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33 Un moment de la representació de Primera història d’Esther.

El jove director presenta un muntatge de ‘Primera història d’Esther’

Espriu arriba per primer cop al
TNC de la mà d’Oriol Broggi

TEATRE I ESTRENA

c

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

El Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) programa per

primera vegada una obra de Salva-
dor Espriu, un dels pilars de la litera-
tura catalana contemporània. Prime-
ra història d’Esther arribarà dimecres
que ve a la Sala Petita del teatre de la
mà d’Oriol Broggi, un dels més des-
tacats directors de les noves genera-
cions. Feia 25 anys que aquesta obra,
escrita el 1948, no es veia a Barcelo-
na. L’absència d’Espriu al TNC era
una assignatura pendent i un motiu
recurrent de polèmica. El poeta
d’Arenys de Mar (1913-1985) va as-
senyalar en el seu dia que amb Pri-
mera història d’Esther havia volgut
fer «uns funerals» per la llengua ca-
talana, durament castigada per la
dictadura franquista.

L’argument de l’obra, subtitula-
da Improvisació per a titelles, es basa
en el relat bíblic d’Esther, una noia
jueva que arriba a ser reina de Pèrsia
i evita l’extermini del seu poble, i
presenta una clara lectura política
en clau de metàfora. En la trama hi

té un paper decisiu una companyia
de titelles.

Broggi és conscient que les com-
paracions amb els altres tres mun-
tatges estrenats d’aquesta obra se-
ran «ferotges i intencionats». Diu
que ha estat fidel al text i a l’autor,
però admet que ha fet «algunes bo-
geries». «Sé que serem criticats», afe-
geix. Confia que l’espectacle agradi,
però reconeix que no està segur
«que entusiasmi».

¿Espantat pel repte? «Sí, ho estic
–concedeix–. És un gran text, treba-
llo al Nacional, hi ha pressions –en-
cara que no del teatre–, ja hi ha bo-
los compromesos, sóc un director jo-
ve Pot passar qualsevol cosa».

q LLENGUATGE I COMPROMÍS
A Broggi l’avala el seu muntatge
d’Antígona a la Biblioteca de Catalu-
nya, un dels grans èxits de l’última
temporada. A l’hora de dirigir Prime-
ra història d’Esther ha tingut en
compte que el llenguatge és el més
important i que havia de mantenir
la metàfora i el compromís polític
del text original. El muntatge, en
què ha suprimit algunes frases de

l’original, inclou cançons de Pau Ri-
ba i Ovidi Montllor.

La clau per portar a escena Prime-
ra història d’Esther va ser una trobada
entre els objectius de Belbel, direc-
tor del TNC, i el mateix Broggi. El
primer volia programar Espriu i
Broggi aspirava a muntar una obra
seva. Li van proposar aquesta, la va
tornar a llegir i li va semblar críptica
i difícil, però va pensar que algú jove

havia d’enfrontar-se a un text em-
blemàtic d’un escriptor no menys
emblemàtic i que es representa molt
poc. Espriu era un personatge
pròxim a Broggi: va ser amic del seu
avi i tutor de la seva mare, quan
aquell va morir. «Jo era petit, però la
seva presència es va fer habitual a
casa», recorda. L’any 2002, ell mateix
va fer un personatge en el muntatge
del Lliure de Ronda de mort a Sinera.<

TRES PRECEDENTS

DEL PALAU DE LA
MÚSICA AL LLIUREç

Escrita el 1948, Pri-
m e r a h i s t ò r i a

d’Esther no es va poder estre-
nar fins al 1957, en un muntat-
ge de Jordi Sarsanedas amb
l’Agrupació Dramàtica de
Barcelona, al Palau de la
Música. L’única funció va ge-
nerar un clima d’enorme ex-
pectació i una forta divisió en
la crítica. El 1962 va arribar el
muntatge de Ricard Salvat
amb l’Escola d’Art Dramàtic
Adrià Gual, a la Cúpula del
Coliseum, sens dubte un punt
de referència ja per sempre.
Aquesta versió de l’obra in-
cloïa titelles de carn i ossos i
accentuava el seu caràcter de
sàtira política. Josep Mon-
tanyès, Maria Tubau, Ernest
Serrahima, Carme Fortuny i
Montserrat Roig van formar
part del repartiment. El mun-
tatge es va reposar al Teatre
Grec de Montjuïc el 1977. I el
1982 Lluís Pasqual va revisar
l’obra al Teatre Lliure, amb
escenografia de Fabià Puig-
server i amb Montserrat Ca-
rulla, Anna Lizarán (en una
gran i emocionant interpreta-
ció d’un personatge mut), Im-
ma Colomer, Lluís Homar i
Doménec Reixach formant
part d’un ampli repartiment.


