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RESUM  

 

El mite grec, per la seva versatilitat i universalitat, històricament ha servit com a vehicle 

per metaforitzar èpoques de conflicte. En aquest sentit, Antígona fou emprada de 

manera recurrent durant l’època d’entreguerres a Europa i durant la guerra civil a l’Estat 

espanyol per parlar sobre qüestions especialment sensibles que d’altra manera no 

s’haurien pogut tractar. 

 

En el cas de l’Estat espanyol diversos autors, entre els quals trobem Salvador Espriu i 

José María Pemán, es serviren de la tragèdia de Sòfocles per narrar els esdeveniments 

succeïts durant la Guerra Civil i la postguerra espanyola. Espriu i Pemán, tot i tractar el 

mateix període històric, aprofitaren la versatilitat del mite grec i adaptaren la trama 

d’Antígona, destacant un aspecte o altre, per manifestar el seu punt de vista sobre el 

conflicte, així com també, per expressar la seva opinió sobre altres qüestions 

filosòfiques. Dues versions que configuren un exemple de l’enorme adaptabilitat i 

versatilitat de la mitologia grega.    

 

 

Paraules clau: Sòfocles, Antígona, Salvador Espriu, José María Pemán, mitologia grega.  
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1.1.- INTRODUCCIÓ 

 

1.1.- Objectius 

 

El treball té com a objectiu, en primer lloc, observar la versatilitat de la mitologia grega 

en general, i de la tragèdia d’Antígona en particular. Una característica que ha permès 

donar a aquest tipus d’obres un significat o un altre en funció del context i, com diu 

Ragué, a ser utilitzades “en momentos de crisis para convertirlos en símbolos de valores 

alternativos al orden establecido” (2005: 13).  

 

Pel que fa al mite de Sòfocles, a l’Europa de principis del segle XX, sobretot durant els 

períodes de conflicte, es va recórrer de manera especialment intensa a la tragèdia 

d’Antígona com a vehicle per metaforitzar els confrontaments i donar sentit a la crisi 

política, ideològica i social del moment. En el cas de l’Estat espanyol no es produí una 

excepció i s’aprofità el mite per tractar, de manera indirecta, la Guerra Civil i la 

consegüent postguerra.  

 

En aquest context, el treball pretén analitzar l’ús que es donà a la tragèdia grega durant 

la dictadura franquista i observar com s’aprofità el mític dol fratricida com a pantalla de 

projecció de l’enfrontament civil i de la situació política, històrica i social del moment. 

No obstant això, degut a les múltiples versions que es produïren, el treball es centrarà en 

dues reescriptures en concret, la de Salvador Espriu i José María Pemán. Dues 

adaptacions contemporànies, escrites per dos autors completament distints, tant pel que 

fa als orígens, com pel que fa a la ideologia i a les vivències.  

 

En aquest punt cal tenir present que el propòsit del treball no és estudiar les qüestions 

purament literàries. El context, el temps, l’espai o els personatges, entre altres, han estat 

profundament examinats i és difícil aportar informació innovadora. La finalitat del 

treball, sense abandonar aquests aspectes que en el fons són essencials per comprendre 

els textos, és analitzar i confrontar les dues versions. 
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D’aquesta manera, aquestes reescriptures configuren el nucli central del treball. Un 

projecte a través del qual es pretén analitzar i comparar la manera com els dos autors 

vehiculen, a través del mite, el conflicte de la Guerra Civil Espanyola i consegüent la 

postguerra i com aprofiten la tragèdia de Sòfocles per manifestar algunes de les 

reflexions filosòfiques entorn la humanitat i la societat contemporània. 

 

1.2.- Metodologia 

 

Per dur a terme els objectius proposats, en primer lloc s’ha realitzat una anàlisi de la 

situació en què es trobava l’Estat espanyol durant la dictadura franquista. La política del 

nou govern afectà durament la literatura en general i el teatre en particular, els quals 

quedaren sotmesos a la censura i a les consignes del règim. Aquesta circumstància és 

important ja que, en part, és la que causa el fet que es recorri a la mitologia com a 

instrument per expressar qüestions que d’altra manera no s’haurien pogut tractar. 

 

Una vegada analitzat el context històric i polític del moment, s’ha estudiat l’ús que es 

donà a la mitologia grega i a l’Antígona en particular, durant el període d’entreguerres i, 

en concret, durant la dictadura franquista i s’han examinat distintes versions, com les de 

María Zambrano, Jean Anouilh, Jean Cocteau, Bertolt Brecht, José María Pemán o 

Salvador Espriu, entre altres, per tal de conèixer com es metaforitzava el conflicte a 

través de la tragèdia.  

 

Com s’ha dit el nucli principal del treball el constitueixen les obres de Salvador Espriu i 

José María Pemán. Per aquest motiu, s’ha recopilat informació biogràfica de cada un 

dels escriptors, ja que aquest fet condiciona la reescriptura i les reflexions que els autors 

manifesten a través de l’obra. Posteriorment, s’han estudiat i analitzat la versió d’Espriu 

i de Pemán i la bibliografia corresponent i s’ha comparat l’ús que els dos dramaturgs 

donaren al mite d’Antígona i el paral·lelisme què s’hi pot observar en relació amb la 

Guerra Civil Espanyola. També s’ha aprofitat l’estudi per examinar altres reflexions que 

els autors manifesten a través de l’obra en relació amb la humanitat i la societat 

contemporània. Per acabar, s’ha establert una conclusió per observar la versatilitat dels 

mites arran de la comparativa entre les reescriptures d’Espriu i Pemán. 
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1.3.- Estat de la qüestió 

 

Actualment disposem de diversos estudis que analitzen la biografia i les obres dels 

autors. Pel que fa a la vida i obra de Salvador Espriu, cal destacar la tasca de Carles 

Miralles, que té diverses publicacions en relació amb l’autor i amb la vinculació que 

mantenia amb el món antic. Miralles, en les primers articles, entre els quals trobem 

“1939: Grècia i la literatura catalana (1966)” o “El món clàssic en l’obra de Salvador 

Espriu (1979)”, manifesta el lligam que unia Espriu amb la literatura grega i la 

influència del món clàssic en la seva producció literària. Tot i això, més enllà d’aquestes 

publicacions, és important ressaltar Sobre Espriu (2015), que aplega els articles 

dispersos que havia escrit sobre l’autor i que s’ha convertit en una de les obres més 

importants sobre la vida i obra d’Espriu. En aquest llibre pòstum, Miralles realitza una 

anàlisi profunda i completa de la producció literària d’Espriu i, en especial, de la 

reescriptura del mite d’Antígona.   

 

Pel que fa a l’autor català, també cal tenir present altres articles com “Vigència del 

teatre de Salvador Espriu” de Jordi Malé (2013), “Unes altres Fedres i unes altres 

Antígones” de Dóra Bakucz (2010), “Joan Oliver i Salvador Espriu en el teatre de 

postguerra” de Miquel Maria Gibert (1993) o la tesi d’Eduard Juanmartí D''Israel' 

(1929) a 'Antígona' (1939), entre altres, ja que aporten informació rellevant sobre la 

vida i obra de l’Espriu i sobre la versió d’Antígona de l’autor en particular. 

 

En relació amb José María Pemán, actualment disposem de diverses publicacions en 

què es tracta la vida i obra de l’autor. José Acedo Castilla, per exemple, a través de José 

María Pemán en la España de su tiempo (1998) recull informació molt completa sobre 

la vida de l’autor i la seva vinculació amb la política i amb les dictadures de principi de 

segle. Francisco Javier Escobar (2005), d’altra banda, realitza una anàlisi molt 

interessant sobre la dualitat physis/nómos en la versió d’Antígona de Pemán. També 

disposem d’altres publicacions que aporten material rellevant sobre les múltiples 

Antígones de la transició, entre les quals trobem la reescriptura de l’autor, com els 

articles de Verónica Azcue (2009), Fanny Blin (2016) o José Antonio Elías Bernal 

(2017). 
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Així doncs, actualment comptem amb informació molt extensa i completa que ens 

permet conèixer en profunditat la vida i les obres dels autors. No obstant això, no 

disposem de cap estudi que realitzi una anàlisi comparativa de les reescriptures del mite 

d’Antígona dels dos dramaturgs. Un estudi que ens permetria conèixer l’ús que dos 

autors contemporanis tan dispars donaren al mite de Sòfocles com a vehicle per tractar 

la Guerra Civil i la postguerra espanyola i les diferents reflexions que manifesten en 

relació amb la humanitat i la societat contemporània.  

 

2.- TEATRE DE POSTGUERRA 

 

La Guerra Civil tallà totes les iniciatives polítiques i culturals del període anterior i 

paraules com mort, misèria, exili, por, prohibicions o repressió, entre altres, representen, 

en sentit general, la immediata postguerra.  

 

Una vegada acabada la guerra, el règim franquista adoptà tot un conjunt de mesures 

repressives i de control amb la finalitat de neutralitzar qualsevol iniciativa capaç 

d’inestabilitzar la política i ideologia del nou govern. En aquest sentit, sobretot en 

relació amb el territori de parla catalana, es varen suprimir i/o substituir institucions, 

editorials, revistes i diaris; és prohibí el català com a llengua vehicular d’ús públic i 

d’ensenyament; i es varen intervenir organismes que fins aleshores havien tingut un 

paper rellevant dins el camp cultural i literari català (Universitat de Catalunya, Institut 

d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, Ràdio Associació de Catalunya, etc.), entre 

altres.  

 

El nou govern també adoptà decisions importants en relació amb els mitjans de 

comunicació. Històricament, la capacitat que tenen aquests mitjans de crear consciència 

col·lectiva ha conduit els poders estatals a utilitzar la premsa com una eina de combat a 

través de la qual controlar la massa social. El govern franquista, sabedor de la influència 

d’aquest element, considerava essencial la seva regulació i el seu sotmetiment al servei 

de l’Estat, com a instrument d’acció política, per tal d’assegurar que només es 

comunicava informació “basada exclusivamente en la verdad y en la responsabilitat”
1
.  

 

                                                           
1
 Preàmbul de la Ley de Prensa de 1938 
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D’aquesta manera, encara en plena Guerra Civil, el bàndol nacional aprovà la Ley de 

Prensa de 1938, a través de la qual convertia el “quart poder” en un autèntic instrument 

polític i de control de la població. La llei atribuïa al nou govern la potestat de gestionar 

les publicacions i disposava, a través de la censura i les consignes, què es podia publicar 

i de quina manera s’havia de fer i, d’aquesta manera, crear un estat d’opinió entre la 

població de l’Estat espanyol. Un control i una censura que formava part d’un sistema 

repressiu que tenia com a finalitat “velar por la pureza ideológica del nuevo Estado 

totalitario” (Jiménez, 1977:4) i que no només quedava reduït als mitjans de 

comunicació, sinó que s’estenia a totes les publicacions, així com també a qualsevol 

manifestació cultural (conferències, pel·lícules, obres de teatre, etc). 

 

La concepció i l’ús que el nou govern atribuí al “quart poder”, així com també la 

voluntat d’uniformitzar la ideologia, la cultura i la llengua de l’Estat, repercutí de 

manera important al camp intel·lectual i literari del país. Consegüentment, la vida 

cultural, literària i intel·lectual de l’Estat en general i de Catalunya en particular se’n 

ressentiren. Els escriptors catalans hagueren d’optar pel silenci, l’exili o la clandestinitat 

i la literatura del període passà a constituir un món fragmentat, complex i carregat 

d’interferències.    

 

La repressió cultural sota la dictadura franquista no afectà per igual totes les formes de 

transmissió cultural. En aquest sentit, el teatre, per la seva dimensió pública i perquè, 

com digué Jordi Arbonès “allò que es dit de viva veu té molta més força que la paraula 

escrita” (1973:11), sofrí una opressió específica per part del règim. En efecte, el teatre, a 

diferència dels altres gèneres literaris, necessita el contacte directe amb el públic i és 

considerat un mitjà de comunicació de masses, fet que el converteix en l’instrument 

idoni a través del qual influir en l’opinió pública. Per aquest motiu, el govern del règim, 

que entenia que el teatre podria constituir un element perillós, prohibí i controlà el 

producte que s’hi exhibia. 

 

Durant els primers anys de dictadura es prohibiren totes les obres en català i també totes 

aquelles en castellà d’ideologia progressista amb la finalitat d’impedir “la difusió d’uns 

valors polítics, morals i/o simbòlics contraris als del nou govern els quals eren 

considerats intolerables, prohibibles i censurables”. “L’objectiu era clar: eliminar 
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qualsevol dissidència” (Foguet, 2020). D’aquesta manera, sols s’autoritzava aquell 

teatre artificiós i inofensiu, com les comèdies de costum, que potenciaven una visió 

folklòrica i parcial de la realitat cultural contemporània (Graña, 2010: 24).  

 

En aquest context cal fer especial menció a la situació de Catalunya. Com explica 

Ricard Salvat, “el teatre professional de Catalunya -de vida obligatòriament precària-, 

va caure en mans d’un caciquisme, sorgit al voltant del teatre Romea i exercit per un 

grup de quatre o cinc professionals, que va tancar les portes a tot aquell teatre que no 

respectés els valors impulsats per aquesta espècie d’oligarquia clientelista, dependent en 

excés del poder establert” (2008:10).  

 

A la dècada dels 50, la política censora del règim en relació amb el teatre es va anar 

relaxant i, de mica en mica, es permeteren creacions menys clàssiques i populars, com 

les de Joan Oliver o Carles Soldevila. D’aquesta manera, arreu de l’Estat varen néixer 

petites companyies que, de manera independent, oferien un teatre alternatiu al teatre 

oficial. Treballaven un teatre marginal i clandestí, que aglutinava diversos autors, entre 

els quals hi havia exiliats que havien retornat al país, intel·lectuals antifranquistes i, fins 

i tot més tard, grups propers a la burgesia que propugnaven per consolidar de nou un 

nucli cultural dirigent.  

 

En aquest sentit és interessant destacar la tasca de l’ADB, l’Agrupació Dramàtica de 

Barcelona. Una companyia fundada el 1955 per un petit nucli d’intel·lectuals (Frederic 

Roda, Carles Soldevila i Joan Oliver) i d’altres escriptors, que pretenia connectar el nou 

teatre català amb els corrents dominants de la literatura europea contemporània. Aquesta 

agrupació sabé aprofitar les escletxes de la censura franquista i afavorí la promoció i 

descoberta d’autors com Joan Brossa, Baltasar Porcel o Salvador Espriu, entre altres.  

 

També cal tenir present la tasca de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG), la 

qual es creà al 1960 sota les ordres de Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany i que, 

seguint la línia de l’ADB, va promoure una nova concepció professional del teatre. 

L’escola, influenciada per l’estètica de Brecht i el teatre èpic que Salvat havia importat 

d’Alemanya, fomentà i potencià el naixement i desenvolupament del teatre independent. 

Una tasca que, juntament amb la realitzada per l’ADB, constituí un dels elements clau 
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per a la pervivència i recuperació del teatre català durant la postguerra (Graña, 2010: 

26).  

 

Pel que fa a la resta del país, la política censora que patia Catalunya en relació amb la 

llengua catalana no es donava. D’aquesta manera, tot i que les obres també s’havien de 

sotmetre a revisió per part de l’autoritat censora, la pressió era menor. Pel que fa a José 

María Pemán, aquesta situació, juntament amb la conjuntura en què es trobava l’autor, 

conegut per les seves idees monàrquiques, catòliques i conservadores i per la seva 

afinitat al règim franquista, li permeteren, a diferència de que ocorregué amb Espriu, 

representar la seva obra sense demora. 

 

3.- LA MITOLOGIA GREGA EN LA LITERATURA CONTEMPORÀNIA  

 

3.1.- La pervivència dels mites 

 

Les paraules de Virgili iam senior, sed cruda deo viridisque senectus significado 

virgilio, (‘vell però amb la vellesa vigorosa i fresca d’un déu’) resumeixen de manera 

molt encertada l’essència del mite grec. Uns relats que es caracteritzen per la 

universalitat de la seva vigència i que, com digué Fanny Blin, “es la que origina su eco 

permanente, fomentado por las coincidencias de la historia con sus grandes temas” 

(2016, 33).  

 

Aquesta universalitat de què es parla és deguda al fet que l’origen dels mites responen a 

una exigència humanosocial. És a dir, històricament la humanitat ha emprat el procés de 

mitificació per explicar allò inexplicable, per justificar determinades pràctiques culturals 

o socials i, també, com a vehicle de transmissió de valors morals i ètics. Aquesta força 

expressiva i simbòlica és, en certa manera, la que genera la perpetuïtat del mite.   

 

No obstant això, tot i aquesta funció simbòlica, la supervivència d’aquests relats no 

hauria estat possible sense la inalterabilitat, en termes genèrics, de la societat pel que fa 

a la tradició estructural i de valors. És a dir, si bé la societat ha canviat, en essència els 

dogmes, valors i estructura que la componen segueixen sent molt semblants als que hi 

havia a l’època clàssica. Aquesta inamobilitat social ha permès que les doctrines, 
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ensenyaments i lliçons que componen els mite segueixen sent vàlids i aplicables a data 

d’avui i que la mitologia segueixi servint d’instrument a través del qual tractar alguns 

dels fenòmens socials, culturals o religiosos de la nostra comunitat, així com també per 

justificar determinades pulsions humanes o conductes de comportament i, possiblement 

també per ajudar-nos a comprendre millor la naturalesa de l’ésser humà. 

 

D’aquesta manera, la perpetuïtat de les estructures socials i de valors de la nostra 

societat permeten al mite seguir realitzant-ne la funció. Un fet que explica, no només la 

seva supervivència, sinó el fet que s’hi hagi recorregut constantment a través de 

reescriptures i reinterpretacions adaptant-lo, si és el cas, a les circumstàncies del 

moment.  

 

3.2.- L’ús del mite tràgic en èpoques de conflicte 

 

Com explica Christoph Jamme, “no hi ha una història global del mite” (1998). La 

lectura d’aquests relats i la consegüent interpretació està sotmesa als interessos 

culturals, polítics i religiosos del moment. Per la qual cosa, “cada època es decideix per 

un tipus d’interpretació del mite amb preferència a tots els altres” (Duch, 1995: 47). 

D’aquesta manera, la universalitat i versatilitat d’aquestes obres permet donar-los un 

significat o un altre en funció del context, la qual cosa ha permès, com diu Ragué (2005: 

13), “su utilización en momentos de crisis para convertirlos en símbolos de valores 

alternativos al orden establecido”.  

 

En relació amb aquesta qüestió és interessant recordar les paraules de Ciriaca Morano: 

Los autores modernos buscan en la tragedia temas que pueden tratarse con una vigorosa 

sencillez, que tengan bastante autoridad para mantenerse a sí mismos. Los temas de la 

tragedia griega son, no solamente sencillos por sus contornos, sino profundamente 

evocadores por su contenido. Los problemas contemporáneos, tratados como versiones 

de mitos griegos, pueden recibir otra elaboración y encontrar soluciones poéticas, ya sea 

con la poesía de la imaginación, ya con la poesía del heroísmo trágico (1982, 88). 

 

Pel que fa a la literatura contemporània, els crítics constaten una tendència per part dels 

autors occidentals de recórrer a la tragèdia grega, especialment en períodes de conflicte.  
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Aquesta propensió és deguda, com explica Azcue, al fet que en èpoques de conflicte i 

censura la mitologia ofereix la possibilitat de tractar, de manera indirecta, temes que, 

degut a les polítiques restrictives i censores dels governs autoritaris, d’altra manera no 

s’haurien pogut plantejar (2009: 34).  

 

Les paraules de l’autora expliquen perquè durant el període d’entreguerres i durant el 

franquisme es va recórrer d’una manera tan intensa a la mitologia. El mite tràgic 

permetia als escriptors la possibilitat de tractar determinats esdeveniments, com la 

segona guerra mundial, la guerra civil o la dictadura franquista, i esquivar les 

prohibicions, censures i les consegüents represàlies.  

 

En aquest sentit, autors com Fanny Blin consideren que aquesta possibilitat era deguda 

al fet que l’estructura tràgica permetia als autors organitzar el pensament i tractar allò 

que va passar, a pesar del silenci imposat (2016: 35). És a dir, l’estructura antagonista 

de la tragèdia es basa en la confrontació de dues veritats contràries igual de vàlides i 

legítimes. Un conflicte en què no hi ha vençuts i guanyadors. Així doncs, aquests obres 

presenten la contesa però sense prendre’n un posicionament al respecte. Una manca de 

“parti pris” o de parcialitat que possibilita l’extracció de lectures distintes i reescriptures 

molt diverses.  

 

3.3.- L’Antígona de Sòfocles com a prototip intemporal 

 

Antígona és una de les grans tragèdies de la literatura universal i ha motivat 

innumerables reescriptures al llarg de la història. El mite ha estat contemplat des de 

diversos punts de vista i ha servit de mirall en el qual s’han vist reflectits la religió, la 

filosofia, la teoria i la praxis política, el feminisme i els drets humans, entre altres 

(Porciña i López, 2010: 355). Un fet que ha contribuït a qualificar aquest relat “d’obra 

oberta”, degut a la multiplicitat de lectures i enfocaments que ofereix. Una característica 

que ha convertit la tragèdia en font d’innumerables reescriptures, en les quals s’han 

destacat uns o altres aspectes en funció de l’atenció que l’autor li ha volgut donar.  

 

La tragèdia grega, com explica Leidy Ríos (2017: 288), sorgeix en un moment de 

ruptura. Els grecs abandonen la consciència d’un passat aristocràtic en què els valors 
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familiars o de sang gaudien de privilegi. L’arribada de la democràcia va promoure una 

nova comprensió dels vincles polítics i socials, que ja no es fonamentaven en exclusiva 

en els llaços familiars, sinó que es basaven en la participació dels homes en la gestió de 

la ciutat. Aquesta dualitat de concepcions és la que regeix el conflicte de l’obra.  

 

Antígona actua en defensa de la religió familiar, per la qual cosa, considera necessari 

complir amb els ritus fúnebres. D’altra banda, Creont advoca per un culte de caire més 

democràtic i actua en conseqüència, sense concebre que aquest posicionament pugui 

ofendre els designis dels déus. D’aquesta manera, cada un dels personatges actua amb 

fidelitat a la seva concepció de justícia.  

 

Per tant, com expliquen Porciña i López (2010: 256), aquesta idea i el consegüent 

enfrontament, juntament amb les diverses casuístiques que contempla l’obra 

converteixen Antígona en un arquetip vàlid per a qualsevol moment històric i per tot 

tipus de circumstàncies socials o polítiques. 

 

3.4.- La represa de l’Antígona de Sòfocles en la literatura contemporània  

 

A l’Europa de principis de segle XX, especialment durant els períodes de conflicte, es 

va recórrer d’una manera especialment intensa a l’Antígona de Sòfocles (442 a.C.). Va 

ser una tragèdia que va servir com a símbol a través del qual metaforitzar els 

confrontaments i donar sentit a la crisi política, ideològica i/o social del moment.  

 

Durant la primera meitat del segle XX, es produí un auge important de l’ús d’aquest 

mite. Una gran diversitat d’autors, com Walter Hasenclever, María Zambrano, Jean 

Anouilh, Jean Cocteau, Bertolt Brecht, José María Pemán o Salvador Espriu, entre 

d’altres, es serviren de la tragèdia de Sòfocles per explicar el conflicte (la Segona 

Guerra Mundial o la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista) i trobar un sentit 

la crisi ideològica viscuda.  

 

Cada un dels autors va descompondre la tragèdia de Sòfocles i la reformulà amb un 

matís distint, una mirada nova, una visió diferent. Jean Cocteau (1922), per exemple, 
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emprà el mite per analitzar l’ús de la força davant una situació política opressiva
2
. 

Bertolt Brecht, en canvi, l’utilitza per simbolitzar la caiguda del tirà nazi i Anouilh 

recorre a la filla d’Èdip per representar la resistència contra les lleis del tirà Creont. 

Veiem, doncs, com els distints autors descomponen el mite i el reescriuen incorporant la 

seva pròpia essència, nova i diferent.   

 

En aquest punt és interessant esmentar la reflexió que realitza Bollack en relació amb 

com aquesta heterogeneïtat de visions també es transposa al lector. És a dir, com 

interpreten l’obra els receptors? O com va dir l’autor, “¿Qué leemos, nosotros, lectores 

ordinarios del Siglo XXI, cuando leemos Antígona? ¿Leemos la obra tal como se la 

representó, o el mito de Antígona tal como ha sido elaborado por los siglos y que, 

modificado, no solo en un cierto número de casos, la letra del texto, sino también la 

visión de la heroína y la interpretación de su historia?” (2004: 105). 

 

La resposta a aquesta qüestió és molt personal i subjectiva. En el meu cas, m’ha resultat 

impossible desvincular la lectura de l’obra dels esdeveniments que tingueren lloc a la 

guerra civil. El paral·lelisme i les similituds, així com també la idees preconcebudes que 

en certa manera han regit la meva lectura, m’han impossibilitat realitzar una 

interpretació al marge del conflicte civil. Ara bé, com he dit, qualsevol resposta sobre 

aquesta qüestió és vàlida i legítima. Una possibilitat que dona força a les paraules de 

Raigué quan afirmà que “si la cultura occidental tienen sus orígenes en la Grecia 

clásica, los mitos contenidos en la tragedia griega serán arquetipos válidos a lo largo de 

nuestra cultura, otorgándoles, nuevos contenidos el teatro de cada país y de cada época”. 

(2005: 13). 

 

 

4.- DUES ANTÍGONES DE LA POSTGUERRA  

 

4.1.- Introducció 

                                                           
2
 LIBRÁN MORENO, Myrian. Sófocles. Antígona. A: HUALDE PASCUAL, Pilar. La literatura griega y su 

tradición. Madrid: Akal, 2008. Pàg. .111-114 
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Com diu Fanny Blin, “al reescribir una tragedia, esa reescritura también va a depender 

de lo que una época proyecta en este, cobrando así un sentido nuevo en función el 

contexto que le es contemporáneo” (2016: 34).  

 

En aquest sentit, la universalitat de la vigència dels mites ha permès poder plantejar 

aquestes narracions en altres situacions i tractar de manera molt diversa les qüestions 

que apareixen l’obra i ser interpretades, també, d’una manera o una altra en funció del 

receptor. Una adaptabilitat que ha estat especialment aprofitada durant períodes de 

conflicte, ja que el mite ofereix l’oportunitat de tractar, de manera indirecta, 

esdeveniments i episodis històrics d’una certa turbulència social, política i ideològica.  

 

Durant la Primera i Segona Guerra Mundial, autors com Walter Hasenclever, Jean 

Anouilth o Bertolt Brecht, entre altres, establiren un vincle entre l’obra de Sófocles i la 

realitat històrica i política del moment. Hasenclever, per exemple, redactà Antigone 

(1917) durant la Primer Guerra Mundial i aprofità el mite per defensar un missatge de 

pau clarament transferible al sofriment i desesperació del poble alemany durant la 

darrera fase del conflicte
3
. Jean Anouilth emmarcà la seva versió Antigone (1944) a la 

França de l’ocupació alemanya de la II Guerra Mundial, i aprofità l’obra per reflexionar 

sobre “la lluita entre el món dels purs (...) i els corruptes” (Romo, 2005-06: 97). Bertolt 

Brecht, que publicà la seva pròpia versió de la tragèdia al 1948, durant la postguerra de 

la Segona Guerra Mundial, també donà un rerefons polític i històric al seu relat.  

 

Aquestes reescriptures són un clar exemple de l’ús del mite durant períodes de conflicte 

i, més concretament, durant els confrontaments europeus de la primera meitat del segle 

XX. Unes manifestacions que també es produïren a Espanya durant la dictadura 

franquista i la postguerra. En el cas de l’Estat espanyol, autors com Maria Zambrano, 

José Maria Pemán, José Bergamín o Salvador Espriu, entre altres, reprengueren el mític 

dol fratricida com a metàfora de l’enfrontament civil dels anys 1936-1939. Tots ells 

despullaren la tragèdia del seu context inicial i la transformaren en un instrument a 

través del qual manifestar pensaments, idees i /o experiències personals.  

 

                                                           
3
 Elias, 2017. 
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No obstant això, tot i la multiplicat d’autors que han recorregut al mite com a pantalla 

de projecció d’unes vivències emmarcades en una lògica històrica i de lluita ideològica 

determinada i tot i la diversitat de reescriptures, dirigides a transmetre un discurs crític o 

alternatiu, per dir de manera indirecta allò que no es podia dir directament en èpoques 

de censura, aquest treball es centrarà en dues de les versions en concret del mite de 

Sófocles. Dues versions contemporànies, escrites en el període de la postguerra 

espanyola, per dos autors completament distints, tan pel que fa als orígens, a la 

ideologia, així com també pel que fa a les vivències de cada un d’ells.  

 

Les versions d’Antígona de Salvador Espriu i José María Pemán configuren dos 

exemples de l’ús que s’ha donat fins a data d’avui al mite de Sòfocles. És una mostra de 

la gran versatilitat i adaptabilitat del mite, que ha permès a cada un dels autors tractar un 

mateix moment històric (la Guerra Civil i la postguerra), però accentuant un element o 

un altre, en funció de la intencionalitat i el punt de vista que hi ha volgut aportar. 

 

4.2.- Els autors: Salvador Espriu i José María Pemán 

 

Com s’ha explicat, Salvador Espriu i José María Pemán varen reescriure el mite 

d’Antígona per tractar indirectament la Guerra Civil i la situació política i social en què 

restà l’Espanya de la primera meitat de segle XX. Per dur a terme aquesta tasca, els 

autors es serviren de la versatilitat del mite i destacaren un aspecte o un altre per donar-

li un sentit determinat a l’obra.  

 

La comparació que es durà a terme permetrà observar com els dramaturgs, tot i ser 

contemporanis, realitzaren una reescriptura molt distinta de la tragèdia de la filla d’Édip. 

Una visió condicionada, en part, per la història i les experiències de cada un d’ells. El 

seu passat, la seva ideologia i les seves vivències són un punt important a tenir en 

compte per entendre la perspectiva que els autors manifesten a l’obra en relació amb el 

conflicte. 
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Pel que fa a Salvador Espriu (1913 - 1985), és definit com a “narrador, poeta i 

dramaturg”
4
, i considerat un dels escriptors catalans més importants de principis de 

segle. Nascut a Santa Coloma de Farners, en el si d’una família benestant, passà gairebé 

tota la vida a Barcelona, on es llicencià per la Universitat de Barcelona en Dret i en 

Història Antiga.  

 

L’autor, des de ben jove, demostrà tenir una vocació literària precoç i publicà el primer 

llibre, Israel, al 1929, amb tan sols 15 anys. Una vocació que anà cultivant i que, arran 

de la participació en un creuer universitari pel Mediterrani, en 1933, conegué autors de 

la talla de Rosselló-Pórcel, Jaume Vicens o Antonio Tovar, entre d’altres. Uns 

intel·lectuals amb qui, posteriorment, compartí la vida cultural i artística de Barcelona.  

 

No obstant això, la carrera literària i professional de l’autor es veié interrompuda per 

l’esclat de la Guerra Civil. Com explica Jordi Lladó, “la Guerra civil, el període 

revolucionari i la primera postguerra, amb llur punyent estela destructora, van significar 

un trauma que va dur Espriu a considerar el 18 de juliol de 1936 com a dia del seu 

traspàs, tan afectat per la frustració dels seus projectes com per la desaparició de 

familiars o amics com Rosselló-Pórcel” (2011: 6). Les conseqüències de la guerra, amb 

les llibertats catalanes abolides, i amb una Europa completament devastada per la 

Segona Guerra Mundial, provocaren que l’autor es reclogués en el que posteriorment 

s’anomenà “exili interior”.  

 

Espriu optà per quedar al país durant la postguerra, fet que l’obligà a restar en silenci a 

recloure’s en una espècie d’exili personal. És a dir, la dictadura franquista va reprendre 

durament contra la llegua i cultura catalanes, i qualsevol manifestació cultural de signe 

català estava prohibida. D’aquesta manera, els autors com Espriu, que quedaren al país i 

que no claudicaren davant la política repressora del govern, no podien donar sortida a la 

seva producció. Fou en aquest context en què l’autor redactà Antígona.  

 

                                                           
4
 AAVV. Diccionari de la literatura catalana, a cura d’Àlex Broch. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 2008. 

Pàg. 351 
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Escrita entre l’1 i el 8 de març de 1939, la versió del mite de Sòfocles d’Espriu 

“s’erigeix sota l’estela de la recent derrota republicana, tot denunciant i reflectint, a la 

llum del mite, el drama bèl·lic i les seves conseqüències” (Lladó, 2011: 6). La versió de 

l’autor, degut a la situació política del moment, restà inèdita fins el 1955. L’Antígona 

què experimentà diverses revisions i tingué una segona i definitiva versió el 1963 i 

publicada el 1969.  

 

Pel que fa a José María Pemán (1897-1981), va néixer a Cadis a final del segle XIX en 

el si d’una família tradicional i catòlica. El tradicionalisme religiós i les conviccions 

monàrquiques conduïren Pemán a involucrar-se en l’acció política i ocupar, durant la 

dictadura de Primo de Rivera i durant el govern de Franco, diferents càrrecs públics. No 

obstant això, l’autor considerava que “no era polític”, sinó que actuava “en nombre de 

toda la profundidad de la conciencia de España, que queda más allá de todos los 

partidos y de todos los distritos”.  

 

Pemán, tot i dedicar-se a la política, sempre mantingué una estreta relació amb la 

literatura. De fet, en aquest sentit, l’autor afirmà públicament i en diverses ocasions, que 

la seva vertadera vocació era la literària. De molt jove, assistia a les tertúlies poètiques 

modernistes de diversos cònsols iberoamericans, fet que contribuí al seu despertar 

literari. Les primerenques lectures de Menéndez Pelayo el conduïren a defensar un 

tradicionalisme classicista, que es reflectí tant en les ses seves idees polítiques 

antiliberals com en les seves primeres poesies
5
. Durant els primers anys, Pemán es 

dedicà gairebé en exclusiva a la poesia, però fou la seva producció teatral el que el va 

donar a conèixer. La seva incursió en el teatre es produí 1933, amb l’estrena de la seva 

primera obra El divino impaciente, un drama històric en vers. En poc temps, l’autor 

dirigí la major part de la seva producció literària a escriure obres de teatre de costums i 

recreacions del teatre clàssic. És en aquest context en què trobem la seva versió del mite 

de Sófocles, que l’autor titulà Antígona. Adaptación muy libre de la tragedia de 

Sófocles (1946). 

 

                                                           
5
 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo. José María Pemán y Pemartín. A: Real Academia de la Historia [en línia]. 

[Consulta: 15 de febrero de 2021]. Disponible a: http://dbe.rah.es/biografias/4830/jose-maria-peman-y-

pemartin  

http://dbe.rah.es/biografias/4830/jose-maria-peman-y-pemartin
http://dbe.rah.es/biografias/4830/jose-maria-peman-y-pemartin
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4.3.- Antígona. 

 

Les velles contalles referents a Antígona constitueixen un dels mites dels grecs que ha 

passat a formar part de la tradició occidental d’una manera més profunda: en el sentit 

que, sense Antígona, la tradició occidental no seria com és, que el mite d’Antígona s’ha 

fos amb la carn mateixa d’aquesta tradició i n’és indestriable. 

George Steiner a Antígones
6 

 

4.3.1.- Antígona de Salvador Espriu. 

 

Salvador Espriu classificava el seu teatre en tres blocs: Teatre de carrer i cantonada, El 

Jardí dels Cinc Arbres i Gairebé amb coturn. El darrer bloc, que l’autor anomenà 

“Gairebé amb coturn” en honor a les alces que calçaven els actors del teatre clàssic, 

configura un clar exemple de l’interès que Espriu mostrava pel món clàssic. En aquest 

bloc, l’autor hi situà la seva reescriptura del mite de Sòfocles, la qual suposa una mostra 

de la influència del món clàssic en la producció literària de l‘autor.  

 

Com s’ha dit, l’autor redactà dues versions de l’Antígona d’Espriu. La primera versió, 

escrita entre l’1 i el 8 de març de 1939, és “la primera peça original del teatre d’Espriu” 

(Gibert, 1993: 115) i romangué inèdita fins al 1955, quan es va relaxar la censura 

franquista. Aquesta obra, com explica Carles Miralles, era un text ambiciós, “que 

intentava de fer parlar de la situació contemporània a uns personatges tradicionals, vells 

com Occident, que s’expressarien “amb la correcció de llurs noms grecs els imposaven” 

(1966: 69).  

 

Anys després, al 1963, Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany varen demanar a 

l’escriptor que realitzés una revisió de l’obra per fer-ne una representació teatral. Espriu 

accedí a la petició i reescrigué l’obra, la qual es dugué a impremta al 1967. Aquesta 

segona versió és la que es tindrà en compte en aquest treball, ja que és la que l’autor 

considerà com a definitiva.  

 

                                                           
6
 Cita de George Steiner a Antígones, traduïda per Carles Miralles a Sobre Espriu. 2015, pàg. 163. 
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A l’hora de replantejar un tema clàssic, el que fa un autor és “modernitzar” la intenció i 

l’estil original, sense afectar als personatges, els quals “no solen veure’s canviats ni els 

llurs noms ni tampoc en les línies generals de la llur actuació dramàtica” (Miralles, 

1966: 71). No obstant això, Salvador Espriu elabora una versió del mite un tant 

particular, en el sentit que l’escriu al marge d’aquesta norma. És a dir, l’autor, tot i no 

sortir de les línies principals de l’obra de Sòfocles, incorpora modificacions substancials 

a la tragèdia original, que afecten la trama, els personatges i l’estructura. Unes 

modificacions que tenen com a finalitat guiar el lector cap a una lectura concreta de 

l’obra.  

 

Una de les innovacions més importants que realitzà Espriu és la incorporació d’una 

introducció per tal de situar el lector en la tragèdia i a través de la qual integra, a la 

tragèdia d’Antígona, Els set contra Tebes d’Èsquil. En aquest sentit Carles Miralles 

explica que tot i que el títol de l’obra “ens podria fer pensar en una imitació, si volíem 

dir-ho així, de l’obra homònima i tan famosa de Sòfocles, la nostra Antígona sembla 

més aviat relacionar-se amb Els set contra Tebes” (1979: 35). L’autor es remunta a la 

mítica guerra de Tebes, a la “insensata batalla entre germans” (Etèocles i Polínice), “fet 

que possibilita i determina el sacrifici heroic i tràgic de la protagonista” (1966: 69). 

 

Com s’ha dit, Espriu incorpora una escena introductòria, a càrrec del personatge Pròleg, 

la qual, juntament amb la primera part de l’obra, configura una clara referència al text 

d’Èsquil i té com a objectiu resumir els esdeveniments principals del mite (“Fins aquí 

els fets. Escolteu ara, si voleu, les raons dels personatges”
7
) i donar a conèixer al lector 

el seu punt de vista sobre el conflicte. “Per això, l’autor, en boca del Pròleg, ens ha 

recordat “els fets”: perquè ara puguem fixar la nostra atenció en les “raons” (Miralles, 

2015: 177). De manera que, com explica Miralles, “d’entrada se’ns imposa una visió 

agònica, de confrontació i combat de raons. El drama s’acomplirà, doncs, mitjançant el 

diàleg, l’intercanvi de raons, de parers contraposats” (2015: 177). 

 

A més d’aquest canvi estructural, Espriu incorpora altres modificacions en relació amb 

els personatges amb la finalitat de guiar el lector cap a una lectura concreta. L’autor 

                                                           
7
 ESPRIU, Salvador. Antígona. Barcelona: 2010. Pàg. 52. 
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elimina la figura d’Hèmon (promès d’Antígona i fill de Creont), ja que no aporta 

informació rellevant pel que fa a la lectura antibèl·lica pretesa. D’altra banda, incorpora 

altres figures, entre els quals cal destacar Eumolp i el Lúcid Conseller.  

 

Aquests personatges són considerats alter egos de l’autor a través dels quals manifesta 

els seus pensaments sobre el conflicte historicopolític del moment. Eumolp, per una 

part, és un esclau geperut que es presenta amb una actitud irònica i mordaç i una 

mentalitat moderna i progressista que constitueix el vehicle a través del qual l’autor 

“converteix la llibertat i la destrucció en dues realitats contigües que s’acaben 

confonent” (Miralles, 1993: 29). Eumolp, que personifica el poeta amb característiques 

grotesques i fins i tot còmiques, serveix de vehicle a l’autor per manifestar la veritat a 

través de la ironia i sarcasme. Un personatge que, a més, com explica Carles Miralles, 

“confonent-se amb Eumolp i fent-lo morir al cantó d’Antígona, Espriu confirma el que 

ell anomenava la seva mort civil” (2015: 190). 

 

Pel que fa al Lúcid Conseller, és el personatge que emprà l’autor per dirigir-se 

directament al públic. A través d’aquest personatge, el qual tanca l’obra amb un llarg 

parlament, Espriu manifesta una reflexió personal sobre la situació historicopolítica del 

moment vehiculada a través de la tragèdia de Sòfocles i explica al lector que s’ho pot 

“estalviar, si ho prefereix”
8
 i quedar-se només amb els fets i amb el que expliquen els 

personatges.  

 

D’aquesta manera, a través d’aquests canvis, Espriu es serveix de la tragèdia d’Antígona 

per tractar els esdeveniments i les conseqüències de la Guerra Civil Espanyola i la 

consegüent postguerra i manifestar la seva visió del conflicte i de la situació social, 

cultural i política en què quedà el país. 

 

4.3.2.- Antígona. Adaptación muy libre de la tragèdia de Sófocles de José M. Pemán 

 

Fácil es imaginarse la situación de ánimo del poeta Pemán al sentarse a redactar su 

Antígona: la costumbre creadora (…), el prestigio ante el público (…), la comezón 

                                                           
8
 ESPRIU, Salvador. Antígona. Barcelona: 2010. Pàg. 102. 
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creadora vivamente sobreexcitada ante un material dramático maravilloso y 

particularmente sentido por la afinidad del poeta moderno admirador del antiguo, todo 

esto le había de impulsar a componer una obra propia con nombre y tema antiguo, y a 

cuidar más de satisfacer el gusto de los españoles que a justificar el gusto de los griegos 

antiguos; la tentación a la que era muy difícil resistir
9
. 

 

Tot i que el nom de José María Pemán apareix lligat a la política, especialment durant 

les dictadures, l’autor va repetir en diverses ocasions: “yo no soy político”.  En realitat, 

Pemán dedicà la seva vida a la literatura i aglutinà una producció literària molt àmplia i 

variada.  

 

L’autor s’inicià en el món literari a través de la poesia. Al 1923 publicà la seva primera 

obra De la vida sencilla, la qual li obrí les portes i aplanà el camí del camp literari 

(Pedraza, 1991: 542). Amb els anys, Pemán conreà la narrativa, l’oratòria i el teatre, 

entre altres. Pel que fa a la producció teatral, l’autor sentia especial interès pels drames 

històrics i religiosos, els drames rurals, les comèdies de costums i les adaptacions dels 

clàssics, entre les quals podem destacar les reescriptures d’Electra (1949), Èdip (1953), 

Tiestes (1949), La Orestíada (1959) o Antígona (1945). Unes recreacions que 

s’ajustaven a la tendència literària del teatre europeu d’entreguerres i que, en certa 

manera, encaixaven en la literatura permesa pel règim franquista.  

 

La versió del mite de Sòfocles de Pemán fou publicada el 1945 per l’editorial Arbor 

amb el títol d’Antígona. Adaptación muy libre de la tragedia de Sófocles i estrenada el 

12 de maig del mateix any al Teatre Español. Una “adaptación muy libre” perquè, tot i 

ser relativament fidel, pel que fa a la trama, a la versió original, l’autor incorporà 

algunes modificacions significatives. 

 

Com explica Ignacio Errandonea, en la tragèdia de Sòfocles, Antígona es rebel·la per 

complir un deute adquirit com a germana. La protagonista entén que si no salva el 

cadàver de la profanació, en retrobar-se amb Polinices, aquest l’odiarà sense possibilitat 

de perdó. Pemán entén que aquest rerefons és l’ànima de la tragèdia de Sòfocles i 

reescriu el mite “animado del mismo espíritu que anima a la del gran dramaturgo 
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griego”, per la qual cosa una desviació d’aquest punt “hubiera sido imperdonable y 

hubiera falseado toda la obra clásica” (1946: 16).  

 

Per tant, Pemán parteix del text grec i l’adapta sense sortir de la línia de l’obra original 

de Sòfocles. En aquest sentit, l’autor, a diferència de la versió d’Espriu, comença de la 

mateixa manera que l’obra grega, és a dir, una vegada ha finalitzat l’enfrontament 

fratricida entre Etèocles i Polinices (“En el momento de alzarse el telón (…) sobre el 

suelo, en varios sitios, hay, tirados, restos de la batalla”
10

). No obstant això, l’autor 

incorpora canvis i modificacions per adaptar la tragèdia de Sòfocles al seu punt de vista 

i adequar-la a la finalitat pretesa.  

 

En aquest sentit Errandorrea afirmà que “se imponía una severa estimación de valores: 

conservar lo que es esencial, humano, eterno en la Antígona de Sófocles y, a trueque de 

hacerla sentir al auditorio moderno, innovar y suprimir o sustituir lo que podría ser más 

accidental, efímero y externo en el teatro e Sófocles” (1946, 11). 

 

Com explica Elías Bernal, Pemán amplia els elements de l’escenari i el temps 

transcorregut durant la història. L’acció abraça tres dies i la seqüència teatral incorpora 

baixades de teló i silencis en els entreactes. Tot un conjunt de modificacions que van en 

contra de les unitats d’acció aristotèliques que Sòfocles sí respecta en la seva Antígona 

(2017: 18). L’autor gadità, a més, proposa un diàleg molt més fluid, amb un llenguatge 

més poètic i engalanat; afegeix escenes i parlaments; canvia l’ordre d’intervenció dels 

personatges i exagera alguna de les característiques dels protagonistes, com en Creont, 

que se’l presenta més inquisitiu, o Antígona, que apareix amb una actitud més desafiant.   

 

Per tant, la versió de Pemán, a diferència de la de Salvador Espriu, és, pel que fa a la 

trama, molt més fidel. No obstant això, no estem davant una traducció exacta i íntegra 

de l’obra clàssica, sinó davant el que l’autor anomenà “una adaptación libre”, en la qual 

incorpora diverses modificacions per tal d’adaptar el drama antic a l’escenari modern.  
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Pel que fa a la situació historicopolítica del moment, de la mateixa manera que a l’obra 

d’Espriu, no es poden obviar les similituds que s’observen amb la Guerra Civil i la 

postguerra espanyola. Aquestes semblances han conduit a autors com Veronica Azcue, 

Fanny Blin o José Antonio Elías, entre altres, a acceptar un rerefons polític a l’obra de 

Pemán, com a símbol de la contesa civil.  

 

4.4.- La Guerra Civil a través del mite 

 

Com explica Maria Josep Ragué, durant el franquisme, els mites grecs foren emprats 

com a vehicle per metaforitzar la situació contemporània. L’experiència política 

d’Espanya, després de la Guerra Civil Espanyola, condueix a una crisis del país i del 

teatre. La repressió i la censura prohibiren qualsevol manifestació ideològicament 

oposada a la de la dictadura, encara que aquesta privació va impedir “el correr de la 

tinta sobre el papel”. Expressions com “esto fue Troya” o “esto es una Odissea”, que 

foren tan populars als anys quaranta i cinquanta, “es convertiren, en el teatre, en una 

metàfora que expressa la condemna de la lluita fratricida, que denuncia els horrors del 

franquisme”. (Ragué, 2005: 14).  

 

Com s’ha explicat, la tragèdia de Sòfocles històricament ha servit de vehicle per 

metaforitzar èpoques de confrontaments i donar sentit a la crisi política, ideològica i/o 

social del moment. En el cas d’Espanya, com a resposta a la lluita fratricida de la Guerra 

Civil, el rostre d’Antígona i el seu desig de reconciliació i perdó entre els germans que 

havien lluitat a la guerra, serviren de símbol de desig de pau i democràcia (Ragué, 2005: 

14). Des de Catalunya, Galícia, Castella i, fins i tot, des de l’exili, Antígona pronuncia 

un “no” contra la guerra civil, contra la dictadura del general Franco (Ragué, 2005: 14). 

 

En aquest sentit, diversos autors, entre els quals trobem Salvador Espriu i José María 

Pemán, es varen servir del mite d’Antígona per explicar el conflicte de la Guerra Civil i 

la consegüent dictadura franquista. En aquest sentit, com explica Eduard Juanmartí, “és 

lícit arriscar-se a fer-ne una interpretació històrica que crec prou versemblant” (2015: 

396). Etèocles, preferit per la mare, rei de fet de Tebes i honorat per Creont representa 

la dreta espanyola. D’altra banda, Polinices, més desgraciat i més injustament tractat per 
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la història, tot i que hauria pogut tenir la mateixa legitimitat que el seu germà, fa pensar 

en l’esquerra.  

 

No obstant això, tot i recórrer al mateix mite per tractar un esdeveniment històric i 

polític idèntic, cada autor reformula la tragèdia i l’adapta per fer-la encaixar en la seva 

perspectiva o el seu punt de vista. Un dels objectius d’aquest treball és observar com els 

dos autors tracten el conflicte espanyol a través del mite d’Antígona. Salvador Espriu, 

per una part, encarna, en l’heroïna de Tebes, la dicotomia que esqueixa l’escriptor 

obligat al silenci, la “mort en vida” dins la cova a què es condemna la veritat que 

representa la protagonista (Lladó, 2011: 6). D’altra banda, Pemán manifesta a través de 

la seva versió, una perspectiva totalment distinta.  

 

Com explica Carles Miralles, la Guerra Civil Espanyola, “fou l’ensulsida d’un món que 

arrossegà tot de projectes de realització individual, entre els quals, el de Salvador 

Espriu” (1979, 37). L’autor recorregué a la politització del mite, a una interpretació 

tradicional determinada pel moment de l’escriptura i per la situació politicohistòrica 

contemporània, que implica clarament una reflexió, un paral·lelisme entre dos moments 

històrics (Bakucz, 1010: 412).  

 

En aquest sentit Carles Miralles explica que “la tragèdia porta en ella mateixa una 

càrrega política indefugible” (2015: 166), i la pugna entre els germans (“Dos guerrers, 

coberts de ferides, lluitaven sense repòs. (...) Has vist com morien els nostres 

germans”
11

) remet directament a contesa estatal. Tot i així, no hem de convertir Tebes, 

la ciutat del mite, en paradigma de res. “Com va dir una vegada un poeta posterior, són 

les raons dels personatges el que debò compta” (Miralles, 2015: 166). Per tant, són els 

personatges qui cal tenir present per observar la lectura històrica que Espriu incorpora a 

la tragèdia de Sòfocles.  

 

Espriu, per situar el lector en la trama sofocleana incorpora una part introductòria, un 

afegit, a la tragèdia grega, la qual permet establir un paral·lelisme entre l’enfrontament 

entre d’Etèocles i Polinices i el conflicte entre els dos bàndols de la Guerra Civil. És un 
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conflicte narrat per Ismene que descriu les ferides dels combatents, impregnats de tanta 

sang que “impedia que els reconeguéssim” i comunica el final en el qual, caiguts tots 

dos, “els ha engolits un mateix bassalot de sang”. En aquest cas, observem com Espriu 

recorre a la hipèrbole (“bassalot”) per tal d’universalitzar la mort dels germans. Una 

mort que no només representa la mort d’Etèocles i Polinices, sinó “la mort dels tebans 

enfrontats, la mort de tots” (Miralles, 2015: 1984). Una mort que, als ulls d’Espriu “no 

va dur cap cosa bona, sinó a la fam, la destrucció, el dolor i l’odi” (Graña, 2010: 38).  

 

Degut al conflicte fratricida, Creont castiga Polinices a no ser enterrat seguint els ritus 

funeraris. Aquesta acció implica, com diu Tirèsias, “un crim als ulls divins no perdonar 

els vençuts, després de la mort”
12

, el qual, segons Espriu, també cometé el bàndol 

nacional quan castigà els vençuts de la Guerra Civil.  

 

Un dels personatges més importants pel paral·lelisme que s’hi estableix en relació amb 

la situació personal de l’autor i amb el context politicosocial del moment, és Eumolp. 

L’esclau geperut, que acompanya Antígona a acomplir els ritus funeraris de Polinices, 

representa un alter ego de l’autor. Aquest personatge, el nom del qual significa “qui 

canta bé”, representa la visió d’Espriu sobre la guerra. L’autor incorporà aquesta figura 

en la primera versió de l’obra, quan creia que la pau i l’amnistia era possible. Per això, 

en certa manera pensava que la mort d’uns pocs serviria per salvar tot un poble, que la 

mort d’Antígona serviria per acabar amb la maledicció de la seva nissaga (“que aquesta 

maledicció s’acabi amb mi i que el poble, oblidant el que el divideix, pugui treballar”). 

Vint-i-cinc anys després, l’autor entén que aquesta redempció mai no arribarà i modifica 

la segona versió de l’obra on incorpora el Lúcid conseller, a través del qual manifesta la 

seva visió escèptica i irònica de l’inútil sacrifici d’Antígona. 

 

Eumolp, a més de transmetre la visió de l’autor sobre la situació històrica i política en 

què es trobava Espanya i Catalunya després de la guerra, representa allò que l’autor 

anomenà la seva “mort civil”. L’autor mor en el mite a través d’Eumolp de la mateixa 

manera que morí simbòlicament a la guerra, una mort en vida “que el poeta acceptava 
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com a destí seu: ell acompanyaria inútilment al suplici i a la mort la llengua, el país, la 

poesia” (Miralles, 2015: 204).  

 

Aquella mort assumida resultà consumada quan els militars insurgents van entrar a 

Barcelona victoriosos i que va ser quan Espriu inicià l’escriptura de la seva Antígona. 

En aquell moment l’autor va considerar, com explica Miralles, que s’havia acabat 

d’ensulsir del tot l’edifici de la vida, intel·lectualment tan intensa i prometedora a la 

qual havia espirat. “Mort, doncs, ja assumida i llavors consumada” (2015: 245). 

 

Davant aquesta situació de “mort”, l’autor decidí acompanyar Catalunya, sacrificada per 

tots dos bàndols i executada pel nou tirà, com Eumolp acompanyà Antígona cap a la 

cova de la serva mort. De fet, en aquest sentit es pronuncià Espriu quan explicà que a 

través personatge “qui canta bé”, transmetia la voluntat de sucumbir a la mort, 

juntament amb la del seu país “m’allibero finalment dels vostres cops i de les vostres 

rialles”
13

. 

 

Una guerra que, com en el cas de Tebes, deixà Catalunya destruïda fins al punt que “no 

és difícil conviure-hi, és impossible”, “amb fam, avui i tots els dies” (Espriu, 2002, pàg. 

89). Unes conseqüències que, com explica Espriu, “va ser atroç” i, tot i que “jo vaig 

estar sempre al cantó republicà, la vaig patir de manera integra, és a dir, per uns i per als 

altres” (Espriu, 1010: 15). 

 

No obstant la tragèdia, la pena i la mort, l’autor reclama la necessitat del perdó. 

D’aquesta manera, com diu Ragué Arias, Antígona actua contra el conflicte perquè no 

hi ha d’haver guerra entre els germans (“Oh! La maledicció del nostre pare! Un germà 

lluitant contra l’altre. (...) Atura’t Etèocles”
14

). Per tant, “la síntesi de la seva actitud és 

un no a la guerra civil per damunt de qualsevol altra consideració. Un clam a la 

fraternitat i a la pacificació” (1990: 100). Una pacificació que Antígona verbalitza, quan 

es dirigeix cap al seu fatídic destí, a través de les paraules següents: “No pertorbaré la 

pau de Temes, tan necessària. (...) Calmeu el poble i que torni a les cases, que cadascú 
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torni a casa. (...) Que el poble, oblidant el que el divideix, pugui treballar”
15

. Ara bé, és 

necessari puntualitzar que aquest prec al perdó perd intensitat en la segona versió 

d’Antígona de l’autor a través del personatge del Lúcid Conseller, qui dona una visió 

pessimista del futur del país (Malé, 2013: 33). 

 

Pel que fa a l’obra de Pemán, és inevitable emmarcar la versió de l’autor en el context 

historicopolític del moment. En aquest sentit, els estudiosos coincideixen que hi ha una 

clara analogia entre el conflicte del mite de Sòfocles amb la Guerra Civil Espanyola. No 

obstant això, no hi ha unanimitat d’opinions pel que fa a si la lectura de l’obra s’ha de 

realitzar en clau d’exaltació del franquisme. 

 

La ideologia de l’escriptor gadità, conservador, catòlic i monàrquic, i la seva relació 

amb les dues dictadures i amb el bàndol nacional, han conduit a alguns autors, com 

Fanny Blin, a considerar que l’Antígona de l’autor és una de les poques versions que no 

suposen una denúncia de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. Entenen que 

Pemán, tot i mantenir-se fidel al text de Sòfocles, va a contracorrent al sentit de la trama 

original. Blin, concretament, considera que l’obra justifica l’autoritat del Règim i lloa la 

tasca de “pacificació” de Francisco Franco (2016: 38) i Verónica Azcue (2009: 35) ho 

justifica per la manera com Pemán presenta la victòria dels tebans (front nacional), com 

una acció determinada pels déus (“los dioses decidieron esta victoria”
16

) i per com la 

celebra (“!El gozo de la alada victoria!”
17

).  

 

No obstant això, hi ha autors, com José Antonio Elías que dubten d’aquesta 

interpretació. Tot i que Pemán va donar suport al cop d’estat i al règim franquista, 

l’autor perfila, en la seva Antígona, a un Creont ridiculitzat i quasi caricaturitzat, que 

“gobierna con crueldad, pronuncia sus sentencias con saña e ironía y celebra sus 

victorias bebiendo” (2017: 21). Aquest posicionament obre l’opció a pensar que, si bé 

no es pot obviar el paral·lelisme de l’obra de Pemán amb els esdeveniments 

historicopolítics del moment, és possible que l’autor, amb la reescriptura del mite, no 
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tingués la intenció de donar suport a cap dels bàndols de la guerra, sinó senzillament  

deixar patent dels fets succeïts a l’Espanya de principis de segle.  

 

Personalment estic d’acord amb el fet que, de la mateixa manera que Espriu, Pemán 

representa, a través de la seva Antígona, el conflicte bèl·lic de la Guerra Civil i la 

dictadura franquista. De fet, seria complicat negar el contrari perquè les similituds, del 

meu punt de vista, són evidents. No obstant això, l’autor gadità realitza un enfocament 

molt distint del conflicte.  

 

Pemán celebra la victòria (“¡Bebed por la victoria!”
18

) i la considera un destí diví. A 

més, l’autor, a diferència d’Espriu, no critica ni condemna l’enfrontament sinó que, des 

del meu punt de vista, ho concep com una forma d’alliberar el poble. També és 

interessant observar com l’autor considera Creont responsable del triomf i li atribueix la 

victòria i la llibertat dels ciutadans (“¡A él le debemos la victoria!”
19

). Per tant, Pemán, a 

diferència d’Espriu, no es mostra contrari a la guerra ni posa en dubte la legitimitat de 

Creont com a rei de Tebes.  

 

D’altra banda, és interessant observar la crítica que elabora l’autor en relació amb la 

forma de governar de Creont. L’escriptor ridiculitza el nou rei de Tebes i incorpora 

parlaments que clamen al governant de la necessitat de la moderació. Pemán aprofita 

aquests elements com a vehicle per tractar altres qüestions com les qualitats necessàries 

en un bon dirigent o la necessitat d’equilibri entre les lleis morals i el poder 

governamental. 

 

Per tot això, veiem que, tot i que Salvador Espriu i José María Pemán empren la 

tragèdia d’Antígona com a vehicle per tractar el conflicte espanyol de principis de segle, 

els dos autors plantegen enfocaments distints. Espriu, per una banda, contrari als ideals 

de la facció franquista i a la política autoritatarista de Franco, empra el mite per criticar 

la guerra i la dictadura, així com també per condemnar les atrocitats que es cometeren i 

clamar la necessitat del perdó. D’altra banda Pemán, afí al règim, no només no 

condemna la guerra, sinó que aprofita el mite de Sòfocles per celebrar la victòria del 
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bàndol nacional i per tractar altres qüestions filosòfiques i polítiques que veurem més 

endavant.  

 

Així doncs, en el fons, els dos autors manifesten un posicionament completament 

antagònic en relació amb el conflicte. Espriu, per una banda, sense manifestar cap 

suport clar a favor d’un o altra bàndol, condemna la guerra i clama a la pau, al perdó i a 

l’oblit. Per altra banda, Pemán, no només no es mostra contrari a la contesa, sinó que 

amés festeja la victòria, fet que, des del meu punt de vista, suposa un clam a favor del 

bàndol franquista. Així doncs, els dos autors es serveixen del mite de Sòfocles com a 

vehicle per metaforitzar la Guerra Civil i expressar opinions completament dispars en 

relació amb la disputa.  

  

5.- REFLEXIONS A TRAVÉS DEL MITE 

 

Com s’ha explicat, una de les característiques principals dels mites és la versatilitat. Una 

qualitat que explica la capacitat d’aquest tipus de narració de ser plantejada en altres 

situacions i que ha permès tractar qüestions diverses en funció de la intencionalitat de 

l’autor.  

 

En el cas d’Antígona, Salvador Espriu i José María Pemán realitzen una reelaboració 

del mite per analitzar la situació política i social de moment. Ambdós autors aprofiten el 

mite de Sòfocles per tractar indirectament els esdeveniments de la Guerra Civil 

Espanyola i la postguerra, així com també la política del nou govern franquista. No 

obstant això, a pesar de les reflexions que expressen sobre aquest episodi històric, cada 

un dels autors aprofita l’avinentesa i la versatilitat que caracteritzen els mites clàssics 

per raonar sobre altres qüestions filosòfiques relacionades amb la humanitat en general i 

amb la societat espanyola de principis de segle en particular. 

 

Pel que fa a Salvador Espriu, Miquel Gibert (1993: 118) explica que la versió 

d’Antígona de l’autor no només configura una denúncia de les conseqüències de la 

Guerra Civil, sinó que també esdevé un “preludi temàtic de la creació posterior: la 

memòria i la pietat pels morts; la insalvable limitació del saber de l’home i la confusió 

que se’n desprèn; la crueltat del poder i l’estultícia que origina; l’escepticisme profund 
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pel que fa les possibilitats de la condició humana; l’alta dignitat i l’absurd del 

sacrifici...”.  

 

Per tant, Espriu no només es limita, a través de la reescriptura del mite, a representar la 

situació política i social del moment. L’autor tampoc redueix la reescriptura a 

transmetre un clam de pau i perdó o a manifestar els dubtes sobre la possibilitat 

d’assolir un futur pròsper i pacífic, com s’ha explicat a l’apartat anterior. Espriu també 

aprofita el mite per expressar el seu punt de vista sobre qüestions relacionades amb la 

societat i amb la naturalesa i condició humana. L’autor reflexiona sobre els temes 

clàssics de la pietat, l’amor i el poder absolut, però també, parla de la necessitat social 

d’adquirir memòria històrica i de la responsabilitat de la comunitat. 

 

Qüestions com el poder, l’amor o la pietat formen part del mite d’Antígona per se. No 

obstant això, sense oblidar que aquests temes constitueixen l’essència de l’obra, ens 

centrarem en les reflexions Espriu manifesta sobre la humanitat i sobre la societat 

contemporània. Una de les qüestions que Espriu formula a través de la seva Antígona té 

relació amb la manera com concep la història humana. Carles Miralles considera que el 

que importa de debò en l’obra d’Espriu no és tant Antígona, sinó “la sort de Tebes”. La 

visió d’Espriu parteix de la idea «d’una culpa de sang», un concepte que, en el cas de 

Tebes, s’anomena «maledicció», l’odi de la divinitat (Miralles, 1979: 40-41 ). En el cas 

d’Antígona, aquest odi és causat perquè Laio desobeí Apol·lo. D’altra banda, la societat 

actual disposa “d’unes regles (...) que sols signifiquen els límits de l’home i diuen com 

l’home ha de ser, de primer, conscient d’aquests límits” (Miralles, 1979: 41). Són unes 

regles que cal que la societat aprengui si no vol seguir “condemnada” a cometre els 

mateixos errors. D’aquesta manera, la societat només podrà expiar la culpa i superar la 

maledicció si adquireix memòria col·lectiva. És una idea que Espriu simbolitza a través 

de la mort d’Antígona, la qual “no se sacrifica perquè sí, sinó perquè desitja que acabi 

amb ella la maledicció” (Miralles, 1979: 41). 

 

Espriu també reflexiona, a través de la reescriptura del mite, sobre la responsabilitat de 

la societat pel que fa al conflicte. A la versió de l’autor, la decisió de sentenciar 

Antígona no és una decisió individual de Creont, sinó que és una decisió col·lectiva, 

ratificada pels consellers i acceptada per la germana (Ismene) i per les dides. Aquesta 
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adaptació respon a la voluntat d’Espriu a manifestar que la barbàrie a què fou sotmesa 

Espanya i Catalunya no és culpa només d’una persona, sinó que és culpa de tots, de tota 

la societat. Una culpa que afecta no només a qui va intervenir materialment en el 

conflicte, sinó també al que es digué, al que es pensà i al que es callà. En aquest sentit, 

el parlament del Lúcid Conseller que clou l’obra dona veu a les paraules de l’escriptor, 

que parla de la responsabilitat de “jo”, de “tu”, de nosaltres, de tots. Una responsabilitat 

no només per les actuacions sinó també pel “nostre silenci”.  

 

Pel que fa a les reflexions de l’autor català, Carles Miralles resumí de manera molt 

encertada la visió d’Espriu sobre la situació contemporània: 

 

El que és important en fi, és que vivim en un moment difícil, de cansament, de mescla, 

de la cultura occidental, i nosaltres, a més, en un país d’història cantelluda, una mena de 

Tebes, sense massa esperances, malgrat els missatges d’Antígona, i encara en un país, 

diu Espriu, que se’ns mor a les mans, enmig de grotescos somnis de grandesa. A la 

dificultat diguem-ne genèrica de ser home, cal sumar-li les específiques de ser europeu, 

espanyol i català. Espriu, però, apuntala l’esperança; la seva famosa fórmula, el «parlo 

d’esperança / desesperançat», lliga deure i realitat, ganes que un hom no gosa ni 

reconèixer i fets que s’imposen quotidians i implacables. La dificultat genèrica de ser 

home no abona la inhibició ni l’enviliment; l’home dels dies d’ara de Sepharad faria bé 

si es resolia a «esdevenir». (1979: 42) 

 

D’altra banda, Pemán, tot i que també simbolitza, a través de la seva versió, la situació 

historicopolítica del moment, aprofita el mite de Sòfocles com a vehicle per tractar una 

de les qüestions que regeixen l’obra grega: el desordre del que estableix la naturalesa i 

els designis divins i el desafiament d’aquests per part de la mà mortal de l’home (Elías: 

2017: 14).  

 

Com explica José Antonio Elías, Pemán tenia un ideal d’Estat en què l’ordre i les 

veritats universals, que resumia en els valors de la doctrina catòlica, vivien en harmonia. 

Una harmonia que només és assolible si es prioritza la defensa de les “veritats 

universals”, les quals en cap cas no poden ser violades, ni tan sols pel poder polític.  
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En aquest sentit, Francisco Escobar recorda que Pemán (2005: 3), al llarg de la seva 

trajectòria literària, tractava amb freqüència aquest conflicte, així com també la 

necessitat de conciliar família i Estat. De fet l’autor gadità explicà que: 

Viejo como el mundo es el conflicto entre estas dos sociedades –familia y Estado-, 

hasta el punto de haber inspirado su choche una de las más bellas tragedias de 

Sófocles, la Antígona. Pero también es vieja (…) el noble apóstrofe de la heroína 

griega ante los jueces, recordándoles que el Estado debe respetar siempre, como 

superior a él, “los decretos divinos”, que son inmutables “y no se escribieron jamás” 

(Pemán, 1953: 69). 

 

Pemán reflecteix el seu ideal d’Estat i de bon govern a través de la reescriptura del mite 

de Sòfocles. L’autor, simbolitza en Creont, l’Estat i la llei humana, i el presenta com un 

sobirà inflexible i cruel, totalment mancat de prudència política. El sobirà és interpel·lat 

en diverses ocasions pel cor, Hemón i, fins i tot, Eurídice, perquè actuï amb seny i 

cautela, ja que d’altra manera no es podrà convertir en un bon governant (“La 

moderación es la más bella prenda de los reyes”
20

). No obstant això, Creont, que té, per 

damunt de tot, l’obligació de servir a la pàtria, obvia les recomanacions i actua de 

manera inflexible, inclement i poc racional (Escobar, 2005: 5). D’altra banda, Pemán 

simbolitza en Antígona el dret diví, o el que l’autor anomenà “les veritats universals”, 

que tots els homes han de respectar, fins i tot els sobirans. 

 

D’aquesta manera, Pemán, manifesta, a través de la reescriptura del mite, la necessitat 

de situar en un pla de superioritat el dret diví o la llei natural (la physis) respecte l’ordre 

político-social, respecte el nómos. Per aquest motiu, un bon governant, tot i actuar en 

pro de l’Estat, ho ha de fer sotmès a les “veritats universals”. 

 

Veiem, doncs, la diversitat de reflexions que manifesten Espriu i Pemán en les 

corresponents reescriptures d’Antígona. Com s’ha dit, els dos autors utilitzen el mite de 

Sòfocles com a vehicle per tractar la Guerra Civil Espanyola i la postguerra. Ambdós 

aprofiten el paral·lelisme per fer referència a un dels conflictes més tràgics de la història 

de l’Estat espanyol: la guerra entre dos germans, entre Polinices i Etèocles, entre la 

facció franquista i el bàndol republicà, un conflicte de sang que finalitza amb la mort 

                                                           
20

 PEMÁN PEMARTÍN, José M. Antígona. Madrid: 1946. Pàg. 78. 



35 

 

fratricida, amb la mort d’un poble. Un conflicte que és tractat pels dos autors i que és 

aprofitat com a punt de partida, com a base, per analitzar diverses qüestions 

relacionades amb la naturalesa humana i la societat contemporània. 

 

Espriu, per una part, analitza la història humana i el fet com durant segles s’ha vist 

arrossegada inexorablement a cometre, una vegada i una altra, els mateixos errors. 

Aquests errors, segons l’autor, s’aniran succeint fins que no es prengui consciència dels 

límits, fins que no s’adquireixi memòria col·lectiva. L’autor també aprofita el 

paral·lelisme amb el conflicte per reflexionar sobre la responsabilitat de la ciutadania en 

la sang vessada. Espriu no recrimina cap tipus d’actuació en concret, no valida un o 

altre bàndol, sinó que recorda que tota la societat ha estat partícip d’una manera o d’una 

altra en el conflicte. Una guerra i una dictadura que és culpa de tota la ciutadania, de 

tota la societat. Una responsabilitat que “jo”, “tu”, tots, haurem d’assumir. 

 

D’altra banda, Pemán aprofita el mite de Sòfocles i les similituds amb la guerra 

espanyola per reflexionar sobre les qualitats que ha de reunir un bon governant. És 

necessari cercar un equilibri entre el que l’autor anomena “les veritats universals” i les 

lleis humanes, un equilibri que només es pot aconseguir si es respecten les premisses 

que contenen aquestes “veritats”, aquestes “lleis divines”.  

 

En relació amb aquesta qüestió, és interessant plantejar la possibilitat que aquesta 

reflexió pugui anar referida al govern franquista. És a dir, Pemán, tot i la ideologia 

catòlica i monàrquica i tot haver donat suport a les dues dictadures, mantenia algunes 

discrepàncies en relació amb el govern de Franco. Aquestes desavinences han causat 

que alguns autors contemplin la possibilitat de si Pemán intentava, a través de la 

reflexió sobre la dualitat physis-nómos, realitzar una crítica a un autoritarisme excessiu 

per part del dictador. Tot i així, altres autors, com José Elías, refusen aquesta teoria, ja 

que entenen que la reflexió de l’autor sobre l’equilibri entre aquestes dues lleis i la 

necessitat de fer prevaldre les “veritats universals” no es refereixen al govern de Franco 

en concret, sinó que és un raonament referit a la societat contemporània en general. 

 

5.1.- Un breu incís sobre el conflicte entorn la llei 
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El filòsof Georg W.F. Hegel (1989: 941) considerava l’Antígona de Sòfocles com “una 

de las obras de arte más sublimes, en todos los aspectos, de todos los tiempos”. En 

relació amb aquesta tragèdia, l’autor entenia que tota l’acció de l’obra es desenvolupa 

entorn al fet que “la ley pública del estado está en abierto conflicto con el íntimo amor 

familiar y el deber para con el hermano” (1989: 341). D’aquesta manera, Hegel 

descrivia, com a nucli del drama de Sòfocles, l’enfrontament entre dos individus 

(Antígona i Creont) els quals, “representan respectivamente, el derecho de la familia y 

el del estado, en tanto que legalidades potencialmente enfrentadas, pero universales y 

fundadas en la divinidad” (Marrades, 2000: 257).  

 

El plantejament que realitzà Hegel en relació amb el conflicte entorn la llei es 

construeix sobre el pilar de la dualitat entre les lleis divines i les lleis humanes i s’ha 

convertit en una de les qüestions filosòfiques més importants de la història de la 

humanitat. En aquest sentit, com explica Graciela Gabrielidis, Sòfocles aprofita aquest 

conflicte, causat per aquelles lleis humanes que no segueixen o, fins i tot contradiuen les 

lleis divines, i l’exposa com a nus central de la tragèdia. Una qüestió ocasionada per la 

supèrbia de l’home, la qual “suele alejarlo de las obligaciones divinas, haciéndolo sentir 

todopoderoso pero entonces el destino es implacable y se presenta ante el hombre 

destruyendo los castillos de arena por él levantados” (2009: 45).   

 

D’aquesta manera, Sòfocles expressa, a través d’Antígona, la defensa dels valors morals 

universals, d’aquelles lleis naturals i divines que no tenen necessitat de ser escrites, ja 

que formen part de l’essència de tot ésser humà. Un dret que cal protegir, com ho fa 

Antígona, ja que es situa un pla superior a qualsevol decret polític, a qualsevol llei 

humana (Gabrielidis, 2009: 46).  

 

Per tant, l’autor utilitza aquest dilema, aquesta dualitat entre el dret diví i el dret humà, 

entre la physis i la nómos, com a punt d’origen de la trama. Ara bé, com plantegen 

aquest conflicte Salvador Espriu i José Maria Pemán? Com manifesten aquest conflicte? 

El segueixen mantenint com a punt central de l’obra? 

 

José María Pemán, com s’ha explicat, també planteja a la seva versió del mite aquest 

conflicte. L’autor, de la mateixa manera que Sòfocles manifesta la necessitat de protegir 
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la llei divina, ja que és superior a qualsevol llei creada per l’home. Pemán utilitza aquest 

dilema per expressar la seva opinió sobre la necessitat d’assolir un equilibri, d’una 

harmonia que només es pot aconseguir si es respecten les “veritats universals”, si es 

respecta la llei divina. Una necessitat que ha estat interpretada de maneres diferents en 

relació amb la possible vinculació al govern franquista.  

 

No obstant això, Espriu, tot i que no pot obviar aquest conflicte physis-nómos, ja que és 

l’essència de la tragèdia de Sòfocles, no en pren una posició ideològica clara. En aquest 

sentit, autors com Eduard Juanmartí expliquen que Espriu, en certa manera, també 

incorpora aquest concepte de llei moral. L’autor tradueix aquesta llei en el perdó o la 

pietat, fet que “permet el descans ritual de les víctimes més febles de la guerra, els 

vençuts, i la reconstrucció de la ciutat sense generar noves víctimes” (2015: 371). 

Juanmartí explica que el crim d’Antígona, a l’obra d’Espriu, és contra la llei civil, i el 

pecat de Creont és un crim contra la llei natural, però també contra la ciutat. D’aquesta 

manera, Espriu, transforma aquest conflicte en un problema entre el bé i el mal (2015: 

371). En un problema centrat en l’ordre i la llei fonamentats en l’Estat i en el poder. 

D’aquesta manera, l’autor català, desenvolupa la seva obra, no entorn del conflicte 

physis-nómos com ho fan Sòfocles i Pemán, sinó entorn del tema del poder (Juanmartí, 

2015: 372). 

 

Per tant, veiem com Espriu s’allunya del conflicte que exposa Sófocles i que perpetua 

Pemán. L’autor realitza una versió pròpia en la que replanteja un dilema distint, un 

problema centrat en el poder, en la llei; un problema basat en el conflicte 

historicopolític del moment. Una qüestió que li permet analitzar i reflexionar sobre la 

Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista.  

 

 

6.- CONCLUSIONS 

 

Generalment en èpoques de conflicte s’ha reprès contra la població, la qual s’ha vist 

obligada a emmudir davant determinades qüestions. No obstant això, els ciutadans 

sempre han enginyat sistemes per esquivar les restriccions. En aquest sentit, la 
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mitologia grega, per la seva versatilitat i universalitat, ha estat emprat de forma 

recurrent com a vehicle a través del qual sortejar les prohibicions i censures.  

 

La capacitat d’adaptació d’aquestes obres ha permès donar-los un significat o un altre i, 

com diu Ragué, a ser emprat “en momentos de crisis para convertirlos en símbolos de 

valores alternativos al orden establecido” (2005: 13). En aquest context, Antígona, per 

les qüestions que tracta i per les múltiples interpretacions que se’n poden extreure, s’ha 

convertit en un dels mites més emprats. 

 

Durant la Guerra Civil i la dictadura franquista diversos autors, com per exemple 

Salvador Espriu i José María Pemán, varen reescriure la tragèdia de Sòfocles per tractar 

la situació historicopolítica del moment. D’aquesta manera, el paral·lelisme existent 

entre el mite i el conflicte espanyol fou aprofitat pels escriptors per metaforitzar la 

guerra a través de la tragèdia i esquivar la censura. No obstant això, tot i servir-se de la 

mateixa obra per tractar un moment històric comú, els autors aprofitaren la versatilitat 

del mite per exposar una visió del conflicte completament distinta. La capacitat 

d’adaptació del mite també els permeté aprofitar l’avinentesa i analitzar qüestions 

diverses com, per exemple, les relacionades amb l’essència i la naturalesa de l’ésser 

humà.  

 

En aquest sentit, Espriu se serví del mite per narrar i condemnar els esdeveniments 

ocorreguts, així com també per clamar la necessitat de l’oblit i el perdó. L’autor, també 

aprofità el paral·lelisme amb la Guerra per reflexionar sobre la memòria històrica i la 

responsabilitat i culpabilitat del ciutadà pel que fa als conflictes i atrocitats que s’han 

dut a terme al llarg de la història. Pemán, en canvi, també recorre a la tragèdia per 

tractar el conflicte però, a diferència d’Espriu, no es penedeix dels fets succeïts i 

commemora la victòria del bàndol guanyador de la guerra. A més, el gadità aprofita 

l’avinentesa per enraonar sobre la necessitat dels governants d’actuar en equilibri amb 

les “veritats universals”. 

 

Veiem doncs, com la mitologia grega en general i Antígona en particular han configurat 

una de les eines a través de la qual metaforitzar moments de crisi i/o conflicte. Unes 

obres que, per la seva versatilitat, han permès a autors com Salvador Espriu i José María 
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Pemán expressar la seva visió sobre determinades qüestions, com el conflicte civil, 

social i polític espanyol de principi de segle, i enraonar sobre determinats temes com els 

relacionats amb el comportament humà. Dos exemples que il·lustren la capacitat 

d’adaptació i l’ús que històricament s’ha donat a unes de les obres més versàtils de la 

nostra història. 
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