

un dels teus propis fills el cinquè. Qui han designat per a la sisena porta? 
CREONT: Diuen que un conegut endeví. 
ETÈOCLES: Si ho és, el destí obliga un home de costums pacífics a acceptar una lluita 

que sens dubte avorreix. Nomena contra ell algú adequat. El campió enemic de la 
darrera porta? (CREONT vacil·la lleugerament.) Parla. 

CREONT: Polinices. (pàg. 64-67) 
  

a) Busqueu al diccionari, si cal, la paraula àgora; heu vist que es refereix a un indret de 
la ciutat grega. Amb l'ajuda d'una història de Grècia Antiga, busqueu com estaven 
organitzades les ciutats gregues i, amb la informació que us proporciona el text, 
descriviu com podia ser Tebes. 

 
b) Respecte a les rèpliques dels personatges, de què parlen? Busqueu les paraules 

pròpies d'aquest camp semàntic. 
 
c) Aneu al diccionari i mireu el significat exacte d'aquestes paraules. Ara, compareu-lo 

amb el que tenen en el text. Hi ha polisèmia? Hi ha sinònims? El significat és unívoc? 
 
d) Mireu com estan relacionades les frases dels diàlegs. Indiqueu si hi ha asíndeton o 

bé polisíndeton. 
 
e) Localitzeu els connectors discursius i digueu quina funció fan. 

 
f)    Quin tipus de llenguatge usen? Dels trets següents, subratlleu els que creieu que el  

defineixen i raoneu la vostra selecció:  
 

 precís, neutre, connotat, específic, vague, subjectiu, 
matisat, lent, objectiu, ràpid, sobri, esteticista 
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2.3. L’ESTIL 

 
1. En aquest altre fragment, el tipus de llenguatge ha canviat completament: 
 

ANTÍGONA: Has vist com morien els nostres germans. 
ISMENE: Ai els meus ulls, els meus ulls, i la boca que ho ha contat! 
EURIDICE: Que ens arribés aquest dia, que aquesta sang es vessés sota la indiferència 

del sol! 
EURIGANEIA: En esguardar la seva llum, esdeveníem orbs. El triomf del déu advers ens 

imposa de contemplar la nostra desolació reflectida al mirall de la seva impassibilitat. 
ASTIMEDUSA: Príceps, jo us vaig criar, us he fet de mare. Si podien els meus anys redimir 

la vostra joventut! 
ANTÍGONA: Avanceu juntes per ribes llunyanes, a través d’un mateix riu de sang. 
EURIGANEIA: El corrent on abans es varen negar els meus fills. N’he tinguts? En vaig 

perdent el record, que s’asseca i s’extingeix en l’aridesa del meu dolor. 
ISMENE: Germans de pare i de mare, els últims del nostre llinatge: els meus ulls han vist 

el vostre crim. 
EURIDICE: Sota el cel indiferent, sota la crueltat de la llum jeuen uns cossos sense vida. 

Unes ombres entenebrien les aigües negres. 
EURIGANEIA: Les aigües que son oblit, les xucladores fondàries de l’oblit, el llarg camí de 

l’aigua que ens duu cap al no-res. 
ASTIMEDUSA: El sacrifici d’una vella, qui el voldria? Prínceps que he criat, fills de llinatge, 

ningú no us retornarà de les ribes dels morts. (pàg. 46) 
 

a) El significat de moltes paraules va més enllà del propi, són mots suggeridors. Trieu-ne 
tres, busqueu al diccionari l'accepció de cadascun i compareu-la amb el seu valor en 
el context de l'obra.  

 
b) L'expressió de les idees es fa mitjançant frases que transcendeixen el sentit propi, 

poseu-ne un exemple.  
 
c) A què fan referència les expressions  riu de sang i aigües negres?  
  
d) Veureu que hi ha diverses expressions sinònimes; busqueu-les i agrupeu-les segons 

la significació que tinguin.  
  
e) A l'entorn de quins mots o conceptes estan construïts els camps semàntics?  

 
f) Digueu a quin recurs literari s'ha recorregut per a l'expressió: Unes ombres entenebrien 

les aigües negres. 
 
g) Descriviu el procés semàntic que ha fet desembocar al no-res. 

 
2. En aquest mateix fragment, busqueu figures literàries i col·loqueu-les segons la classe que 
els correspongui: 
 

Classe Figures 

Dicció 

 

 

Sentit 
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Construcció 

 

 

Pensament 

 

 

 
3. Discutiu amb tot el grup classe les sensacions i sentiments que desvetlla aquest tipus de 
llenguatge. 
 
4. Escriviu un diàleg curt entre diversos personatges que parlin d'un mateix objecte sense 
anomenar-lo. 
 
5. De la segona part escolliu individualment un dels temes que heu destacat en el quadre de 
la pregunta 1 de l’apartat 2.2, a la pàgina 37, i indiqueu quines expressions hi fan referència. 
 
6. Ja sabeu que entre els recursos literaris de sentit hi ha els que s'anomenen trops. 
Busqueu aquestes figures d'entre les expressions referides al tema triat, escolliu-ne una i 
expliqueu quin procés pot haver seguit l'autor per elaborar-la.  
 
7. En el fragment haureu observat que hi ha unes quantes paraules que són usades amb un 
valor polisèmic. Busqueu significats diferents de les paraules següents, escriviu les frases 
on apareixen i expliqueu el context que fa que prenguin un significat determinat: 
 

Paraules Significats Frase Context 

Sang 

 

 

   

Camins 

 

 

   

Nit 

 

 

   

 
 
Els temes que apareixen en aquesta part estan dominats per paraules amb un sentit 
determinat. Quin? 
 
8. En aquest text se’ns presenta una escena macabra, explicada amb molta duresa. 
Després de llegir-lo, feu una descripció d'un ambient similar, però procurant usar 
eufemismes i altres recursos per suavitzar-la.:  
 

EUMOLP: Quin violent torb! Els voltors no abandonen tanmateix la presa. 
TIRÈSIAS: Guia’m a la meva solitud. 
EUMOLP: Com s’acarnissen damunt Polinices! Devoren amb presses, arriben als 

ossos: no sents el soroll? La carn penja dels becs massa plens. 
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TIRÈSIAS: Anem, imatges d’espant manen ja en la meva tenebra. Com criden aquests 
ocells enmig del tro! Quan descansaré? He d’escoltar novament les veus de la 
fosca? (pàg. 53) 

 
9. Eumolp és un personatge realista i diu les coses tal com les veu; fins i tot, arriba al 
sarcasme: 
 

a) En quina classe de figures literàries inclouríeu aquest recurs? Expliqueu en què 
consisteix i busqueu-ne exemples en la segona part.  

 
 b) Comenteu amb tota la classe quin tipus d'ambient es recrea en aquesta part. 
 
10. Escriviu una narració curta amb personatges grotescos entre els quals hi hagi un 
ambient de burla o de sarcasme.  
  
2.4. ADEQUACIÓ  
 
1. En la tercera part de l’obra, un dels temes dels diàlegs és l'assumpció del poder. 
Busqueu, entre les rèpliques dels personatges, les paraules que formen part d'aquest camp 
semàntic. 
 
2. De les paraules que heu trobat, digueu quines es fan servir en un sentit propi i quines en 
un sentit habilitat: 

 
 

Sentit propi Sentit habilitat 

  

 

 

 

 

 

 
3. A més de les paraules, hi podem trobar frases fetes i expressions com veure com roda de 
tant en tant algun cap (pàg. 60), que es refereixen a l'administració del poder. Busqueu-les 
en el text i indiqueu-ne el significat. 
 
4. Localitzeu altres expressions sobre aquest tema, expliqueu què volen dir i indiqueu amb 
una creu en la casella corresponent si estan usades amb un sentit propi o habilitat:  
 

Expressió Significat Sentit propi Sentit habilitat 
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A partir de les expressions trobades esmenteu els trets més destacables del llenguatge 
específic sobre l’exercici del poder. 
 
5. Classifiqueu aquestes paraules i expressions del mateix camp semàntic que esteu 
treballant, segons qui les diu i el registre a què pertanyen: 
 

 Culte Estàndard Col·loquial 

Creont 

 

   

Consellers 

 

   

Lúcid conseller 

 

   

Antígona 

 

   

 
6. El to d'un discurs ve donat, a més del tema i del canal, pel nivell de formalitat i la intenció 
del missatge. Llegiu ara aquest fragment i compareu el to amb què s'expressa Creont amb 
el del Lúcid Conseller. Quines diferències hi trobeu?:  
 

CREONT: Pau, l'hora de la lluita és passada. Desterraré el culpable de fomentar 
divergències contràries a la unió i al ressorgiment de la ciutat. 

EL LÚCID CONSELLER (al seu AMIC): Si es limita a desterrar, encara bo. Temo que li 
agradarà de seguida, com a tothom que mana, de veure com roda de tant en tant 
algun cap. (pàg. 60) 

 
7. Classifiqueu les diferències que heu trobat segons si es refereixen a: 
  

grau de formalitat intenció del missatge 

 

 

 

 

 
Globalment, en quin to s'expressa cadascun d'aquests personatges? Raoneu la resposta. 
 
8. Llegiu amb atenció aquest fragment:  
 

TIRÈSIES: Duc al rei auguris de dolor. Molt dolor s'esdevindrà, si no enterres aquell 
cos. 

CREONT: (a part) L'endeví ja amenaça. I l'he de respectar. Que són durs els deures de 
rei!  

EL LÚCID CONSELLER: (al seu AMIC) El rostre de Creont s'ha entenebrit. Tirèsies, que és 
un magnífic professional de l'esgarip, corre sovint, però, el risc d'exagerar. (pàg. 
96) 
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a) Busqueu en un diccionari, si cal, la paraula esgarip i expliqueu quin és el significat 
de l'expressió: És un magnífic professional de l'esgarip. En quin recurs literari la 
inclouríeu? 

 
9. Aneu a les pàgines 96 i 97, localitzeu els recursos que són del grup de les figures de 
pensament, que afecten el significat de les paraules, escriviu-los, indiqueu quines figures 
són i quines característiques les defineixen.  
 
10. Expliqueu una història breu d'un fet ocorregut dins l'aula amb el distanciament que 
permeten aquests recursos estètics. 
 
 
.



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. COMPRENSIÓ 

Esbós escenogràfic. Fabià Puigserver. Antígona. Teatre Romea. 1963. MAE 
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1. TÍTOL 

 
1. El crític Xavier Fàbregas en la seva obra Els orígens del drama contemporani ha confegit 
de manera arbitrària una petita mostra d'una possible distribució dels sistemes de titulació 
d'obres de teatre segons el factor «individual» o segons el factor «genèric» aplicats als 
personatges protagonistes. Aquesta n’és la mostra: 
 
        RACINE.  Tragèdies: Andròmaca, Britànic, Berenice, Ifigènia, Fedra, etc. 

Comèdies: Els pledejaires. 
         
        MOLIERE. Tragèdies: Don Joan. 

Comèdies: Les precioses ridícules, El misantrop, Tartuf, L'avar, El malalt 
imaginari, El burgès gentilhome, etc. 

         
a) Deduïu la característica essencial dels personatges protagonistes que obliga 

normalment a intitular de manera diferent les tragèdies i les comèdies. 
 
b) Ajudeu o matiseu la vostra deducció de la pregunta anterior amb el següent text del 

mateix crític: 
         

Aquesta exposició pot semblar gratuïta però caldrà només que la verifiquem amb el 
desenvolupament històric del teatre occidental perquè la puguem sotmetre a 
confrontació. Així, si ens centrem en el personatge dramàtic advertirem ben aviat 
que la comicitat ens mena a un personatge col·lectiu, mentre que la «tragicitat» ens 
mena a un personatge individual [...]. 

 
Si ens adrecem al teatre antic veiem que els noms dels personatges que són al 
davant de les grans tragèdies han preservat la seva individualitat, i no hi fa res que 
diversos autors hagin intentat reelaborar-los: Medea, Antígona, Clitemnestra, Edip, 
Electra, han conservat el factor i (individual) intacte, o gairebé intacte. No ocorre el 
mateix amb els protagonistes de les comèdies. (pàg. 120) 

 
Xavier Fàbregas, Els orígens del drama contemporani 

 
c) Penseu que el caràcter tràgic i necessàriament individualitzat del personatge 

Antígona sigui possiblement la causa més important del títol de l'obra de teatre 
espriuana? Per què? 

 
2. Presentem a continuació altres possibilitats de titulació d'una obra dramàtica: 
 
        - avançar el contingut de l'obra. 
 
        - aconseguir un reclam publicitari. 
 
        - definir la relació més simptomàtica entre els diferents personatges. 
 
        - avançar de manera intuïtiva la percepció de l'ambient o del tema per part dels 

espectadors. 
 
        - obeir mimèticament una forma típica de titulació d'un gènere literari o d'una moda 

social. 
 
        - una característica d'estil personal de l'autor. 
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a)  Quina o quines d'entre totes les possibilitats presentades creieu realment que ha o 
han influït sobre la tasca de titulació de l'obra d'Espriu? Raoneu la vostra resposta. 

 
b) Busqueu títols d'obres de teatre existents que obeeixin a les possibilitats 

presentades a la pregunta. 
 

2. ARGUMENT. TRAMA 

 
1. Asseguren alguns estudiosos de la tragèdia grega (César Oliva i Francisco Torres, 1994) 
que, sense treure importància als elements mitològics, l'acció de la tragèdia pren cos de 
manera fonamental en la matèria mítica. És a dir, sense menystenir el personatge mític, 
importa molt més el relat. El mite, per tant, precedeix la tragèdia, com ja heu vist a l’apartat 
II. Elements de mitologia grega. Tracteu de respondre ara les qüestions següents:  
 

a) Són els déus els personatges-protagonistes d'Antígona? En cas de resposta 
negativa, confegiu una definició, amb els matisos pertinents, que perfili el caràcter 
dels personatges que hi intervenen. 

 
b) Les referències als déus tenen valor estructural o són elements de configuració de 

la visió de la vida dels personatges? 
 

c) Podem deduir que les tragèdies afegiren al caràcter mitològic de la prefilosofia el 
caràcter mític d'éssers que no eren déus i que els diferents relats, històrics o no, 
adquiriren també el valor de mites? Raoneu la resposta. 

 
2. Us presentem a continuació un seguit de nissagues mítiques configurades per aquesta  
tipologia d'éssers no divins: els labdàcides, els pelòpides, els tindàrides i els àtrides. A quina 
nissaga pertanyia Antígona? 
         
3. Quina  part de la història de la nissaga introdueix l'argument de l'obra espriuana? 
Redacteu un petit text on aparegui la part no introduïda a l'obra d'Espriu i que arrodoneixi la 
història de la nissaga. 
 
4. Expliciteu l'argument escènic, és a dir, el que contemplarien els espectadors a l'escenari 
en el cas d'assistir a una representació, de les tres parts de la tragèdia d'Espriu. Per fer-ho, 
imiteu l'exemple que us proposem, articulat sobre el resum de l'argument del primer episodi 
de l'Antígona de Sòfocles: 
 

L'episodi I conté un discurs de Creont, un breu diàleg amb el Corifeu, un discurs d'un 
Guardià, un diàleg entre Creont i el Guardià, una polèmica entre Creont i el Cor i un 
nou diàleg entre Creont i el Guardià: 
 
Creont es presenta com a nou cabdill de Tebes i ho fa de manera solemne amb una 
exposició programàtica. La seva primera disposició és manar l'enterrament d'Etèocles 
i interdir el de Polinices. El Guardià comunica a Creont el conat d'enterrament de 
Polinices realitzat per un desconegut. El Cor insinua la possibilitat que l'enterrament 
del germà d'Antígona tingui l'aprovació dels déus. Creont, que es creu cercat per 
conspiracions, amenaça el Guardià i l'obliga a descobrir el culpable de la infracció. 

 
5. Sense considerar el pròleg, expliciteu l'argument absent segons el temps cronològic, és a 
dir, els fets més importants que són narrats i no executats pels personatges, i que 
completen l'argument global de la història. En aquest cas, us presentem també un exemple 
de l'obra de Sòfocles:  
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Creont, a l'Episodi I, comunica personalment als ciutadans de Tebes la mort 
d'Etèocles i de Polinices «ensems per pròpia mà assassina». 

 
6. Comproveu si els diferents personatges que narren fets absents ho fan de manera lineal 
o trencada. 
 
7. Assabenteu-vos de l'abast del concepte de trama i indiqueu si els dos tipus d'argument, 
l'escènic i l'absent, obeeixen les característiques d'aquest concepte d'ordenació d'una obra 
literària. 
 
8. Després d'haver realitzat tota la sèrie d'exercicis corresponents a aquest apartat 
(argument i trama), raoneu si l'autor va adaptar en el moment de la planificació de l'obra les 
característiques argumentals de la tragèdia grega:  
 

- presentació pedagògica d'un mite i  
- mescla d'argument absent -molt típic d'aquest tipus de teatre- i d'argument escènic 

 

3. TEMA. TEMES. SUBTEMES 

 
1. Us proposem a continuació una sèrie de temes que o bé un, o més d'un, o bé tots, poden 
explicar la intenció bàsica, la tesi de l'autor, la idea política, filosòfica, religiosa o moral més 
significativa per escriure l'obra. Aquests temes no tenen en compte la important aportació 
ideològica que desenvolupa el Lúcid Conseller: 
 

 El càstig a un determinat ritus de fecunditat: l'incest. 
 

 La valoració quasi exclusiva del món dels herois i dels reis com a exemple a imitar 
per actituds vitals individualitzades. 

 

 L'establiment d'un mecanisme ideològic de caràcter literari dedicat a reafirmar el 
sistema polític imperant en el poder. 

 

 La introducció d'un element bàsic coral que pretén ser, com a condició bàsica de la 
tragèdia, l'expressió social del pensament del poble enfront de l'aristocràcia. 

 

 El sentit de la fatalitat, la idea que l'home és guiat per un destí inamovible i que la 
història no pot canviar. 

 

 El manteniment dels principis ètics davant de qualsevol conjuntura adversa, encara 
que la mort sigui el destí tràgic de la resistència. 

 
Feu els exercicis següents: 
 

a) Dels temes anteriors, escolliu el més globalitzador i definidor. 
 
b) Si penseu que n'hi ha més que siguin tan bàsics com el que heu escollit del conjunt 

proposat, ordeneu-los de major a menor, segons la seva força globalitzadora. 
 
c) Si creieu que existeixen altres possibilitats, redacteu vosaltres mateixos una frase 

que resumeixi  perfectament la intenció última de l'autor. 
 
d) Quan tingueu redactat un tema personal o bé n'hàgiu escollit alguns, classifiqueu-

los segons la seva referència en: històrics, filosòfics, religiosos, morals, sociològics 



52 
 

o polítics. 
 
2. Expliqueu quines parts de l'argument, ja siguin absents o escèniques, han estat les més 
simptomàtiques per arribar a formular la vostra tria. 
 
3. Hi ha alguna relació entre l'atmosfera de l'obra i el conjunt temàtic que heu escollit? 
Raoneu la vostra resposta. 
 
4. Reconeguda la importància de l'aportació temàtica del Lúcid Conseller, analitzeu el sentit 
d'algunes de les frases següents, que creiem que realitzen la més transcendental subversió 
de la intencionalitat de l'Antígona d'Espriu, considerada argumentalment fins a la introducció 
d'aquest personatge: 
 

Sense ni un bri d'imaginació, els nostres col·legues s'entaularan al vespre, com cada 
dia, i menjaran amb molta gana, com sempre.  
[...] 
Al capdavall, la mort no és res, la mort dels altres, s'entén.  
[...] 
Ningú no contemplarà la [mort] d'Antígona, quan a la fosca les hores la vagin 
despullant a poc a poc de la força del seu determini i n'esborrin a la consciència els 
complexos motius. El seu suplici és, per massa llarg, molt impolític, i convindria a 
Creont de decretar un notori mitjà d'abreujar-lo, encara que sovint les pitjors crueltats 
no alteren la nostra indiferència i ens trasbalsa, en canvi, una tonada estúpida. On 
trobaríem un home complet?  
[...] 
La més sòlida raó és ineficaç contra el mal més lleu.  
[...] 
Qui sap si els plors dels homes únicament serveixen per mantenir sense mudança 
l'impassible somriure del déus.  
[...] 
I així amollaria un enfilall de conceptes, però cap d'ells ja no evitaria el suplici 
d'Antígona, la qual ha estat capaç d'assumir i superar la tragèdia sencera del seu 
llinatge, incloses les nècies i funestes discòrdies dels seus germans. Notaràs, però, 
que el seu àmbit mental i emocional no era prou ampli per acceptar el sinistre però 
indefectible Creont, perquè no varen col·locar Antígona en un inaccessible cim, amb 
els hipotètics déus, sinó, com a tu i com a mi, a nivell de la confusa vida, és a dir, a 
nivell del sofriment.  
[...] 
La responsabilitat, per exemple, del nostre silenci, fill tant del que sé que anomenes la 
meva distanciada lucidesa com del que permetràs que qualifiqui de temor, el teu 
temor de desplaure al nou rei. (pàg. 102-103) 

 
5. Ara, incloent argumentalment la figura del Lúcid Conseller, formuleu una frase que reculli 
temàticament la intencionalitat bàsica i més decisiva de l'autor i que abasti la significació de 
la totalitat de l'argument de l'obra. 
 
6. Finalment, hem deixat a part la referència a unes altres paraules del Lúcid Conseller 
perquè la seva significació supera l'àmbit literari d'Antígona i perquè introdueixen dintre de 
la tragèdia un aspecte molt recursiu de l'obra poètica de l'autor. Aquest aspecte és el poder 
o la ineficàcia del cant poètic. D'aquesta manera oferim un argument que prova que l'obra 
teatral d'Espriu és subsidiària de l'obra poètica espriuana (Fàbregas, 1978). Aquestes 
paraules són: 

Tot retorna i llisca de seguida i no deixa solc, i què hi ha rera les brillants paraules sinó 
una cadena de fets buits de sentit? (pàg. 103) 
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Però, no sempre el poeta es mostra tan pessimista sobre el poder dels mots. Fixeu-vos en 
aquest poema que apareix a Mrs. Death: 
 
                    LES OLIVERES 
 
                  Secrets llavis m'imposen 
                  l'enigma que anomeno 
                  viure. Jo, solitari 
                  llegidor de profètics 
                  vols de falcons, voldria 
                  guiar tan dolorosos 
                  somnis dels altres homes 
                  cap a clarors llunyanes 
                  d'aquell cel. Si em deixaven 
                  servir el trist, el dèbil 
                  pas de vençuts i fer-ne 
                  mort militar, amb altes 
                  banderes tremoloses 
                  de la ciutat salvada! 
                  Aleshores ja foren 
                  els meus versos com llances 
                  immortals, i l'imperi  
                  d'eterna llum vindria 
                  per vella plata d'arbres. (pàg. 30-31. Poesia) 
 
Redacteu una petita monografia analitzant la instrumentalització que realitza Espriu de 
l'eficàcia del cant poètic i, de manera més general, de la literatura. Us hauríeu de basar en 
l'obra espriuana en general: poesia, prosa i teatre. 
 
7. El tema o els temes de l'obra que han aparegut fins ara en aquest apartat reben el suport 
d'un conjunt de subtemes, que configuren tots alhora la visió que introdueix l'autor sobre 
aspectes que literàriament han aparegut al gènere tràgic i que formen part de la visió de 
l'existència del món grec. 
 
Repartiu-vos per grups els subtemes següents i elaboreu petits estudis perfilant les 
particularitats de cadascun. Aporteu les bases textuals necessàries per argumentar les 
vostres idees: 
 

a) La instrumentalització dels déus i dels àugurs. 
 
b) La manifestació d'unes formes polítiques determinades. 
 
c) L'exposició d'una configuració social específica. 
 
d) El contrast de corpus antagònics de visions de la vida i de la llei. 
 
e) La presentació de diferents visions sobre la guerra i l'heroisme. 
 
f) El tractament concret de les relacions familiars manifestades dintre d'una nissaga 

mítica. 
 
g) L'ús particularitzat de la funció ideològica dels ancians. 
 
h) Les diferents instrumentalitzacions de la ceguesa. 
 



54 
 

i) La diversitat de les posicions personals davant de la mort. 
 

8. Una vegada acabats els estudis, exposeu-los a la classe a fi que tots els vostres 
companys i companyes adquireixin una visió global sobre els aspectes esmentats. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ANÀLISI ESTRUCTURAL 

 

Esbós escenogràfic. Fabià Puigserver. Antígona. 1978. MAE 
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1. ESTRUCTURA EXTERNA 

 
1. A continuació teniu un quadre amb l'estructura habitual de la tragèdia grega; busqueu la 
funció de cada element i introduïu-la a la vora dels noms respectius: 
 

Estructura Funció 

Pròleg 
 
 

Pàrode 
 
 

Episodi I 
 
 

Estàsim I 
 
 

Episodi II 
 
 

Estàsim II 
 
 

Episodi III 
 
 

Estàsim III 
 
 

Episodi IV 
 
 

Estàsim IV 
 
 

Episodi V  

 

Estàsim V  

 

Èxode  

 

 
Tingueu en compte que algunes obres poden presentar una estructuració més matisada 
dels estàsims, com es pot observar, per exemple, a la Medea d'Eurípides: 
         
        Estàsim I: 
                  Estrofa 1a. 
                  Antístrofa 1a. 
                  Estrofa 2a. 
                  Antístrofa 2a. 
 
2. Compareu l'estructura de la tragèdia que us hem exposat amb l'estructura de l'obra 
d'Espriu i mostreu-ne les diferències. 
 
3. Esbrineu si algunes estructures de l'Antígona espriuana es poden assimilar a algunes 
estructures usuals de la tragèdia. Per exemple, la combinació de veus i d'intervencions de 
personatges al final de la primera part, pot ser considerada un estàsim? 
 



58 
 

4. Espriu va introduir alguna estructura en vers a imitació dels tràgics grecs? En cas de 
resposta afirmativa, expliqueu quin tipus de metre va emprar. 
  
5. En una tragèdia cal distingir, a més a més, entre els elements no dialogats i els dialogats. 
Els primers són els estàsims, els pàrodes i els èxodes del cor i les resis i monodies dels 
actors. Una primera classificació dels elements dialogats feta per Rodríguez Adrados 
distingeix entre simples i complexos, unitaris i múltiples: 
 

- Una unitat simple unitària és aquella on hi ha dos dialogants i una intervenció de 
cadascun d'ells. No hi pot aparèixer el cor. Hi ha els esquemes corifeu-actor, actor-actor. 
 
- Una unitat simple múltiple és el mateix, però amb més d'una intervenció. 
 
- Una unitat complexa unitària comprèn dos dialogants que intervenen una sola 
vegada, essent un d'ells el cor (cor-corifeu, cor-actor). 

 
- Finalment, la unitat complexa múltiple és igual a l'anterior, però amb més d'una 
intervenció. 

 
Busqueu la funció dels termes anteriors i exemples a l'Antígona d'Espriu de les possibilitats 
d'estructuració que us acabem de presentar. 
 
6. En la primera pregunta de l’apartat III.2.2 (El canemàs) heu fet una primera classificació 
dels personatges segons la part en què intervenen. Afineu més i acabeu la sèrie:  
 

 Primera part Segona part Tercera part 

Escena I Astimedusa 
Eumolp 
Euriganeia 
Euridice 

 

 

 

  

Escena II Eteocles           
Astimedusa 
Euriganeia 
Euridice 
Eumolp 
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Escena III Etèocles 
Antígona 

 

 

 

 

 

  

Escena IV Creont 
Etèocles 
Antígona 

 

 

 

 

  

Escena V Astimedusa 
Antígona 
Euridice 
Ismene 
Euriganeia 
Eumolp 
Creont 

  

Escena VI Primera veu 
Astimedusa 
Ismene 
Segona veu 
Eumolp 
Tercera veu 
Quarta veu 
Creont 
Euriganeia 

  

 
 
7. Analitzeu les motivacions que heu seguit per produir els canvis d'escena que heu 
observat  en respondre la pregunta anterior. 
 
8. Foren els grecs els que aconseguiren el pas de l'epopeia (narració) al teatre (narració + 
acció). És comprensible que aquest pas es donés d'una manera gradual; que, 
progressivament, l'acció anés guanyant terreny a la narració i als recitats heretats del culte 
religiós. 
 
S'ha de comprendre també que la relació actor-personatge no fos en un principi d'un a un: 
un actor distint per a cadascun dels personatges de l'obra, com ocorre de manera general 
en el teatre modern. Entre els grecs, un únic actor podia representar diferents personatges 
dintre d'una obra. Es diu que fou Tespis qui va inventar l'actor, el primer actor. 
Posteriorment, cadascun dels grans tràgics n'augmentà el nombre: amb Èsquil apareix el 
segon actor (deuteragonista); amb Sòfocles, el tercer (titragonista), i Eurípides continua amb 
tres actors i n'introdueix un que no parla: 
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a) Analitzeu el nombre de personatges en escena amb què juga Espriu.  
 
b) L'autor és respectuós en aquest sentit amb les troballes dels tràgics grecs, o bé 

inclou  aspectes reclamats per la modernitat? Raoneu la vostra resposta. 
 
c) En algun moment, Espriu introdueix la innovació d'Eurípides respecte al personatge 

que no parla? Raoneu la vostra resposta. 
 
9. Raoneu si amb el major nombre de personatges en escena es perd caràcter mític i es 
guanya en realisme i relació psicològica entre els personatges dintre de l'obra d'Espriu, tal 
com pensen en general la major part de crítics, quan es refereixen no solament a l'obra 
espriuana, sinó al teatre en general. Busqueu escenes concretes que justifiquin l'opinió que 
manifesteu. 
 

2. ESTRUCTURA INTERNA 

 
Ens atrevim a afirmar que la major part d'autors de tragèdies, ja siguin antics o 
contemporanis, resolen amb anterioritat a la redacció de qualsevol guió de l'obra, per molt 
sintètic que sigui, en quin moment introduiran dintre dels respectius arguments les unitats 
internes típiques de la tragèdia, ja estudiades per Aristòtil. En cas que alguna d'aquestes 
unitats no aparegui, és segur que l'autor ha maniobrat significativament l'absència. 
 
Aquestes unitats són: la hamartia, la metabolé, l'ananqué i l'anagnòrisi. L'impacte total i 
posterior d'aquestes unitats sobre l'heroi i l'espectador constitueix la catarsi. 
  
1. La hamartia és una opinió errònia que molts cops apareix disfressada de decisió. Us en 
mostrem un exemple extret de l'Antígona de Sòfocles; apareix a l'inici de l'episodi I: 
 

CREONT: Ciutadans, desprès de commoure la ciutat amb fortes sotragades, els déus 
han redreçat de nou els afers amb mà ferma.  [...] I qui pensa que un amic és un bé 
més important que la pròpia pàtria, aquest el tinc per un no res. I que en sigui 
testimoni Zeus, qui tot ho veu: jo no callaria mai si veia que la ruïna, i no la 
salvació, atenyia els ciutadans, ni tampoc podria posar la meva amistat en un 
enemic de la pàtria, perquè sé bé que ella és qui ens salva i només podem fer 
amics si fem amb ella una travessia segura. Amb aquests principis penso fer gran 
la ciutat. Ara mateix, d'acord amb aquest criteri, he adreçat als ciutadans un decret 
referent als fills d'Èdip: que Etèocles, que va morir tot defensant aquesta ciutat, que 
es va distingir sempre en la batalla, rebi sepultura i els ritus funeraris que 
corresponen als morts més il·lustres. Per al seu consanguini, en canvi, i em 
refereixo a Polinices, que en el seu retorn de l'exili va voler abrasar d'un cap a 
l'altre la terra pàtria i els seus déus, [...] he decretat que ningú no li tributi els darrers 
honors i que ningú no el plori, sinó que resti insepult i que el seu cos sigui pastura 
d'ocells i gossos i una vergonya per a qui el vegi. (pàg. 55-56) 

 
a) Esbrineu les característiques teòriques de la hamartia segons Aristòtil.  
 
b) Cerqueu la hamartia a l'Antígona d'Espriu; si l'autor no la va introduir, expliqueu les 

causes històriques, socials o polítiques de l'absència. 
 
c) En cas de trobar-la, esbrineu si l'autor ha mantingut les característiques teòriques 

explicades per Aristòtil. 
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2. La metabolé és un canvi de fortuna. Normalment es produeix passant de la prosperitat a 
la desgràcia, encara que cada obra pot presentar un canvi de fortuna diferent i peculiar. És 
l'efecte de la hamartia i es manifesta per extensió al llarg de l'argument de l'obra.  
 
Una forma de metabolé és la que pateix Jàson a la Medea d'Eurípides: abandona Medea 
per casar-se amb la filla del rei de Corint. Medea actua d'una manera desesperada: 
assassina la futura muller de Jàson, que és filla de Creont, que mor de tristesa, i els seus 
dos fills; es crea d'aquesta manera el canvi de fortuna particular que introdueix la tragèdia 
d'Eurípides. 
 
Expliqueu quin tipus de canvi de fortuna (metabolé), si és que n'hi ha, es produeix sobre 
Creont a l'Antígona espriuana. Si no s'ha produït cap canvi tràgic, raoneu les causes 
històriques, socials o polítiques que han provocat la seva absència. 
 
3. L'ananqué és l'acceptació del destí tràgic -conseqüència d'unes determinades opinions, 
decisions o accions equivocades-, que recau sobre un personatge normalment innocent. Es 
pot manifestar repetides vegades per part del personatge amb dolor (pathos). L'exemple 
que us proposem apareix al final de l'Antígona de J.M. Muñoz Pujol: 
 

ANTÍGONA: [...] No. No puc pagar aquest preu. No vull. (Pausa.) Pagaré, si per cas, 
amb la vida, que és l'únic bé que tinc. Sé que la meva mort us farà mal, i jo us en 
vull fer. Un mal tan profund com pugui i mentre pugui. Això vull ara, ara que us he 
vist tal com sou: culpables de la mort dels meus germans. 

 
Abans jo deia: l'única cosa que vull és que el cos de Polinices sigui cobert, que li 
donin sepultura, que l'enterrin en pau, com qualsevol hi té dret. Pensava en 
Polinices, d'idees impossibles, mort tràgicament en mans d'un mal germà. Pensava 
en el destí que ens toca a casa, al pare, a mi, a cada un dels nostres. Però ara sé 
una altra cosa: sé qui va alçar la mà de l'homicidi. Fóreu vosaltres! (pàg. 72) 

 
a) Busqueu exemples textuals d'ananqué  a l'Antígona d'Espriu. 
 

b)  Classifiqueu-los segons tipus d'ananqué: 
 
- amb referència al sofriment i la mort (pathos)   
- amb l'acceptació exclusiva d'un fet argumental (sense pathos)  
- etc.  
 

4. L'anagnòrisi és el reconeixement de l'error per part del personatge tràgic. Altres tipus 
d'anagnòrisi es poden referir al descobriment de la pròpia identitat del protagonista o de la 
identitat d'altres personatges. Us en mostrem un exemple extret de l'Antígona de Sòfocles: 
 

CREONT: Així mateix m'he n'hi vaig. I vosaltres, servidors, aneu, aneu, tant els 
presents com els absents, agafeu destrals amb les vostres mans i correu cap 
aquell lloc que es veu d'aquí estant. I jo, puix que he canviat de parer, jo que l'he 
tancada, jo mateix l'alliberaré. Em fa por que el millor per a l'home no sigui 
respectar les lleis establertes fins al darrer dia de la seva vida. (pàg. 92) 

 
Busqueu l'anagnòrisi a l'Antígona espriuana. Si l'autor no la va introduir, expliqueu les 
causes històriques, polítiques o socials de l'absència. 
 
5. La catarsi és la purificació positiva del culpable i de l'espectador. És l'efecte de l'impacte 
tràgic dels fets observats a l'escenari. L'Antígona de Sòfocles ens forneix dos exemples 
textuals de catarsi. El primer, dirigit als espectadors i el segon, manifestat per Creont quan 
s'assabenta del suïcidi d'Hèmon:  
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Text 1 

 
MISSATGER: Veïns del casal de Cadmos i d'Amfíon, no hi ha existència humana a la 

qual mai jo pugui atorgar lloances o fer retrets, mentre dura. La sort redreça i la sort 
ensorra incessantment l'home feliç i el dissortat i no hi ha endeví per a la situació 
dels homes. Creont era digne d'enveja, al meu parer, perquè havia salvat dels 
enemics la terra cadmea i la dirigia amb poder absolut, florent per una nissaga 
noble de fills. I ara ho ha perdut tot. I quan l'home ha de renunciar a allò que li fa 
plaer, no penso ja que aquest visqui, sinó que el considero un cadàver vivent. 
Omple't de riquesa la casa, si vols, i viu amb la sumptuositat dels tirans, però si hi 
manca la satisfacció, per tota la resta jo no en donaria ni l'ombra del fum a canvi del 
plaer. (pàg. 95) 

 
Text 2 

 
CREONT: Ai! Errors cruels d'un seny forassenyat portadors de mort! Oh! Vosaltres que 

contempleu homeiers i víctimes d'una mateixa sang! Ai! malaurats decrets, els 
meus! Ah, fill meu! Tan jove i colpit per una mort prematura! Ai! Ai! Has mort, ens 
has deixat, i per la meva neciesa, no pas per la teva. (pàg. 98) 

 
a) Cerqueu exemples de catarsi a l'obra que estem treballant. En cas de no trobar-ne 

cap, expliqueu les causes històriques, polítiques o socials de l'absència. 

b) Comenteu les reaccions catàrtiques que heu desenvolupat llegint l'obra. 
 
6. Encara que no hi hagi cap referència sobre el que passava a la ment de l'espectador 
grec, hi ha algunes opinions molt inquietants, com les que expliquen alguns historiadors del 
teatre (entre ells Ricard Salvat6) en el sentit que els assistents a algunes tragèdies rebien 
una gratificació per assistir-hi. De tot això es desprèn la possibilitat que l'espectador 
s'avorrís o, en cas de divertir-se, agafés una distanciada posició crítica davant dels 
excessos que observava. Cada vegada més es tendeix a considerar que la interpretació de 
Grècia, de l'art clàssic i de la tragèdia donada pels grans estetes alemanys del XVIII fou 
falsa. La comprensió de la tragèdia comportava una tal exigència cultural que sobrepassava 
fàcilment el nivell intel·lectual de l'espectador estàndard. 
A la vista dels textos que ens han servit d'exemple de catarsi, què en penseu del conjunt 
d'opinions anterior? Compareu aquestes opinions amb les vostres reaccions personals en 
llegir l'obra d'Espriu. 
 
7. Segons les aportacions bàsiques que sobre l'estructura interna d'una tragèdia grega us 
hem proporcionat, examineu el possible valor estructuratiu de les paraules que Antígona 
formula sobre el nou estatus polític de Creont a l'obra espriuana: 
 

ANTIGONA: Digues més aviat que no t'estimo ni et respecto, però no t'odio. No, ara ja 
no t'odio. Els teus consells han estat fatals a la meva casa. Vares atiar les nostres 
discòrdies per aconseguir la corona, que ja és teva. Des d'aquest setial, pots 
descansar en la constant inquietud del poder. (pàg. 99) 

 
8. Tot i que hi ha tragèdies amb final feliç, normalment, la trama tràgica, que encabeix les 
anteriors unitats internes, s'organitza en una fase preparatòria o pròtasi, en la qual es crea 
la situació; en l'epítasi, on es precipita la peripècia i en la catàstrofe, on es resol el clímax de 
la poderosa situació tràgica: 
 

                                                 
6
 SALVAT, R. El teatro como texto, como espectáculo.  
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a) Classifiqueu els fets de l'argument absent segons que formin part de la pròtasi, de 
l'epítasi o de la catàstrofe. 

 
b) Classifiqueu els fets de l'argument escènic segons que formin part de les anteriors 

fases d'estructuració global interna. 
 
c)  Comproveu si totes o alguna de les raons històriques, polítiques o socials que us 

han servit per explicar l'absència d'una o més d'una de les unitats internes menors, 
us servirien per explicar l'absència d'alguna d'aquestes fases més globals 
d'estructuració interna. 
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1. PERSONATGES 

 
1. Fixeu-vos en les funcions següents, il·lustradores de la missió general que 
desenvolupen determinats personatges: 
 

I.  Un dels membres de la família s'allunya de la casa, de la ciutat, etc.: 
  
Allunyament                         POLINICES 
 

II.  Un dels protagonistes decreta una forta prohibició:  
 
Prohibició                            CREONT 

 

III. L'agressor obté notícies:  
 

Interrogatori                        MISSATGER 
 

IV. L'heroi és ajudat: 
 

 Ajut                                    EUMOLP 
 
Acabeu una possible sèrie de funcions globals encabint com a mínim tots els 
personatges que resten. Considereu que un mateix personatge pot desenvolupar 
diferents funcions i que una funció pot servir per a diferents personatges. No hi podeu 
encabir cap forma d'expressió que determini el caràcter intern (optimista, pessimista, 
incrèdul, etc.), ja que les funcions refereixen per extensió l'actuació argumental de cada 
un d'ells. 
 
2. Observeu aquest esquema de personatge unívoc (que no altera el seu caràcter: 
sempre autoritari, covard, cínic, etc.) i apliqueu-lo a tots els personatges: 
 

Actor                    Personatge               Espectador/Lector 
 
A          P    E/L 
 
O                                        O                                   O 

 
 
3. Apareix algun personatge unívoc dintre de l'obra? En cas de resposta afirmativa, 
escriviu el seu nom o feu-ne una llista, si n'hi ha més d'un. 
 
4. Copieu, per cada personatge unívoc que heu descobert, l'esquema presentat i escriviu 
a sota la  P el tret de caràcter que el defineix. 
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5. Observeu aquests esquemes, que tracten de representar diferents configuracions de 
personatges multívocs (que alteren el seu caràcter, que explosionen, etc.) i apliqueu-los 
a tots els personatges que no hàgiu inclòs a la configuració unívoca: 
 
 
Esquema 1 (de màscara psicològica) 
 

A       Prf             Pff   E/L 
 

O                                        O                                      O                                  O 
 

Personatge         Personatge         
real          fingit             
ficció          dins la ficció     

 
Exemple: el protagonista del Tartuf de Molière: 
 

A       Prf             Pff   E/L 
 

O                                        O                                      O                                  O 
 

hipòcrita          pietós             
ambiciós         humil 

 
 
Aquest canvi de caràcter pot ser intencionat o no intencionat. Les diferents aparences del 
personatge són simultànies. 
 
Esquema 2 
 
 
 
  
                                                   
                                                  
 
 
  
 
 
 
Exemple: el personatge de Xen-Te i el personatge de Xui-Ta a La bona persona de 
Sezuan de Bertolt Brecht. Xen-Te és tan generosa que el seu negoci va de cap a la 
fallida. Xui-Ta acut a defensar-la de la seva pròpia bondat. Xui-Ta és una disfressa de la 
mateixa Xen-Te. 
 
Un actor representa tots dos personatges de manera no simultània. 
 

A 
O 

P 
O 
Pr
f E/L 

O 

P  
O 
Pff 
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Esquema 3 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
             
 
 
 
 
etc.                
 
Exemple: l'oncle, a Coses de l'oncle de Frederic Soler, es disfressa de pagès, d'alcalde 
del Putxet i de general. 
 
Un actor representa l'oncle (Prf) i l'oncle es disfressa no simultàniament de les aparences 
citades (que són tres Pff). 
 
La riquesa escenogràfica es pot augmentar pel que fa a la presència d'actors (i per tant 
de personatges) si cada Pff el representa un actor diferent. 
 
Si l'obra de teatre és llegida, els esquemes són els mateixos però s'ha de fer 
desaparèixer la A (actor) i la E (espectador). 
 
6.  Distribuïu els personatges escollits segons els esquemes de personatge multívoc que 
us hem mostrat:  
 

a) Si pot ser amb una sola paraula, indiqueu els diferents trets de caràcter 
(esquema 1) o de representació (esquemes 2 i 3) que desenvolupen a l'obra. 

 
b) Si heu descobert algun personatge multívoc segons l'esquema 1, expliqueu si 

les diferents màscares psicològiques són intencionades o no. 
 

7.  Aristòtil assenyalava encara alguns trets bàsics de la tragèdia lligats als personatges:  
 

- Conveniència: es refereix a la necessària atribució als personatges de trets 
convencionals de naturalesa. Cada personatge ha de respondre als trets que li són 
propis: tristesa i dolor a les dones, valentia als homes, etc.  
 
- Constància: el personatge és immutable del principi al final de l'obra. 

 
a) Aprofitant les respostes dels exercicis 2 al 5, esbrineu si Espriu ha adaptat, pel 

que fa a la caracterització dels personatges, els pressupòsits aristotèlics. 
 
b) Si l'autor ha introduït algun esquema diferent de caracterització, tracteu 

d'explicar-ne els motius. 
 

A 
O 

P 
O 
Prf 

P 
O 
Pff 

P 
O 
Pff 

E/L 
O 

P 
O 
Pff 
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8. Observeu la conveniència i la constància aristotèliques en el text següent, extret de la 
Medea d'Eurípides. Aquest autor es va adonar de la terrible degradació de la vida familiar 
i de l'opressió en què vivia la dona grega: 
 

De tots els éssers que tenen vida i intel·ligència, les dones som les criatures més 
desgraciades. De primer ens cal, amb una gran despesa de diners, comprar un 
marit i acceptar l'amo del nostre cos: un dany, això, encara més penós que el mal. 
Però la prova més decisiva està en el fet de prendre'n un de dolent o un de bo. Per 
a les dones no és ben considerada la separació del marit ni tampoc els és possible 
repudiar-lo. Quan una entra en nous costums i noves lleis, cal que sigui una 
endevina, si no s'ha après a casa, per usar bé de l'home company de llit. I si a 
nosaltres, després d'esforços, això ens surt bé i l'espòs conviu amb nosaltres sense 
aplicar-nos el jou conjugal amb violència, la nostra vida és envejable, però, si no, 
val més morir. Un home, quan se li fa pesat conviure amb els de dintre casa, surt al 
carrer i deslliura el seu cor de l'enuig anant a veure un amic o un company de la 
seva edat; nosaltres, en canvi, necessàriament tenim un sol ésser per mirar. I diuen 
que nosaltres vivim a casa una vida lliure de perills, mentre ells guerregen amb la 
llança. Molt mal pensat! M'estimaria tres vegades més estar dreta a la vora d'un 
escut que no pas parir una sola vegada. (pàg. 49-50) 

 
a) Comenteu si els personatges femenins de l'obra d'Espriu segueixen aquestes 

pautes de conveniència i de constància. Justifiqueu el vostre comentari amb 
referències textuals adequades. 

 
b) Si hi ha algun personatge femení que presenti una caracterització diferenciada, 

expliqueu-ne, amb base textual suficient, els trets diferenciadors.  
 
9. Observeu la conveniència i la constància aristotèliques aplicades sobre personatges 
masculins. El text l'hem extret de l'Estàsim I de l'Antígona de Sòfocles: 
 

COR: Nombroses són les coses admirables, però cap no n'hi ha de més admirable 
que l'home. L'home solca el mar grisenc, enmig d'un temporal  desfermat pel 
vent de mig-jorn, fent camí per un mar bramulador; és ell qui fatiga la deessa 
Terra, la deessa més augusta, incansable i indestructible, amb les arades que 
van amunt i avall, any rere any, llaurant la terra amb l'estirp cavallina. 

 
Amb paranys l'home astut captura la raça d'ocells lleugers i els animals 
salvatges i, amb xarxes ben trenades, captura també les espècies que viuen en 
el mar. Amb els seus ginys domina la fera salvatge que travessa les muntanyes i 
posa sota el jou que cenyeix el bescoll el cavall de crinera espessa i l'incansable 
toro ferotge. 

 
Va descobrir la paraula i el pensament, subtil com l'aire, i l'esperit que governa 
les ciutats; i hàbil com és, va aprendre també a protegir-se de les inclemències 
de la vida al ras, de les gelades molestes i de la pluja perjudicial. I, en el futur, a 
res s'aventurarà sense recursos. Tan sols de la mort no ha trobat fugida. En 
canvi, per a les malalties de més difícil remei ha imaginat solucions. (pàg. 62) 

 
Incloent també els trets aplicats a homes en el text de la pregunta anterior, comenteu si 
alguns personatges masculins de l'obra d'Espriu segueixen aquestes pautes de 
conveniència i de constància. Justifiqueu el vostre comentari amb referències textuals 
adequades. 
 
10. R. Salvat, en l’obra citada anteriorment, fa una interpretació brechtiana de la tragèdia 
i l'explica com un gran aparell ideològic que servia per mantenir la democràcia atenenca 
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en el poder. Es podria entrar en la coneguda discussió de si la democràcia atenenca fou 
una democràcia real o una democràcia dirigida i minoritària. A través de la forma teatral 
tràgica, el grup dominant emetia uns missatges ideològics molt determinats. 
L'espectador, el poble, havia d'acceptar la història tal com li venia, tal com se li 
presentava. 
 
Comenteu si alguns personatges de l'obra són representatius respecte a l'anterior tesi 
explicativa de la funció de la tragèdia com a instrument afavoridor de la presència d'una 
determinada estructura social. 
 
11. Amb una paraula o amb frases molt curtes, definiu les característiques particulars 
dels personatges que heu escollit a la pregunta anterior, que suposeu que haurien de ser 
necessàries per prosperar en una democràcia com la grega. 
 
12. ¿Creieu que l'Antígona d'Espriu ha recollit aquestes configuracions socials i 
polítiques bàsiques respecte a la visió de la societat i respecte a l'estructura d'alguns 
personatges i que l'autor les ha aplicades a un país determinat i a una situació política 
particular, que l'afectaven personalment? Raoneu la vostra resposta. 
 
13. Un corrent crític molt important ha determinat que el destí de les diferents Antígones 
és el de ser un «ésser per a la mort». Determineu amb citacions adequades si l'Antígona 
espriuana manté aquesta característica. 
 
14. Encara que Aristòtil atribuís la característica de la semblança (utilització dels 
arquetipus: cada personatge mític té una conducta invariable a través de les obres 
diverses) als personatges tràgics, tots els personatges-Antígona  recullen i adapten 
característiques pròpies de l'època en què s'ha escrit l'obra. Com ja heu vist en alguns 
aspectes, l'obra d'Espriu també recull trets de modernitat. 
 
Segons aquest punt de vista, analitzeu si l'últim parlament d'Antígona assimila aquests 
aspectes de modernitat referits a l'entorn social i polític del moment en què va sorgir 
l'obra. 
 
15. Tenint en compte el lloc de la dona grega dintre de la societat que ja hem presentat, 
tracteu d'explicar per què Antígona no és una nena ni encara és una dona. 
 
16. Aristòtil pensava que la metabolé més interessant segons l'art de la tragèdia era 
aquella en la qual el personatge que patia el canvi no era ni excessivament virtuós ni, pel 
contrari, un malvat, ja que en cap del casos referits podria despertar a l'espectador la 
compassió, a més de no presentar exemples humans assimilables pel ciutadà. 
 
El Creont espriuà s'adapta a les exigències requerides per Aristòtil per patir la metabolé? 
Raoneu la vostra resposta. 
 
17. Una forma de fer multívoc un personatge és, amb paraules de Xavier Fàbregas, 
«aprimar-lo» de tal manera que el lector o bé l'espectador pensin que darrere de les 
seves paraules s'amaga molt directament l'autor:  
 

a) És Eumolp, personatge que no apareix a l'Antígona de Sòfocles, la veu que 
interpreta obertament la visió grotesca d'Espriu? Raoneu la vostra resposta. 

 
b) Es podria considerar la mort heroica que reclama l'esclau Eumolp com una 

metàfora de la mort civil de l'autor, per les causes polítiques, socials, etc. que ja 
coneixeu? Raoneu la vostra resposta. 
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18. Espriu és un autor que es va distanciar del Noucentisme. Com ja sabeu, el Lúcid 
Conseller apareix en una segona edició de la seva Antígona i el parlament final d'aquest 
personatge presenta una visió antagònica respecte a la visió que sobre l'heroisme 
reclamava aquell moviment. Esbrineu quina era la visió noucentista i de quina manera se 
n'apartà Espriu amb la introducció del parlament final.  
 
19. Des d'una òptica particular podem afirmar que el teatre modern neix de l'increment de 
les funcions de l'actor i d'una disminució de les funcions del cor. D'aquesta frase es 
desprèn l'enorme importància iniciàtica del cor. 
 
Si vosaltres, a les preguntes 2 i 3 de l’apartat V.1 (Anàlisi estructural) heu decidit que:  
 

- la conversa inicial de diferents personatges a la primera part,  
- la mescla de veus genèriques i de veus de personatges al final de la primera part i 
- la intervenció final del Conseller a la tercera part  

 
són cor, relacioneu aquestes intervencions corals amb les següents funcions genèriques 
del cor indicades per C. Oliva i F. Torres Monreal14, explicant si s'acompleixen o no en 
cada cas: 
 

1. Funcions imprecatives: invocacions, oracions, precs, etc. 
 
2. Funcions participatives en la cerimònia, amb intervencions de caràcter ritual. 
 
3. Funcions narratives al servei de l'acció. El cor pot preparar l'acció exposant la 

situació en què aquesta apareixerà, o pot predir-la, etc. 
 
4. Funcions d'unificació, d'enllaç, entre els diferents episodis tràgics. 
 
5. Funcions de comentarista dels resultats i conseqüències de l'acció. 
 
6. Funcions de lligam entre l'acció tràgica i la percepció de la tragèdia per part dels 

espectadors. Pot arribar a convertir-se en una espècie de consciència col·lectiva 
del públic. 

 
7. Funció interpel·lant els déus, els herois, els espectadors. 

 
20. Dintre del món mític i del món llegendari és normal la presència d'animals que donen 
suport -a voltes poderós- a l'acció argumental. Elaboreu una llista d'animals positius i una 
altra d'animals negatius de l'Antígona que heu llegit. Raoneu-ne la distribució: 
 

Animals positius Animals negatius 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 OLIVA, C i F. Torres. Historia básica del teatro escénico. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ANÀLISI DE LA TÈCNICA 

 
 

 

Pau Barceló. Antígona. Teatre Grec. 1987. MAE 
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1. TRACTAMENT DEL TEMPS 
 
Un dramaturg pot jugar amb dos nivells de tractament del temps. Un primer nivell el 
conforma el treball sobre el temps introduït a la representació. El segon nivell el configura 
el treball sobre el temps referenciat per part dels personatges, les acotacions i els 
elements escenogràfics.  
 
Primer nivell 
 
1. Recordeu la relació de les accions que formen part de l'argument absent que heu fet a 
la pregunta 5 de l'apartat IV.2 Comprensió. Creieu que es pot establir una relació directa 
entre aquest tipus d'argument i un temps que consideraríem absent? Raoneu la vostra 
resposta. 
 
2. Busqueu exemples que provin l'impacte de les situacions narrades en temps absent 
sobre el transcurs argumental de l'obra. Per exemple, un personatge canvia d'ideologia 
després de rebre una explicació de fort impacte emocional que no forma part de 
l'argument escènic. 
 
3. Analitzeu, segons el que heu comprovat a les dues preguntes anteriors, la 
versemblança de l'opinió que alguns crítics -com X. Fàbregas15- mantenen sobre l'ús del 
temps absent per part dels autors de tragèdia: aquest gènere és un dels gèneres en què 
el temps absent adquireix molta importància, precisament perquè la preceptiva grega no 
admetia que unes determinades accions s'efectuessin a l'escenari. 
 
4. Elaboreu una relació d'accions de l'Antígona d'Espriu que, segons la preceptiva 
clàssica (caracterització externa dels personatges, dificultat escenogràfica, brutalitat, 
etc.), no poden esdevenir a l'espai escènic. 
 
5. Creieu que l'obra d'Espriu manté la «quantitat» de temps absent típica de la tragèdia? 
Raoneu la vostra resposta. 
 
6. Fent referència una altra vegada als tipus d'argument, creieu, com a conseqüència, 
que es pot relacionar l'argument escènic amb un temps escènic present? Raoneu la 
vostra resposta. 
 
7. Finalment, un altre tractament del temps que forma part del primer nivell és el que 
s'anomena temps cronometrat; és a dir, el temps real que dura la representació total o 
parcial de l'obra. Jugueu a cronometrar la representació o la lectura de l'obra sencera o 
bé de qualsevol part (el pròleg, alguna escena, alguna part, etc.). 
 
8. Comproveu si hi ha alguna relació desproporcionada entre la durada d'una acció 
narrada en temps absent i el temps escènic de narració de la pròpia acció. Finalment, hi 
podeu afegir el temps cronometrat. Per exemple: els fets d'una setmana que configuren 
part d'argument absent poden ser explicats en un parell de minuts.  
 
9. Creieu que la presència del temps absent accelera cronològicament el discurs 
temporal de l'obra? Raoneu la vostra resposta adjuntant algun exemple de compressió 
temporal de l'Antígona d'Espriu. 
 
  

                                                 
15 Obra citada anteriorment. 
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Segon nivell 
 
Com ja hem dit, el segon nivell de tractament del temps és la manipulació del temps 
referenciat per part dels personatges, les acotacions i els elements escenogràfics. Un 
motiu de conversa que informi sobre ubicacions temporals passades o esdevenidores, 
una informació de l'autor o un decorat poden ser exemples d'aquest segon nivell de 
tractament del temps. 
 
Aquest tractament sempre es realitza des del present i s'orienta o bé cap al passat o bé 
cap al futur. Us presentem un exemple de temps referenciat cap al passat i també cap al 
futur, mitjançant signes verbals, que serveix d'explicació al·legòrica a la situació de 
descomposició moral permanent de la ciutat d'Argos i que apareix a Les mosques de J.P. 
Sartre: 
 

JÚPITER 
Només són mosques de la carn, una mica grosses. Fa quinze anys una poderosa 
pudor de carronya les va atraure a la ciutat. Des de llavors s'engreixen. Dintre de 
quinze anys tindran la mida de granotetes16.  

  
1 Busqueu exemples a l'Antígona d'Espriu d'aquest tipus de tractament de segon nivell 
del temps i classifiqueu-los segons que provinguin de signes verbals, d’acotacions o 
d’elements escenogràfics. 
 
2. Expliqueu les funcions dels exemples que heu trobat a la pregunta anterior: 
caracterització global o parcial d'un personatge, ajut al desplegament argumental, 
col·laboració a la creació d'un ambient determinat, etc. Si no us convenen les que 
proposem, trobeu-ne d'altres. 
 
2. TRACTAMENT DE L'ESPAI 
 
1. Comproveu si l'espai on situa l'autor les diferents accions és únic o múltiple. 
 
2. Comproveu si les accions es desenvolupen linealment o de forma simultània en espais 
únics o múltiples simultanis. 
 
3. Esbrineu si Espriu va introduir en el tractament de l'espai alguna novetat respecte a les 
tragèdies clàssiques. 
 
4. Estudieu la simbologia que algun corrent crític ha aplicat a Tebes17 i la funció 
al·legòrica de ciutat dividida de què se serveix Espriu. 
 
3. TRACTAMENT DE L'ACCIÓ 
 
1. L'obra que heu llegit dóna molta importància a l'acció dramàtica o és una obra 
recitativa? Raoneu la resposta. 
 
2. Tot considerant l'argument absent, matiseu els nivells en què es realitza l'acció 
dramàtica: intern, extern, passat, present, futur. Raoneu la vostra resposta. 
 
3. Hi ha fluctuacions de ritme en el desenvolupament de l'acció dramàtica? És una obra 
dinàmica, lenta, accelerada, moguda, estàtica? Raoneu les vostres respostes. 

                                                 
16

 Traducció dels autors del dossier. 
17

 Trobareu informació sobre aquesta simbologia al capítol “L’Antígona de Sòfocles” de la introducció de 
Carles Miralles a Espriu ja esmentada. 
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4. L'acció s'aconsegueix a l'obra amb un diàleg mogut, lent o mitjançant canvis 
successius d'escenes? Raoneu la vostra resposta. 
 
5. De quina manera es motiva l'acció a l'obra? Uns fets condueixen a uns altres? Uns 
discursos o diàlegs responen a uns altres? etc. Raoneu les vostres respostes. 
 
4. LES TRES UNITATS 
 
1. Quan els crítics es refereixen a «les tres unitats», de quins elements dramàtics parlen? 
Definiu cadascun d'aquests elements dramàtics. 
 
2. Què vol dir que una obra de teatre respecta una, dues, totes tres unitats? 
 
3. Indagueu18 l'origen preceptiu que reclamava l'obligatorietat de respectar les tres unitats 
dintre d'una obra de teatre. 
 
4. Decidiu de manera matisada, considerant l'obra que acabeu de llegir, quina de les 
dues opinions és més exacta. La primera correspon als crítics C. Oliva i F. Torres i la 
segona, a M. Aritzeta19:  
 

- En cap d'aquests gèneres (la tragèdia, la comèdia, etc.) són necessàries les 
unitats de temps, o d'espai, encara que els autors les considerin cada vegada més.  
 
- [La Poètica d'Aristòtil] alhora exigeix les unitats d'acció, lloc i temps. La unitat 
d'acció és el principi fonamental de l'art clàssic, tant pel que fa a l'aspecte 
d'estructura de l'obra com al contingut de la informació. 

 
5. TRACTAMENT DE L'AMBIENT 
 
1. Ompliu el quadre de la pàgina següent, treballant sempre en grup, amb les respostes 
de les preguntes que us proposem a continuació: 
 

a) Descriviu i classifiqueu l'ambient o els diferents ambients que apareixen a cada 
part de l'obra. Un n’oferim algunes possibilitats: realista,  fantàstic, aristocràtic, 
urbà, rural, etc.  

 

b)  Descriviu l'atmosfera o les diferents atmosferes que apareixen a cada part de 
l’obra, creades per la relació entre els personatges. Us n’oferim també algunes 
possibilitats: tensa, distesa, tranquil·la, etc.  

 

c)  Descriviu l'atmosfera o les diferents atmosferes que apareixen a cada part de 
l’obra, creades per la relació amb l’ambient: evocadora, depriment, suggestiva, 
futurista, poètica, etc. Tant en aquesta pregunta com en les anteriors podeu triar 
o inventar la possibilitat o possibilitats amb més força descriptiva. 

 
  

                                                 
18

 Podeu llegir el capítol “El autor” del llibre de R. Salvat esmentat abans. 
19

 ARITZETA, M. Diccionari de termes literaris. 
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 Primera part Segona part Tercera part 

 

Descripció ambient 

 

   

 

Descripció atmosfera 
/ personatges 

 

   

 

Descripció atmosfera 
/ ambient 

 

   

 
 
2. De quins recursos se serveix l'autor per crear l'ambient o els diferents ambients? 
 
3. Considerant que Antígona és una tragèdia, creieu que l’ambient global i l’atmosfera 
resultat de la incidència de les diferents atmosferes guarden relació amb el tipus d’obra? 
Raoneu la vostra resposta. 
 
4. Expliqueu de quina manera (nul·la, parcial o decisiva) l'ambient pesa sobre els 
personatges següents:  
 

Antígona, Creont, Ismene, Eumolp, Euriganeia, el Lúcid Conseller. 
 
Raoneu les vostres respostes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. LA REPRESENTACIÓ 

 

Antígona. Teatre Romea. 1979. MAE 
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A l'hora de decidir quin tipus de representació es farà, cal que es tingui clar quin és el sentit 
exacte que es vol donar a l'obra. 
 
El títol ja us dóna una pista de com es pot representar aquesta obra. En primer lloc, hi figura 
el nom d'un personatge femení de la mitologia grega, o sigui que l'acció es mou a l'entorn  
d'una heroïna de l'Antiga Grècia. I, en segon lloc, el subtítol us indica que és una tragèdia i 
que té tres parts.  
 
A més, us caldrà, després de comprendre l'estructura literària de l'obra, conèixer  bé els 
personatges, aprendre-us els diàlegs, dissenyar l'escenografia i assajar la representació. 
 

1. EXPRESSAR-SE 

 
1. El domini de la llengua oral és bàsic a l'hora de plantejar-se una representació teatral. És 
molt important tenir un bon domini de la veu i saber-la utilitzar per modular correctament les 
intervencions dels personatges:  
 
 a) Amb tot el grup classe, feu una lectura neutra del text següent: 
 

EURIGANEIA (anant-se’n amb Euridice): Aquesta ciutat de discòrdies! Dos germans es 
disputaven la corona, germans de pare i de mare. I tots els nostres varen morir, a 
causa dels que es disputaven la corona de la ciutat. 

 
(Les dues dones surten.) 

 
ETÈOCLES: Aquesta veu em fa estremir. 
ANTÍGONA: Té raó, si no ordeneu la pau. Què volies? 
ETÈOCLES: Has vist Polinices? 
ANTÍGONA: Sí. 
ETÈOCLES: És un crim contra la ciutat. 
ANTÍGONA: Què és la vostra guerra? 
ETÈOCLES: Has parlat amb el meu enemic.  
ANTÍGONA: He parlat amb el meu germà. 
ETÈOCLES: Has passat sense dir-me res al camp contrari. 
ANTÍGONA: Si t’hagués comunicat el meu propòsit, ho hauries impedit. 
ETÈOCLES: Sí! Ara Tebes sabrà que l’has traïda. 
ANTÍGONA: Quines grans paraules! Sabrà que he intentat salvar-la. 
ETÈOCLES: T’has vist amb Polinices. Què sé jo el que li has revelat? Ja no em puc fiar 

ni de tu. 
 

(S’asseu amb un gran gest de fatiga.) 
 
ANTÍGONA: Pobre petit germà, rei de Tebes. 
ETÈOCLES: Sí, sóc rei, l’únic rei de Tebes. I no vull que em diguis “petit germà”, amb 

llàstima. (Transició.) Que estic cansat! 
ANTÍGONA: Petit germà. (S’atansa somrient i li passa una mà pel cabell.) Recordes?... 

Et portava a banyar al riu, jo, la  germana gran, i sempre temia que, jugant, 
t’ofeguessis. Ja et barallaves amb Polinices. 

ETÈOCLES: Ell en tenia la culpa. Tu, però, l’estimaves més. 
ANTÍGONA: He estimat igualment tots dos. 
ETÈOCLES: Estimaves més Polinices. 
ANTÍGONA: Era el petit, però la mare et preferia. Ell no ho podia sofrir. Em feia pena. 
ETÈOCLES: Sí, la mare m’estimava molt. Tenia les mans llargues, suaus...Fa anys que 

és morta. 
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ANTÍGONA: Gairebé no la pots recordar. (pàg. 41) 
 

b) Torneu a llegir el text anterior amb molta atenció i discutiu en quin context es 
produeix el diàleg i quina intenció té cada interlocutor en cada missatge. 

 
c) Poseu, sota les frases de les diverses intervencions dels personatges, el tipus de 

modalitat d'oració que es requereix per fer una entonació correcta d'aquest diàleg. 
Per exemple:  

 
    EURIGANEIA: Aquesta ciutat de discòrdies! 
       (Exclamativa) 
 

d) Com sabeu, per a cada una de les modalitats de l'oració hi ha una corba melòdica 
que la representa. Dibuixeu ara les corbes de les dues primeres intervencions i 
llegiu-les segons les representacions que n’hàgiu fet. Per exemple: 

 
    EURIGANEIA: Aquesta ciutat de discòrdies! 
 
 
 
 
2. El diàleg que acabeu de llegir té dues parts; marqueu-les i digueu quins trets les 
diferencien i quins elements marquen el ritme de les intervencions dels personatges. Llegiu-
lo tenint present la diferència entre les dues parts. 
 
 3. A més de les paraules, en el text hi ha unes convencions gràfiques per indicar amb quina 
intenció emet el missatge cadascun dels interlocutors. Digueu quines hi ha en el text que 
heu llegit  i què indiquen. Per exemple: 
     

Convenció Significat 

! exclamació, admiració 

  

  

  

 
4. Feu una altra lectura del text i enregistreu-lo. Després, canvieu-ne les indicacions 
gràfiques i poseu a sota de cada frase la modalitat de l'oració que li correspongui. Canvieu 
també, si cal, les indicacions que fa l'autor en les acotacions. Una vegada fets els canvis, 
torneu a llegir i a enregistrar el diàleg. 
 
5. Intercanvieu els enregistraments entre les parelles i escolteu-los tenint al davant el mateix 
text, sense cap signe gràfic. Mentre feu aquesta audició, col·loqueu les indicacions que 
creieu que hi corresponen i poseu la modalitat d'oració sota cada una de les frases. 
   
6. Escolliu un enregistrament d'entre tots i discutiu amb tota la classe en quin context i amb 
quina intenció es produeix el nou diàleg.  

 
7. Compareu les dues gravacions (la primera i l'última) i vegeu quines diferències hi ha entre 
elles. 
 
8. Les circumstàncies extralingüístiques que envolten una locució condicionen la forma 
d'emetre els missatges. Digueu quines són i col·loqueu-les a la casella segons si afecten a:  
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Els emissors El missatge El context 

  
 
 
 
 
 

 

                                                                                          
a) Escolliu una característica d'una columna i llegiu en veu alta el text seleccionat 

d'acord amb el que heu triat. Per exemple: una part de la conversa es manté en 
secret i, per tant, heu de parlar amb molta precaució. 

 
b) Ara, escolliu una característica de cada columna i llegiu en veu alta el diàleg 

segons la vostra tria.      
 

9. Entre tots elegiu la lectura que més us hagi agradat i adapteu-la al còmic emprant alguna 
de les eines que proporciona l’edu365 per crear-ne. Abans de fer-ho, us recordem algunes 
de les característiques de llenguatge pròpies d’aquest gènere:  
 

a) Un dels recursos propis dels còmics són unes convencions internacionals que 
serveixen per indicar situacions. Poseu sota de cada icona el significat que té.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

   
 

   

 
b) També hi ha onomatopeies, però aquestes es diuen d'una manera específica en 

cada llengua. Amb l'ajuda de diccionaris, busqueu com es diu una mateixa 
onomatopeia en diverses llengües i poseu-les a la casella que correspongui: 

 

Català  Castellà Anglès Francès 

He, he, he 
 
 
 
 
 
 

   

 
10. Convertiu ara la història del còmic en una narració. Fixeu-vos que heu d'emprar unes 
altres tècniques per recrear la situació. 
 
11. Heu vist que es pot explicar una mateixa situació de diverses maneres i que cadascuna 
té unes característiques pròpies. Indiqueu les més importants dins la casella corresponent:
  
 

http://edu365.cat/crea/
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Teatre Còmic Narració 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12. Un cop aconseguida l’entonació adequada, en una representació teatral cal també 
saber fer servir correctament la veu, dirigir-la, de manera que, sense que els actors hagin de 
cridar, el públic pugui seguir amb comoditat l'obra. Per aconseguir-ho, us poden ajudar els 
exercicis següents:  
 

a) Imagineu-vos que podeu llençar-la com si fos un objecte (a terra, a la paret, 
enlaire...). Per fer-ho, primer proveu si està en bones condicions: digueu pa i 
simuleu que la llenceu al terra; després, digueu pa, pa o pa, pa, pa, si la hi heu fet 
tocar dues o tres vegades.  

 
b) Ara que veieu que la podeu manipular, proveu de llançar-la a la paret, però primer 

tireu-la un parell de vegades al terra (pa, pa) i després, rebotiu-la contra la paret 
(heu de dir PA, amb més intensitat i fent xocar la veu). 

 
c) Poseu-vos en cercle i passeu-vos-la, tot dient pa (llenceu la veu cap endavant), 

entre vosaltres. La podeu llençar lluny, amb molta intensitat, per sobre, amb 
compte, esquivant un company... 

 
d) Un cop fets els exercicis anteriors, ha arribat el moment de tirar-la enlaire: mireu 

amunt dirigint-vos cap al sostre i digueu pa.  
 

Aneu fent proves fins que sapigueu dirigir correctament la veu. 
 
13. Apreneu-vos, cada un, una frase diferent del diàleg; primer digueu-la en veu baixa i 
després aneu apujant la veu fins dir-la cridant. 
 
14. Digueu la frase anterior en diverses tonalitats de veu i comenteu els canvis que 
experimenteu en la locució i en el sentit.   
 
15. Ara pronuncieu-la a ritmes diferents (molt de pressa, amb mandra...). Quins canvis 
experimenteu en el significat?   
 
16. Com heu pogut comprovar, la modulació i la dicció condicionen força el missatge. Doncs 
bé, la correcció fonètica també és molt important per a la representació teatral:   
 

a) Llegiu en veu alta només les vocals del text (si sou del dialecte oriental, vigileu amb 
les vocals neutres). 

 
b) Llegiu, destacant-les, les consonants que trobeu més difícils de pronunciar en les 

intervencions dels personatges (s, r, finals de paraula amb oclusives, etc.). 
  
c) Llegiu les frases del fragment sil·labejant totes les paraules. 
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d) Camineu i digueu la frase de manera que cada síl·laba àtona sigui una passa i la 
síl·laba tònica sigui un salt.  

 
e) Ara pronuncieu les frases segons els accents primaris i els secundaris. 

 
17. Quan ja hàgiu agafat prou desimboltura, feu una lectura expressiva de la primera part de 
l’obra. 
 

2. CARACTERITZACIÓ DELS PERSONATGES 

 
1. Recordeu que en aquest dossier ja us hem demanat que agrupéssiu els personatges 
segons si intervenien en una o altra part (apartat III.2). Amb el grup classe feu un 
sociograma de les relacions que hi ha entre ells. 
 
2. En l'anàlisi literària heu treballat els personatges des de diversos punts de vista; ara us 
proposem de fer-ne una caracterització de cara a la representació. 
 
Tot i que ja n'heu treballat la tipologia i heu vist alguns dels trets que els identifiquen, cal 
definir-los bé respecte a les seves reaccions i al seu aspecte físic. Així, doncs, caldrà fer 
una descripció completa de cadascun d'ells per tal de poder-los caracteritzar bé: 
 

a) Torneu al quadre dels personatges del principi, formeu grups i repartiu-vos les parts 
de l'obra i els personatges que hi intervenen.  

 
b) Ara busqueu-hi informació sobre l'aspecte de cadascun d'ells.  
 
c) Respecte als trets físics, veureu que només hi ha quatre pinzellades d'alguns 

personatges. A qui es refereixen? 
 
d) En la segona part es parla d'un esguerrat albardà. Busqueu al diccionari, si cal, 

quin és el significat d'aquesta expressió. A qui es refereix? Agafant aquest tret com 
a punt de partida, feu un retrat d'aquest personatge. 

 
e) A la pàgina 94 hi ha un retrat de Creont, llegiu-lo. Alfred Badia, en l'estudi 

introductori de l'obra de l'edició amb la qual estem treballant, diu: 
 
 Creont és, en Espriu, la figura substitutiva del dictador espanyol de la seva 

joventut... (pàg. 8) 
 
 A qui es refereix? Busqueu-ne una fotografia i feu una caracterització del 

personatge per a l'obra. 
 
f) Com sabeu, mitjançant l'expressió escrita, hi ha diverses tècniques per fer retrats. 

Quines són? Expliqueu-les. 
 
g) Quines creieu que són les més adequades per al vostre objectiu? 

 
h) Feu un retrat de cada un dels personatges restants. 

 
3. A Grècia, en les representacions teatrals els personatges es caracteritzaven mitjançant 
unes màscares. Amb l’ajuda d’una història del teatre o fent una petita recerca en línia, 
expliqueu com eren i quines utilitats tenien. Esmenteu-ne algun tipus i digueu què solien 
representar. 
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4. La màscara ha tingut més o menys fortuna el llarg del temps, busqueu com i fins quant 
s'ha usat per a les representacions teatrals. 
 
5. A més de les màscares, els actors grecs disposaven d'altres estris per realçar els 
personatges. Quins? Com els utilitzaven? 
 
6. Antígona és un personatge de la mitologia grega i l'obra és una tragèdia, però, també, és 
un peça actual escrita per un autor contemporani. Poseu-vos d'acord de si s'ha representar 
en clau actual o bé segons les directrius del teatre grec. Expliqueu les raons que us han fet 
decidir.   
 
7. De cara a l'actuació i a la posada en escena és molt important la caracterització dels 
actors d'acord amb l'edat, estatus social, època, etc. del personatge que representaran. Per 
això cal que es tingui força cura amb la seva indumentària: 
 

a) Formeu grups i repartiu-vos els retrats. De cada personatge, expliqueu com ha ser 
el vestuari perquè s'adeqüi a la situació de l'obra i, també, al tipus de representació 
que heu decidit de fer. 

 
b) Després del repartiment, segons l'actor haureu de decidir quin tipus de màscara o 

quin maquillatge i pentinat cal per a cada paper. 
  

3. LES DIDASCÀLIES 

 
1. La paraula didascàlia té una etimologia grega, prové del mot didàskalos, que servia 
per designar la persona que duia a terme la tasca d'instructor en el teatre. Busqueu el 
significat d’aquest mot. Quina altra paraula usem per indicar el mateix? 
 
2. L’obra comença amb un text entre parèntesi: (Cortina baixada. El PRÒLEG surt i diu:) 
(pàg. 51). Digueu quin és l'objectiu de les anotacions d'aquest tipus. 
 
3. Quina funció comunicativa compleixen les didascàlies? Raoneu la resposta. Indiqueu a 
qui van adreçades i qui en poden ser els emissors. 
 
4. Si aneu passant les pàgines de l'obra, veureu que van apareixent les indicacions de 
l'autor. Aquests enunciats, de quins trets lingüístics estan constituïts (tipus de paraules, 
sintagmes...). Quines característiques ha de tenir el llenguatge que s'hi usa? 
 
5. L’anotació anterior (Cortina baixada. El PRÒLEG surt i diu:) i aquesta de la pàgina 64 
(Pausa. Entra CREONT) donen instruccions sobre la representació. Fixeu-vos que hi ha 
uns verbs que marquen el canvi d'escena; digueu quins són i en quin temps, mode i 
persona estan. 
 
6. Al final de la primera part hi ha unes indicacions, llegiu-les. Digueu si hi ha un 
vocabulari propi per a la representació teatral i indiqueu les paraules d'aquest text que en 
formarien part. Busqueu a la resta de l'obra paraules pròpies del lèxic teatral.  
 
7. Les acotacions fan referència a diversos aspectes de l'obra. Digueu de què tracten les 
d’aquest text:  
 

(El seguici va sortint amb lentitud de l’escena on queda ANTÍGONA sola, amb els ulls 
secs, una figura intensament desolada i tràgica, mentre cau un pausat teló.) (pàg. 
76) 
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8. L'acotació següent emmarca tota la segona part: 
 

Erm als voltants de Tebes. Al fons, el cos abandonat de POLINICES. Llums i focs 
dels guardes que vigilen l’acompliment de la interdicció de CREONT. Nit de 
tempesta. Entren TIRESIAS i EUMOLP. (pàg. 77) 

 
a) A quin aspecte de la representació teatral es refereix? 

 
b) Enumereu els aspectes a què fan referència les acotacions de tota l'obra. 

 
9. Al final de l'obra, l'última acotació dóna instruccions sobre la il·luminació i el so. 
Discutiu amb el grup classe quina importància pot tenir cada un d'aquests aspectes per a 
la seva representació teatral. 
  
10. Les indicacions que es fan en aquesta obra són molt generals; potser hi farien falta 
anotacions sobre l'atrezzo. Busqueu al diccionari, si cal, el significat d'aquest mot i un 
cop conegut, formeu grups i escolliu cadascun una de les parts de l'obra. Feu les 
anotacions sobre l'utillatge de l'escena que creieu que poden fer falta (Ex: un bastó per a 
TIRÈSIES). 
 
11. Creieu que calen uns aclariments més detallats sobre l'obra? Expliqueu-vos. 
 
12. Hem parlat del didàskalos respecte a les representacions teatrals a l'Antiga Grècia. 
Actualment, com es designa la persona que s'ocupa de disposar els elements 
d'interpretació escènica d'una obra dramàtica? 
 
13. Tot i que l'autor de l'obra dóna indicacions per aclarir situacions, l'encarregat de dur a 
terme la representació ha de prendre força decisions. Sobre quins aspectes ho ha de 
fer? 
 
14. Una de les tasques que li pertoquen és dirigir la interpretació dels actors. Hi ha 
diverses maneres de representar un paper, però les més conegudes són el mètode 
Stanislavski i el mètode de Bertolt Brecht. Busqueu en un tractat de teatre (per exemple 
en el de R. Salvat) en què consisteix cadascun i expliqueu-los. 
 
15. És una tasca del director donar un determinat sentit a l'obra dramàtica tot respectant 
el que ja té. Esmenteu tres tipus de director escènic segons el grau d'intervenció en el 
text teatral. 
 
16. Imagineu que la tragèdia que voleu representar s'ha d'adaptar a un context més 
proper. Repartiu-vos la tercera part i dividiu-la en unitats més petites, que poden coincidir 
amb el canvi d'escena. Després:  
 

a) Indiqueu quins canvis s'han d'introduir en els personatges. 
 

b) Descriviu com ha de ser el vestuari i la caracterització dels actors. 
 

c) Doneu les indicacions precises sobre l'escenografia i l'atrezzo.   
 

d) Penseu si caldrien variacions en la il·luminació i en el so. 
 

e) Escriviu totes aquestes indicacions i col·loqueu-les en el lloc que toqui entre els 
diàlegs.  



 

 
 
 
 
 
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. EXERCICIS DE GLOBALITZACIÓ 

 
 

Pau Barceló. Antígona. Teatre Grec. 1979. MAE 
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Després d’haver treballat l’Antígona espriuana d’una manera interna i d’haver-la 
relacionat al mateix temps amb aspectes configuratius -de tipus lingüístic i literari- de la 
tragèdia clàssica, amb aspectes de cultura mitològica bàsics i amb qüestions relatives a 
la representació teatral, etc. us proposem els següents exercicis de globalització. 
 
 
1. Redacteu un text on aparegui en un contingut unitari la referència a les 
característiques de la tragèdia grega que Espriu va introduir a la seva obra. El guió 
d'aquesta redacció pot seguir les parts que presenta el comentari de text que us hem 
ofert: títol, argument, temes, etc. 
 
2. Redacteu un text on aparegui en un contingut unitari la referència a les 
característiques particulars, que no formen part del gènere tràgic que l'autor va introduir a 
la seva Antígona. Per escriure aquesta redacció també podeu seguir les mateixes parts 
de la pregunta anterior. 
 
3. Per analitzar el vostre grau d'assoliment de les pautes de creació d'una tragèdia 
clàssica, us proposem que elaboreu una tragèdia. Us oferim, com a material de sortida, 
un conte intitulat Les ocasions perdudes, que apareix al llibre de contes de Víctor Mora 
Els amants del ciberespai; encara que, si voleu, us podeu fornir vosaltres mateixos de 
qualsevol altre material de base: una notícia de diari, una història de la vostra pròpia 
família, una llegenda catalana, una altra nissaga mítica, etc.: 
 
 

LES OCASIONS PERDUDES 
         

                            Érem dos i només teníem un cor. 
                                            François Villon 

         
Es coneixien de vista. Havien coincidit tantes vegades a l'aeroport de Zuric! Amb la 
seva cartera com a únic equipatge, ella anava sempre cap a l'Est. I ell anava cap a 
l'Oest. Eren els anys difícils de la Guerra Freda; l'aeroport de Zuric estava 
vigiladíssim i no seien mai junts. Però com que el cor té raons que la raó no té, una 
tarda ho van fer. Van lluitar fermament per no fer cas d'allò que dintre seu els 
impulsava a enraonar-se, a abraçar-se, a barrejar apassionadament les químiques 
de dos cossos anhelants, que estaven fets l'un per l'altre. Però només van 
bescanviar esguards de cua d'ull. L'avió d'ella sortia primer. La dona s'aixecà fent 
un esforç immens i en comptes d'emportar-se la seva cartera, s'emportà la d'ell. 
Quan ell s'aixecà, al seu torn, estava tan atabalat que ni s'adonà que duia la cartera 
d'ella. Els superiors de tots dos sí que es van adonar d'aquelles equivocacions. 
         
A milers de quilòmetres de distància l'un de l'altre, units pel record mutu, sense el 
consol, però, de la telepatia, van morir afusellats per alta traïció a les respectives 
pàtries. Quan ells ja només tenien la pàtria d'un cor compartit. (pàg. 91) 

 
Víctor Mora, Els amants del ciberespai 

 
Abans de començar, heu de decidir si hi introduireu actes, parts, episodis, estàsims, etc. 
Decidir si introduireu el cor, quan ho fareu i quines funcions integrarà, etc. Heu de 
recordar també que el gènere tràgic obliga a uns usos lingüístics determinats. Continueu 
vosaltres. 
 
4. Si heu estat capaços de crear una tragèdia, atreviu-vos ara a representar-la emprant 
els recursos que heu assolit en treballar l’apartat anterior, corresponent a la 
representació. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. INGREDIENTS PER A UNA VALORACIÓ DE L’OBRA 

 

Pau Barceló. Antígona. Teatre Grec. 1979. MAE 
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Per valorar qualsevol peça dramàtica s'ha de tenir present la relació que s'institueix entre 
autor i lector o espectador. Així doncs, l'obra teatral s'ha de considerar des d'un doble 
vessant: com a gènere literari i com a teatre espectacle.  
 

1. EL TEATRE COM A GÈNERE LITERARI 

 
Els personatges teatrals existeixen gràcies a les seves enunciacions. Es comprèn, doncs, la 
importància que té el text teatral. Per valorar el d'Antígona us proposem que, a partir de les 
opinions d'experts sobre la llengua d'Espriu, tragueu les vostres conclusions. 
 
1. Carles Miralles ja en l'any 1987 s'expressa així: 
 
 Fragmentat el català -geogràficament, històricament i socialment-, Espriu el refà, 

tenaçment i amb gran cura i sentit de la llengua, en cerca la unitat en la construcció -
esforçat exercici d'estil- de l'edifici coherent i rigorós de la llengua que salva, de l'obra 
que crea. Llengua i obra esdevenen així -com passa sempre, d'una manera o d'una 
altra, en l'obra de tot poeta autèntic- indestriables; i qui treballa la llengua (Fabra o el 
poeta) ho és del seu poble. Llengua, obra i poble: “som indestriables / el meu poble i 
jo”. 

Història de la Literatura Catalana 
 
a) Expliqueu en quina situació estava el català quan Espriu escrivia la major part de la 

seva obra i de quina manera el poeta salva la nostra llengua. 
 
b) Què en penseu de l'afirmació que llengua, obra i poble són indestriables per a ell?   
 

2. Salvador Espriu en una entrevista que li va fer Salvador Gubern deia: 
 
 La meva llengua és difícil perquè és exacta, precisa. De vegades he passat mesos 

buscant una paraula. Temptejo, poleixo; busco fins que estic segur d'haver trobat la 
paraula exacta. Jo m'he plantejat la llengua com un problema matemàtic i intel·lectual. 
Però al mateix temps, he tingut la precaució de la paraula justa, he tingut presents les 
exigències d'ordre poètic, ritme, evitar cacofonies, etc.   

Primer Acte 
 

 a) Heu trobat difícil la llengua amb què es basteix Antígona? Per què? 
 
 b) Hi ha exemples en l'obra d'aquesta pruïja de l'autor d’aconseguir “la paraula justa”? 

Esmenteu-ne exemples si és el cas.   
 
3. Francesc Vallverdú diu: 
 
 Aquesta obsessió per l'escriptura, en un país que no podia oferir una situació de 

llenguatge literari consolidada, el portava a patir molt per trobar aquesta perfecció 
que ell desitjava en el llenguatge literari. No és estrany, doncs, que anés retocant el 
seu llenguatge literari, no solament per allò que deia que som uns aprenents tota la 
vida, sinó també pel fet que ell era prou sensible per adonar-se que evolucionava. 
Que allò que els anys trenta s'acceptava com a normal, éssers, llurs, àdhucs, 
quelcoms, tot això dintre la convenció d'un llenguatge literari -tot llenguatge literari és 
convencional-, ell també ho va acceptar, però quan va veure que això trontollava, es 
va adaptar a l'evolució.    

     A. Batista, Salvador Espriu: itinerari personal 
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a) Trobeu que el llenguatge emprat en Antígona és actual? Hi trobeu algun mot que 
sigui poc corrent? Justifiqueu la resposta. 

b) Discutiu amb el grup classe si es pot parlar, actualment, d’un llenguatge literari 
català ben consolidat. 

 
4. Sobre les autocorreccions de Salvador Espriu en successives edicions dels seus llibres, 
Vicent Salvador opina que:  
 

...l'operació espriuana pot respondre simplement a la voluntat d'estil que insisteix en la 
col·loquialització del seu discurs poètic. 

Elements de lingüística per al discurs literari 
 
 Què vol dir Vicent Salvador quan parla de col·loquialització del discurs poètic? Hi ha 

algun indici d'aquesta operació en l'obra que esteu analitzant? Expliqueu-vos. 
 
5. Alfred Badia diu que ...el plany, la tendresa, la ironia, la sàtira i el sarcasme transformen 
allò que serien llargs parlaments en lacòniques frases de precisa suggestió («Estudi 
introductori»). A què fa referència quan parla de lacòniques frases de precisa suggestió? 
Poseu un exemple de la transformació que esmenta.    
 
6. Maria Aurèlia Campmany, en el pròleg a la segona edició revisada d’Antígona, diu: 
 
 ...el Lúcid Conseller expressa la seva cínica visió del món amb un més suau 

circumloqui, i si utilitza la retòrica notem de seguida que és amb un petit subratllat 
mofeta, que li ha de permetre donar un tomb de frase amb regust col·loquial. 

 
a) Expliqueu què és un circumloqui i poseu-ne exemples. 

b) Què significa l'expressió petit subratllat mofeta ? 
 
7. En el mateix pròleg, Maria Aurèlia Campmany qualifica aquesta obra dramàtica de 
prosopopeia tràgica. Què és una prosopopeia? En quins elements es basa per valorar 
Antígona d'aquesta manera? 
 
8. Feu una petita ressenya donant la vostra opinió sobre l'obra.  
 

2. EL TEATRE ESPECTACLE 

 
1. Segons diu Ricard Salvat a El teatro como texto, como espectáculo: 
 
 L'espectacle teatral és una amalgama d'una sèrie d'elements que davant d'una massa 

magmàtica, coneguda amb el nom de públic, dóna una realitat particular que en 
alguns casos sol tenir com a base un text teatral, però no és absolutament necessari 
que existeixi el text20. 

 
La lectura d'aquesta definició fa reflexionar fins a quin punt és imprescindible el text teatral 
en una representació:  
 

a) Busqueu en un manual de teatre quins altres tipus de text, a banda del text literari, 
es poden utilitzar en una representació i expliqueu-los. 

 

                                                 
20

 Traducció dels autors del dossier. 
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b) Salvat també esmenta una amalgama d'una sèrie d'elements que intervenen en 
l'espectacle teatral, que són la nòmina teatral. Busqueu-ne la definició i indiqueu 
quins elements la composen. 

 
c) En tota obra teatral sempre hi ha un component d'aquesta nòmina que sobresurt; 

discutiu de quina manera pot afectar en la representació de l'obra el fet, sigui un o 
altre.  

 
e) Amb l'ajuda d'una història del teatre, indiqueu, en cada època, quin component ha 

tingut el protagonisme en les representacions teatrals. 
 
2. A Lluís Pasqual, director de teatre, en una entrevista on se li demana l’opinió sobre com 
hauria de ser el nou Teatre Lliure, respon: 
 
 Un lloc on la gent li vingui de gust anar-hi sense saber què hi trobarà. Que el públic 

sàpiga que hi serà recompensat. M'agradaria que fos un taller de creació. No un 
teatre amb temporades escrites en un cartell, una programació... No sé com s'ha de 
fer, però m'agradaria que no fes olor de naftalina. No sóc un ser nostàlgic i 
m'agradaria començar de nou. I això si volen, si no, mala sort.   

       (Avui, 24-VI-1996) 
 

a) Amb qui s'hauria de comptar en la nòmina per a representacions com les que 
proposa? 

 
b) Qui s'encarrega del cartell i de la programació d'un teatre? 
 
c) Pot ser que actualment ja no interessin les escenificacions de les obres d'autor? 

Raoneu la vostra opinió. 
 
d) Creieu que és important que el públic sàpiga què és el que va a veure? Per què? 
 
e) Sou partidaris que el públic intervingui activament en les representacions teatrals? 

Argumenteu la vostra resposta.      
 
3. Feu una cerca de crítiques d’obres de teatre a la pàgina especialitzada de teatralnet. 
Llegiu-ne almenys tres d’obres de teatre en català i digueu quins elements de la nòmina es 
focalitzen en cada una. Per als autors de les crítiques triades, quins són els trets que tenen 
més importància en l'escenificació? 
 
4. Maria Aurèlia Capmany, en el pròleg ja esmentat, diu: 
 
 Hem pogut veure d'Antígona dos muntatges teatrals ben diversos. Frederic Roda va 

intentar acostar-nos la Princesa grega, vestint-la amb una indumentària actual, oferint-
li un cigarret en la terrible nit d'espera de la batalla. Aquest cigarret fumat amb angoixa 
era tot un símbol d'amargues nits d'espera. Però les paraules dels personatges 
refusaven aquesta immediatesa i la grandesa del gestus, que diria Brecht, no existia. 
Ricard Salvat va ser fidel en el seu muntatge a la prosopopeia tràgica, va construir un 
fris altiu i sever, però l'emoció no va arribar a trencar el hieratisme.  
 
a) A què es refereix Capmany quan parla de muntatges teatrals? Creieu que, 

actualment, el director és essencial per a l'escenificació d'una obra? Per què? 
 
b) Espriu va escriure una peça teatral pensant en una actriu en concret. Sabríeu dir 

qui era i a quina obra ens referim?  
 

http://www.teatral.net/ca/critiques/index.html
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c) Discutiu amb els companys de classe quin aspecte de la representació caldria 
destacar (text, direcció, actors, escenografia, etc.) per transmetre la idea que teniu 
d'Antígona.  

 
5. Com sabeu, el públic és un element consubstancial a l'obra de teatre. Quina funció hi té? 
Creieu que segons el tipus de públic una obra pot ser rebuda de maneres diverses? 
Expliqueu-vos. 
 
6. Els espectadors es poden considerar des de dos plans diferents: el col·lectiu i l'individual. 
Indiqueu-ne les característiques i col·loqueu-les a la casella que correspongui :      
 

Públic col·lectiu Públic individual 

  

 

 

 
Com creieu que el públic, en cada un dels seus vessants, pot avaluar una peça teatral? 
 
7. Els espectadors, considerats individualment, poden reaccionar bàsicament de dues 
maneres diferents, una és la de submergir-se en l'obra i l'altra, la de presenciar-la amb un 
distanciament: 
 

a) De quins components de la nòmina teatral pot dependre la identificació del públic 
amb els personatges de l'obra? Raoneu la resposta. 

 
b) Brecht proposa la participació intel·ligent de l'espectador en l'obra que es 

representa. Com creieu que pot ser? 
 
c) Digueu què creieu que pot buscar en Antígona un espectador amb una actitud de 

cada mena. 
 
8. Molts espectadors, abans d'assistir a la representació d'una obra de teatre, es llegeixen 
les crítiques que en surten a la premsa: 
 

a) Si mireu el recull de crítiques que us oferim, veureu que hi ha unes expressions 
pròpies d'aquesta activitat, com per exemple: cop de teatre. Quin significat té? 
Busqueu en el recull altres expressions d'aquests tipus i digueu què volen dir. 

 
b) Per grups trieu una obra de teatre que es representi en aquests moments i recolliu-

ne la crítica en diferents publicacions de premsa. Compareu-les i indiqueu en quin 
aspecte es fa més èmfasi en cada una. 

 
c) Reuniu tots el grups i feu una llista a classe dels diversos aspectes de què pot 

tractar la crítica de teatre. 
 
9. Individualment, feu un guió que us permeti valorar una obra de teatre. 
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ANNEXOS 

 

Pau Barceló. Assaig Gent de Sinera-Antígona. Cúpula Coliseum 1963. MAE 
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1. GLOSSARI DE TEMES DE LA TRAGÈDIA 

 
Actor: Personatge amb nom individual (no coreuta). 
         
Agon: Enfrontament (d'accions, de paraula) entre un cor i un actor, entre dos cors o 

entre dos actors. 
         
Agon de presència: Enfrontament que passa fora d'escena. El cor hi participa escoltant 

o comentant el que succeeix fora o cantant juntament amb algú situat dintre del 
palau. 

 
Anagnòrisi: Descobriment de l'error, de la pròpia identitat, de la identitat d'un 

personatge, etc. 
 
Ananqué: Acceptació del destí tràgic. 
         
Antístrofa: Part d'una coral paral·lela mètricament a una de precedent o estrofa. 
         
Antoda: Coral que precedeix la segona meitat d'un epirrema doble. 
 
Astròfic: Referent a una coral no organitzada en estrofes i antistrofes. 
         
Catarsi: Segons Aristòtil, efecte de purificació produït sobre l'heroi i els espectadors per 

una representació dramàtica. 
         
Catàstrofe: Part de la tragèdia on es resol el clímax de la situació tràgica. 
         
Como: Un cor que es desplaça dansant per a realitzar una acció cultural. 
 
Corifeu: Cap del cor, a vegades amb funcions recitatives situades abans o després de 

les intervencions corals i a vegades amb funcions conversacionals amb diferents 
actors. 

 
Cor: Conjunt de participants en un como o en una representació teatral; inicialment, 

referit a la dansa circular. També és la pista de ball circular. 
         
Diàleg estíquic: Diàleg de forma recitada entre dos o més actors, encara que de 

vegades també hi pot participar el corifeu. 
         
Diàleg extracoral: Té lloc entre el cor i un oponent; hi poden intervenir personatges 

secundaris. 
         
Diàleg intracoral: Té lloc entre el cor o el corifeu  amb un actor que pertany a la seva 

partida. 
         
Diàleg líric: Cant alternat entre cor i actor o dos actors o entre els coreutes. 
         
Diàleg mixt: Diàleg amb mescla irregular de cant i recitat. 
 
Dionisies / Grans Dionísies: La gran festa dionisíaca del mes de març a Atenes. 
 
Dionísies Rurals: Festes dionisíaques de cada demos o districte de l'Àtica. 
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Ditirambe: Gènere poeticolíric de caràcter entusiasta, que consta de versos escrits en  
diferents metres. En la poesia grega, cant en honor de Dionís. Donà origen a la 
tragèdia. 

 
Ekkyklema: Màquina teatral que mostra l'interior del palau. 
 
Embòlima: Cors en funció d'elements de transició. 
 
Epiclesis: Petició d'aparició dirigida a una divinitat. 
 
Epinici: Cant que celebra una victòria. 
 
Epirrema: Estructura dialogada que alterna cant i recitat. 
 
Episodi: Cadascuna de les parts dialogades. 
 
Epítasi: Part on es precipita l'acció tràgica. 
 
Estàsim: Coral en el teatre, exceptuant el pàrode i l'èxode. 
 
Estrofa: Part d'una coral paral·lela mètricament a una altra que segueix, antístrofa. 
         
Exarconte: Cap de cor que canta, que recita com a solista i que a vegades pot tenir una 

personalitat individual. 
         
Èxode: Cant de sortida del cor o del corifeu en abandonar el teatre. 
         
Hamartia: Opinió errònia que molts cops apareix disfressada de decisió. 
 
Himeneu: Cant de noces. 
 
Himne: Cant en honor d'un déu. 
 
Kommós: Cant de dol alternat de cor i actors o d'actors. 
 
Metabolé: Canvi de fortuna. 
 
Missatger: Personatge que porta notícies de fora de l'orquestra. 
 
Mim: Tota persona que realitza la mimesi; també hi ha el mim com a gènere en època 

romana i bizantina. 
         
Mimesi: Terme extret de la Poètica d'Aristòtil que defineix l'obra d'art com una imitació o 

representació de la realitat. 
 

Tècnica que permet mostrar una ficció directament, mitjançant l'actuació o la 
representació dels personatges que hi intervenen, sense mediació d'una veu 
narrativa. 

         
Molpé: Cant i dansa del cor. 
 
Monodia: Monòleg que era cantat en metre líric pel personatge, interrompent el diàleg. 

Cant a una sola veu. 
Oda: Cant; s'aplica a l'estrofa que obre un epirrema. 
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Oponent: Personatge que s'enfronta al cor o als seus partidaris. 
 
Orquestra: Espai on evolucionen el cor i els actors. 
 
Paràbasi: Escena d'una comèdia en què l'acció s'interromp i el cor, sense màscara, 

parla directament al públic. 
         
Paratragèdia: Paròdia de tragèdia. 
 
Pàrode: Cant d'entrada del cor a l'orquestra. 
 
Pean: Himne que demana la victòria o la celebra. 
 
Personatge secundari: Tots menys el cap de cor, l'oponent i el missatger. 
         
Phàrmakos: Individu expulsat i vexat com a culpable dels mals de la col·lectivitat. 
         
Pompé: Processó que acompanya el déu o el vencedor; de vegades amb cant. 
 
Pròleg: Escena inicial d'una peça teatral, abans de l'entrada del cor. 
         
Pròtasi: Fase preparatòria de la tragèdia, en la qual es crea la situació. 
         
Refrany: Petita estrofa que es repeteix al llarg d'una coral intercalant-se en diferents 

llocs. 
         
Resis: Parlament llarg recitat a càrrec d'un actor. 
 
Sistema: Grup d'estrofa i antístrofa. 
 
Treno: Cant en honor de l'heroi mort. 
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2. GLOSSARI DE TERMES TEATRALS 

 
Actor, Actriu: Els encarregats d'interpretar els personatges d'un guió teatral. 
 
Aplic: Forma part de la decoració d'una escena i resta adherit a ella. Avui, en el teatre es 

treballa molt amb aplics pel simbolisme que aporten. 
 
Apuntador/a: La persona que dicta el guió als actors i actrius en el moment de la 

representació. 
 
Atrezzo: L'encarregat de preparar tant el mobiliari com els objectes que han de sortir a 

escena. 
 
Bambolina: Cadascuna de les bandes de tela o de paper pintades que, penjades del sostre 

d'un escenari, formen la part superior d'una decoració figurant un sostre, branques 
pintades, el cel, etc. Serveixen, simplement, per folrar. 

  
Barra: Cadascun dels llistons que, penjats amb cordes en el teler d'un escenari, permeten 

clavar-hi o lligar els decorats, cortinatges, etc. 
 
Bateria: El conjunt d'instruments elèctrics que donen llum a un escenari. 
  
Boca: L'obertura que deixa el marc d'un escenari i on hi ha practicat un teló (teló de boca) o 

cortina americana. El límit entre l’espai per a escena i el prosceni. 
 
Camerino: Cadascuna de les cambres destinades als actors per vestir-s'hi, reposar-hi, etc. 
 
Cameta: Una tela de l'alçada de la boca d'un escenari que, penjada en una barra, permet 

folrar-ne els laterals i forma part de la decoració d'una escena. 
 
Comèdia: Obra de teatre del gènere còmic. 
 
Coreògraf/a: La persona que prepara els balls en un muntatge escènic. 
 
Coreografia: El conjunt de balls dins d'un espectacle teatral. 
  
Corriola: Cada una de les politges d'un teler. 
 
Cortina americana: Són les cortines d'un escenari que fan el moviment de forma 

horitzontal i no vertical com el clàssic teló. 
 
Decorat: Cadascuna de les decoracions que van dins d'una escena. Els decorats poden ser 

penjats a les barres d'un teler o clavats al terra d'un escenari. 
 
Diorama: Sistema de representació escènica en què, amb una tela de color o pintada, en el 

fòrum d'un escenari, es poden produir diferents efectes, segons la il·luminació que s'hi 
projecti. 

 
Director/a: Responsable general de l'escenificació de l'obra. 
 
Drama: Peça de teatre d'un gènere mixt entre la tragèdia i la comèdia. 
 
Encarregat/a de so: Responsable màxim de la bona sonoritat en el moment de la 

representació, respecte als aspectes tècnics. 
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Ers: Barra on hi ha una rastellera de bombetes, generalment de colors diferents, i que està 
penjada amb cordes del teler d'un escenari. 

  
Escena: Lloc o part del teatre on es representa l'obra, l'espectacle teatral. 
 
Escenari: Part del teatre construïda convenientment perquè puguin col·locar-s'hi les 

decoracions, etc., i figurar el lloc de l'acció dramàtica. 
 
Escenògraf/a: Persona encarregada de preparar l'escenografia de cada escena. 
 
Escenografia: El conjunt de les decoracions que donen una personalitat pròpia a cada 

escena. 
 
Focus: Llum de gran potència que serveix per il·luminar l'escenari. 
  
Folrar: Verb que s'utilitza quan hom vol indicar que s'ha d'amagar o tapar algun objecte o 

part de l'escenari en una escena. 
 
Fòrum: Part de l'escenari oposada a la boca o embocadura. 
 
Fossa dels músics: Clot clavat del prosceni on es col·loca l'orquestra. 
 
Laterals: Les parts dreta i esquerra d'un escenari, fora de l'espai d'escena, on solen estar 

els tècnics, directius i actors en el transcurs d'una obra de teatre.   
  
Il·luminador/a: Persona responsable de la il·luminació de cada escena. L'electricista és qui 

fa funcionar el quadre d'il·luminació. 
   
Maquillador/a: La persona que s'encarrega de maquillar els actors i actrius en el moment 

de la representació. 
 
Maquinària: El conjunt dels objectes mecànics que formen part d'una tramoia. 
 
Melodrama: Drama popular que tracta de commoure per l'evidència de les situacions, 

l'exageració dels sentiments. També, el drama acompanyat de música. 
  
Mutació: Canvi a les fosques de la decoració d'un escenari, en una obra de teatre. 
 
Mutis: Acció de retirar-se un actor o actriu de l'escena. 
 
Òpera: Poema dramàtic musicat i representat dalt d'un escenari com a obra de teatre. Va 

acompanyat d'orquestra. 
 
Panoràmica: Tela generalment blanca o blava, col·locada en el fòrum d'un escenari per fer 

l’efecte de cel, de paisatge, etc. 
 
Passarel·la: La part del prosceni entre la fossa dels músics i el pati de butaques. 
 
Pati de butaques: La sala on s'asseuen els espectadors. Sala de butaques. 
 
Petxina: Una cobertura en forma semblant a una petxina, practicada al terra d'un escenari, 

en el prosceni, on s'amagava l'apuntador en el teatre antic. 
 
Pont: Plataforma estreta i amb barana on van lligades les cordes d'un teler, i en el qual el 

tramoista governa la tramoia d'un escenari. 



109 
 

 
Prosceni: La part anterior de l'escenari enfora del marc o de la boca. També s'anomenen 

prosceni els laterals fora de l'espai escènic. 
 
Regidor/a: Coordinador general, sobretot pel que fa als aspectes tècnics. Durant la 

representació és el responsable general de l'escenari. 
 
Sainet: Peça teatral humorística en un acte. 
 
Sarsuela: Obra dramàtica en la qual el diàleg és a estones recitat i a estones cantat. 
 
Sastreria: Màxims responsables de preparar tota la complexitat dels vestits de cada actor i 

actriu. La modista és l'encarregada de la seva confecció. 
  
Sortir a escena: Expressió que indica que l'actor o actriu ha d'entrar a l'espai escènic per 

interpretar el seu paper. 
 
Teler: Conjunt de llistons proveïts de politges i cordes que en el sostre d'un escenari 

permeten d’apujar i abaixar els telons, decorats, etc., fins a l'alçada convenient. 
   
Teló: Tela gran, de l'amplària de l'escenari, que es pot abaixar i apujar. 

Teló de boca. Si està abaixat, tapa l'escenari. 
Teló de fons. Si forma part d'una decoració. 
Teló curt. Si és col·locat immediatament darrere la boca de l'escenari i permet la 

representació davant seu d'una breu escena durant el canvi general de les 
decoracions. 

Teló blanc. Serveix de pantalla. 
Teló de ferro o d'acer. S'abaixa perquè el foc no es propagui de l'escenari a la sala de 

butaques o viceversa. Generalment està recobert d'algun material de combustió 
difícil. 

  
Tragèdia: Obra dramàtica que representa una acció en què el protagonista és manat per la 

passió o per la fatalitat cap al desastre. 
  
Tramoia: Mitjà o conjunt de mitjans mecànics emprats en el teatre per fer els canvis de 

decoració, els efectes especials, etc. 
  
Tramoista: Encarregat de la tramoia. 
 
Trapa: Porteta, generalment de fusta, practicada en el terra d'un escenari. 
 
Traspunt: Persona encarregada durant la representació d'avisar els actors i actrius per a la 

sortida a escena. 
 
 


