
 

 

 

 

 

La utilització de mites clàssics 

en l'obra de Salvador Espriu: 

el cas d’Hèctor 
 

 

Vergés Ramírez, Sandra.

Tutor. Dr. Joan Ramon Veny.

Grau en Estudis Catalans i Occitans

Facultat de lletres.

Curs 2013-2014



Sumari 

Presentació .................................................................................................................... 2 

1. Introducció .............................................................................................................. 3 

2. Els temes clàssics en l’obra de Salvador Espriu ..................................................... 4 

2.1. L’interès pel món clàssic ................................................................................... 4 

2.2. Narrativa ............................................................................................................ 4 

2.3. Teatre ................................................................................................................. 7 

2.4. Poesia ................................................................................................................. 9 

3. Les fonts ............................................................................................................... 12 

3.1. Origen i motivació del tema ............................................................................ 12 

3.2. Les fonts plàstiques ......................................................................................... 13 

3.3. Les fonts literàries ........................................................................................... 15 

4. Hèctor ................................................................................................................... 18 

4.1. El mite clàssic .................................................................................................. 18 

4.2. El mite en Espriu ............................................................................................. 20 

4.3. Tractament dels altres personatges de la guerra de Troia. ............................... 24 

Conclusió .................................................................................................................... 29 

Agraïments ................................................................................................................. 30 

Bibliografia utilitzada ................................................................................................. 31 

Annexos ...................................................................................................................... 32 

 

 



La utilització de mites clàssics en l’obra de Salvador Espriu: el cas d’Hèctor. 

 

2 

Presentació 

 

Aquest treball se centra principalment en l’estudi del mite d’Hèctor, un dels personatges 

de la guerra de Troia, en la versió que en dóna Salvador Espriu i en comparació amb el 

mite clàssic i les seves reelaboracions. He escollit aquest tema perquè des de sempre he 

sentit interès per la mitologia. De fet, després de Filologia catalana, la meva segona op-

ció per estudiar una carrera era Filologia clàssica. D’altra banda, la meva professora de 

llatí va tenir gran influència els últims anys dels meus estudis secundaris i tot el batxille-

rat. Els temes mitològics sempre han sigut protagonistes en treballs importants per a mi. 

Un d’ells, per exemple, va ser el meu treball de recerca de batxillerat, que va consistir 

en un estudi sobre la ciutat de Pompeia, sobre l’ abans i el després de la ciutat, mirant 

d’estudiar com el Vesubi va acabar amb aquella preciosa ciutat. A més, per ampliar el 

treball vaig fer una maqueta d’una domus, un casa romana d’aquell moment, amb el més 

mínim detall. 

L’estudi del mite d’Hèctor ha representat un pas més en els meus coneixements 

mitològics i ha suposat un treball de més recerca. Des d’un primer moment tenia clar 

que volia fer alguna cosa que ningú abans hagués fet, que no hi hagués dedicat hores 

però això també m’ha portat decepcions perquè, a vegades, passava hores treballant 

sense trobar cap mena d’informació, però també grans satisfaccions en descobrir coses 

que no sabia, absorbint al màxim tota informació necessària per fer el treball que imagi-

nava. 

Aquest treball, doncs, és una mostra d’aquest meu interès i aquesta meva inclina-

ció per aquests temes grecoromans. La recerca del mite d’Hèctor ha sigut certament 

complexa, però altament satisfactòria. Espero que això hagi quedat reflectit, d’una ma-

nera o altra, en el treball.  
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1. Introducció 

 

La utilització de mites clàssics en l’obra de Salvador Espriu: el cas d’Hèctor és un tre-

ball que pretén analitzar les diverses maneres com Espriu aprofita els mites clàssics i 

com els incorpora dins la seva obra a partir de l’exemple concret d’Hèctor. El primer 

apartat se centra en els diferents temes clàssics que treballa l’autor i el seu interès per 

aquest mites. Salvador Espriu és un gran escriptor, i un dels detalls que més m’agrada 

en llegir els seus textos és la manera com ell transforma el mite, la manera com és capaç 

de fer-lo seu. El seu interès per la mitologia treu el cap molt clarament en tota la seva 

obra, tant la narrativa, com el teatre, com la poesia. En definitiva, tothom subscriuria la 

idea que aquests temes mitològics formen part del món de Salvador Espriu i que, a més, 

hi juguen un paper d’una importància cabdal. 

El segon apartat està dedicat a l’inventari i valoració de les fonts, és a dir, de tota 

aquella informació que l’autor podia haver recopilat per asseure’s davant uns fulls en 

blanc, ordenar el que ha llegit sobre el tema clàssic i convertir-ho en una obra específi-

cament espriuana. També s’hi busca l’origen i la motivació que va portar Salvador Es-

priu a escriure sobre temes clàssics. Quant a les fonts, l’apartat conté un epígraf dedicat 

a les plàstiques, és a dir, als dibuixo de Cèsar Estrany del llibre Dibuixos (amb algun 

mot) sobre temes clàssics i un altre a les literàries. 

Per últim, el punt més important del treball: el mite d’Hèctor tractat per Salvador 

Espriu, un apartat que desenvolupa des de l’origen del mite fins la seva arribada a les 

mans de Salvador Espriu. Un apartat que pretén discernir els procediments que fa servir 

Espriu per recrear el mite, a partir de la imatge d’Estrany. 

Hem disposat en annexos els comentaris de Salvador Espriu que acompanyen als 

dibuixos de Cèsar Estrany al llibre de Dibuixos (amb algun mot) sobre temes clàssics, a 

fi de posar-los a l’abast del lector interessat. 
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2. Els temes clàssics en l’obra de Salvador Espriu 

 

2.1 . L’interès pel món clàssic 

 

Salvador Espriu, ja llicenciat en Dret i en Filosofia i Lletres, especialitat en prehistòria i 

història antiga, quan esclatà la guerra del 1936-1939, tenia la intenció d’obtenir una 

altra especialitat de Filosofia i Lletres, la de Lletres clàssiques, cosa que palesa, ara i 

adés en la seva obra de creació, un interès excepcional pels mites, per la literatura i per 

la filosofia del món antic.
1
 No és d’estranyar, doncs, que davant la impossibilitat de 

realitzar aquests estudis mirés de canalitzar aquest seu excepcional interès pel món antic 

a través de la seva producció de dramaturg, de narrador i de poeta. 

Aquesta part del treball té per objectius, en primer lloc, de resseguir i comentar, ni 

que sigui sumàriament, alguns rastres d’utilització d’elements clàssics en l’obra 

d’Espriu —a partir d’algunes «cales» en la narrativa, el teatre i la poesia—.  

 

 

2.2 . Narrativa 

 

La primera vegada que Espriu recorre a la literatura clàssica és en un parell de narraci-

ons del llibre Aspectes, publicat el 1934 però escrit entre el desembre de 1932 i el se-

tembre de 1933, les dues últimes narracions del qual, «Oreste» i «Neguit» són de tema 

clàssic.  

«Oreste» és una narració en tercera persona bastida a partir d’un diàleg amb el si-

lenci —la forma més dramàtica del monòleg, en paraules de Miralles (2013: 128)— en 

boca d’un home que ha assassinat el seu padrastre i després la seva mare. És una cap-

bussada dins l’ànima humana suggerida pels versos 1055-1056 de Les Coèfores 

d’Èsquil, versos que Espriu, un any abans de l’aparició del tercer volum de l’Èsquil de 

Riba a la Fundació Bernat Metge, havia traduït pel seu compte (Miralles 2013: 128). 

L’Orestes d’Espriu parla, en efecte, des del bell fons d’un pou de torbació: no és el prín-

                                                 
1
 Sobre els estudis d’Espriu a la Universitat, vegeu el monogràfic de l’Anuari Espriu dedicat a Espriu i 

l’acadèmia de l’Anuari Espriu Indesinenter, 5 (2010), com també Pons 2013: pàg. 132-145. 
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cep que torna al seu regne, comet accions més que humanes –o inhumanes- per tal 

d’instaurar un ordre nou, contra la tirania, i sap que la seva mà és moguda per una divi-

nitat. La versió dels fets d’Espriu és una cosa tan breu, tan condensada i freda, tan seca, 

que és rebuda pel lector com un cop de puny a l’estómac. Cal recuperar l’alè, després de 

llegida. Com a final, el narrador —que només hi ha intervingut al més just: deixava que 

Orestes s’expliqués— insisteix en els símptomes de la malaltia psíquica del seu perso-

natge; aleshores apareix l’única diguem-ne referència mitològica de tot el text, les Erí-

nies, i una paraula que podem començar de conjecturar que és clau, grotesca. En repro-

dueixo aquestes línies finals: «Orestes calla. S’aquieta, les pupil·les dilatades. La gorja 

se li omple com lladrucs. Baveja. De sobte, arrenca a córrer, perseguit per les Erínies 

invisibles, com un ca rosegat per la ràbia. És aviat una tràgica silueta grotesca».  

Aquesta narració és una reducció a la més abjecta realitat d’un tema mític ances-

tral i remotíssim, que un tràgic grec havia intentat integrar en el món tens de la incipient 

democràcia atenesa (Miralles 2013: 129).  

L’única veritat és, en l’espectacle grotesc, la torbació de qui parla. Hi ha fins i tot 

una delimitació i complementació de funcions: Orestes mostra, diu, malgrat ell, més 

enllà i tot de les seves paraules, la seva torbació; el narrador, mig camuflat, hi ajunta el 

grotesc. La torbació de qui parla pertany del cert a la seva història, correspon al model 

místic; l’Orestes de la tradició humanística és obligat per les dades proporcionades en el 

text, i tanmateix l’Orestes d’aquesta narració és una màscara grotesca, un remot descen-

dent degenerat d’aquell altre. 

Així doncs, el que fa Salvador Espriu en aquesta narració és reelaborar un mite, és 

a dir, reinterpretar el mite per donar-ne una nova lectura, per dir coses noves. El mite li 

proporciona un argument i un tema a partir del qual pot presentar el personatge sota una 

nova visió, amb l’objectiu d’enriquir-lo, de justificar els seus fets des del seu vessant 

d’home, no de mite: vet aquí que el mite esdevé, per a Espriu una manera d’aprofundir 

en el coneixement de l’home. I per això es podria dir, aprofitant la famosa frase de Fus-

ter, que l’obra d’Espriu és una reflexió sobre la condició humana, lúcida —en tant que 

no «es creu» el mite sinó que el reelabora i el dirigeix cap al seu vessant humà— i deso-

lada —en tant que ho fa amb tota la cruesa, lluny de tot maquillatge. 

L’altra narració, «Neguit», és força més complexa. El tema no és, en aparença, 

clàssic: un pastor baixa de les muntanyes on ha viscut fins aleshores, veu la mar, troba 
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la filla del rei, l’enamora, s’hi casa després d’algunes vicissituds, esdevé, a la mort del 

sogre, rei, i exerceix sembla que amb dignitat aquest ofici. La mar que l’havia encisat 

arriba que el fastigueja: «i va sentir el neguit i la nostàlgia de la muntanya»  que havia 

abandonat (Miralles 2013: 129). Però el cercle recomença i, al cap d’un temps no de-

terminat, enyora el que ha deixat i torna al seu regne. Enmig d’això hi ha alguns indicis 

clars: la gent de la vora de la mar el confonen amb Dionís i amb Apol·lo, quan el veuen, 

i la princesa «s’atançà a ell i el saludava amb les paraules de Nausica. El seu pedagog, 

un vell esclau erudit en Homer, auxiliava la tendra memòria i li dictava polidament els 

bells hexàmetres», els de l’Odissea VI: 191-193, citats per la primera versió de Carles 

Riba. Tot això és certament revelador, i desconeixem la dosi d’ironia que Espriu incor-

pora en aquest passatge; però encara més que no aquests detalls, el que em sembla real-

ment revelador és el final de la història:  

  

Aquesta història correcta està narrada en una egrègia col·lecció de velles porcella-

nes de França. Un abat la conta a una jove marquesa. Són unes fines figuretes del 

divuit sobre un fons de Grècia, una Grècia falsa, arbitrària i empolvorada com un 

minuet del Trianon [...] (Miralles 2013: 130) 

 

La relació d’aquest text amb el passatge del pròleg de la Primera història d’Esther en 

què l’autor esmenta «una col·lecció admirable de gravats francesos, heretada dels besa-

vis, on es narrava sencera l’anècdota oriental» de la reina Esther, és innegable. La ma-

nera de procedir, és paral·lela: el suposat origen que motiva la narració està en dues 

reelaboracions artístiques prèvies, en forma de porcellanes o de gravats, tots dos, curio-

sament, francesos. Entre el mite i el text espriuà, una altra reelaboració, alhora excusa i 

«obstacle» (en tant que hi posa distància) per a la reelaboració pròpia. I, a més, la dis-

tància establerta entre el model i el text espriuà és tot un món. 

Espriu crea una distància entre la seva escriptura i el món antic, manté sempre 

allunyat el seu model, més o menys remot; i això ho fa, quan ho explica, imaginant o 

recordant uns intermediaris estranys de la tradició literària. 
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2.3 . Teatre 

 

En l’àmbit del gènere teatral, Antígona és segurament —a banda d’Una altra Fedra, si 

us plau, escrita per encàrrec— l’exemple més important d’aprofitament d’un mite clàs-

sic per l’escriptor de Sinera, no tan sols pel fet de la tria en si, ja prou simptomàtic, sinó 

perquè en va fer dues versions —o una versió i una reelaboració—: escrita els vuit pri-

mers dies de març de l’any 39, la va reelaborar vint-i-quatre anys després (Miralles 

2013: 131).  

La primera versió respon, evidentment, com ha estat assenyalat tantes vegades,
2
 

als esdeveniments contemporanis de la Guerra Civil espanyola. Malgrat el títol, aquesta 

Antígona sembla més relacionada amb Els set contra Tebes d’Èsquil
3
 que amb l’obra 

homònima i tan famosa de Sòfocles,
4
 i és una obra «espriuana» de cap a peus. Tot el 

primer acte es basa en gran part en Èsquil i amb prou feines s’hi podrien trobar, al llarg 

de tota l’obra, algunes pinzellades de Sòfocles. Fins i tot se li podria aplicar la caracte-

rització que els antics havien trobat per a Els set contra Tebes, «un drama ple d’Ares»; 

l’espectre de la guerra presideix l’obra, sacrifici d’Antígona inclòs.
5
 Una Antígona, 

aquesta d’Espriu, ben particular, que té poc a veure amb la de Sòfocles i no gens amb la 

que Jean Anouilh havia donat a conèixer el 1937.
6
 Espriu, com els seus dos precedents, 

també reïx a crear aquest clima de temor i d’angoixa; però sense cor: l’escena és en part 

dominada per unes dones el paper dramàtic de les quals és una troballa d’Espriu. Una 

altra novetat, derivada del text d’Èsquil però del tot deguda a la intenció d’Espriu, és el 

nom que tenien, a la primera versió —i que han perdut, ben discretament, a la segona—, 

els consellers que imposen a Creont la condemna a mort d’Antígona, sense possible 

clemència. Si en el pròleg Espriu es complaïa a referir-se a l’«erudició mordaç» que ens 

ha transmès els noms de les rivals de Iocasta, més mordaç encara era la seva pròpia eru-

dició quan treia del text d’Èsquil dos noms de dos dels pares dels set guerres defensors 

                                                 
2
 La primera versió d’Antígona de Salvador Espriu va ser escrita al 1939, tot i que amb la repressió i la 

censura franquistes no va ser publicada fins el 1955. Més tard, van ser els fundadors de l’EADAG els que 

van demanar a l’escriptor una revisió de l’obra, cosa que Espriu va acceptar i va escriure una nova versió 

que va donar per finalitzada el 1967. Aquesta és considerada la definitiva. 
3
 Sófocles. Tragedias / Esquilo ; introducción general de Manuel Fernández-Galiano ; traducción y notas 

de Bernardo Perea Morales. Madrid : Gredos, DL 1986 
4
 Sófocles, Antígona, [s.l.], Nautilus, 1976. 

5
 Tragèdies tebanes: Antígona. Èdip rei. Èdip a colonos, traducció de Carles Riba ; introducció de John 

P.A. Gould, Barcelona, Alpha - Edicions 62, 2009, pàg 47. 
6
 Jean Anouilh, Antígona. Madrid, Gredos, 1955. 
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de les portes i els donava just a dos dels consellers que recomanaven a Creont una deci-

sió dura, tancant la possibilitat d’una solució més clement.
7
 

Quant a Antígona, ella és Antígona, no només la predestinada d’Anouilh: ha inten-

tat de convèncer Polinices, prova de fer raonar Etèocles. Però Espriu ressalta la inutilitat 

de tot el que fa, fins de la seva decisió valenta i de la seva pietosa honestedat; remarca 

també, des de lluny, la dignitat tràgica de la noia, el seu heroisme. Tracta, en fi, Antígo-

na amb un respecte que pocs personatges espriuans comparteixen. La figura de la noia, 

tanmateix, no per l’estranyesa, però sí que per l’absurditat del que fa —diguem-ho ai-

xí—, participa d’allò que hem convingut a anomenar el grotesc espriuà, un grotesc, ara, 

certament que gens com el d’Orestes, ni tan sols potser com el que caracteritza la vida 

humana, simbolitzada pel laberint, sinó tot ell expressió d’una enteresa i d’una abnega-

ció decidides, sense treva ni concessions. La seva figura, una de les més tràgiques del 

teatre contemporani, es dreça, amb irreprimible vocació de morta, és a dir, ella sap que 

morirà, és el seu final tràgic, sap que per fer el que creu morirà, («no temo la mort. He 

estat sempre voltada de mort»
8
), digníssima, contra la tebior i la indecisió —per exem-

ple, d’Ismene—, contra l’ànsia de poder i les ganes de passar factura dels qui es creuen 

vencedors, contra la rancúnia i l’odi, enmig de la desfeta de tot. Sola, amb la irreducti-

ble actitud de tots els herois tràgics. Acompanyada, però, car la dimensió espriuana del 

grotesc li atorga un company; un company que no és de noble llinatge, ni bell, com ara 

Hèmon, sinó Eumolp. Bo i suposant que Espriu hagués pensat en el fill de Posidó, que 

duu aquest nom en la mitologia grega, l’invent de l’Eumolp del drama és ben seu i prou. 

És un esclau geperut, càustic i irònic, una mena de bufó, escèptic i que palesa una dis-

creta observació que l’acredita, sembla, com a il·lustrat. Aquest desgraciat que, com que 

ho és, no té “res a perdre”, és l’únic que vol ajudar Antígona i compatir la seva sort. 

L’absurd grotesc que plana damunt l’obra es desconcertada, així, de la figura 

d’Antígona: la gran heroïna no és davallada de cap altar, si és que hi era, però fent-li 

costat hi té un míser, un geperut anomenat Eumlop, que no és ni ciutadà, ni amo tan sols 

d’ell mateix, però que s’ho sap, com a mínim —una mena de Sòcrates avant la lettre, i 

encara molt i molt sàtir que filòsof. Espriu acompanya, en fi, profundament, Antígona al  

                                                 
7
 Salvador Espriu, Antígona, Barcelona, Edicions 62, 1969 p. 5. Els noms dels quatre consellers són: 

Ènops, Periclimen, Deípilos, Àstacos; Melanip, defensor de la primera porta, és fill d’Àstacos; dos defen-

sors més, Hipèrbios i el seu germà, Àctor, combatent a la cinquena porta, són fills d’Ènops, Periclimen. 
8
 Íbid., p. 37. 
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sacrifici: la pobra princesa d’una raça maleïda engega al final el seu missatge de pau i 

d’esperança. Amb la seva grandesa potser absurda s’adiu secretament l’estampa grotes-

ca del bufó fidel, una presència que ella no havia reparat, abans; amb Antígona, fent-li 

costat, camina doncs Eumolp cap a la mort (Miralles 2013: 135-137). 

 

 

 

2.4 . Poesia 

 

Antígona és la primera i fulminant resposta d’Espriu a la guerra civil espanyola. Durant 

un temps —fins que Molas (1964) va demostrar la falsedat de l’afirmació—, es va creu-

re, a la vista de les dates de publicació i no pas d’escriptura de les seves obres, que la 

guerra féu d’Espriu un poeta. Podem efectivament subscriure que aquella guerra fou 

l’ensulsiada d’un món que arrossegà tot de projectes de realització individual —entre 

els quals, el de Salvador Espriu— com tampoc són poques en l’obra d’altres poetes del 

moment.  

Tot sovint, s’esdevé que un «objecte de cultura» es perfila —gosaríem dir que 

«s’acaba»— com a conseqüència de la seva confrontació amb un altre. Un poema, po-

sem per cas, situat en un recull molt a prop d’un altre de tema clàssic, pot evocar el re-

cord de Súnion, i el paral·lel que s’imposa és, naturalment, la segona de les Elegies de 

Bierville.  

La identificació del poeta amb la generació perduda és palesa a diferents llocs de 

la seva obra; la voluntat de sobreviure va perfilant-se, des d’Antígona, com a tenaç arre-

lament en un passat i en una terra que cal donar a les generacions següents, després d’un 

temps de silenci. Això prefigura una concepció de la pròpia activitat poètica: «hem vis-

cut», diu en un poema, «per salvar-vos els mots», i aquesta salvació de la llengua no la 

considera com un fi únic, sinó com a mitjà ineludible, bàsic, «perquè seguíssim el recte 

camí d’accés al ple domini de la terra».
9
 El temple perdut és ara somni, irrenunciable 

somni, i ho és, per mitjà de la llengua, de llibertat. En aquestes condicions, que el pa-

                                                 
9
 Les cançons d’Ariadna; citat de Salvador Espriu, Poesia, a cura d’Olívia Gassol Bellet, Barcelona, Edi-

cions 62, 2013, p. 141-142 
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ral·lel de la pròpia situació amb la del vell filantrop vençut, Prometeu, s’hagi imposat al 

poeta no té res d’estrany.  

 

El somni de llibertat esdevé la cadena  

que em lliga ja per sempre al meu cant dolorós. 

M’he compadit dels homes, de la freda tristesa  

de l’estrany temps dels homes endinsats en la mort,  

i els portava cristalls i cremor de paraules,  

clarosos noms que diuen els vells llavis del foc. 

Àguila, vinguda del naixement del llamp,  

d’on veus com és pensada la blancor de la neu,  

cerca, per la llum, tota la nua vida. 

Obriràs amb el bec eternament camins  

a la sang que ofereixo com a preu d’aquest do.
10

 

 

És evident que l’impuls de què neix aquest poema és la meditació de la condició huma-

na, de la història dels homes, dels límits que marquen, precisament, aquesta condició. 

Però, com s’esdevé sovint en Espriu, el resultat d’aquest impuls també és susceptible 

d’ésser llegit en clau moderadament política. Com Prometeu robà el foc i en féu present 

a l’home, compadit de la condició humana, però la repressió immediata de Zeus atorgà 

al seu filantròpic gest una dimensió «política», així mateix el poeta, Prometeu ha guar-

dat els mots del seu poble i en fa present a les generacions que només podran arribar al 

«ple domini de la terra» per mitjà de la pròpia llengua; ell destaca, d’aquesta aventura, 

del risc del poema, la quotidiana, dolorosa, vicissitud de la creació poètica, l’àliga que 

ve cada dia a devorar-li el fetge però que, gràcies al turment quotidià, comunica el poeta 

amb allò que queda més enllà dels límits de l’home; a canvi d’aquesta comunicació tor-

turant, el poeta guanya els mots del seu poble, identificats amb la pròpia poesia, parau-

les que cremen com el foc, do necessari per a tot progrés. 

Aquestes tres «cales» en els diferents gèneres de l’obra d’Espriu —obra de crea-

ció, s’entén, perquè no volem entrar en textos assagístics o científics— són indicis prou 

evidents que posen de manifest la rellevància que hi té el món clàssic. 

                                                 
10

 B. Rosselló-Pòrcel & M. Torres, Poesia, Barcelona, Edicions 62 / Orbis, 1985. 



La utilització de mites clàssics en l’obra de Salvador Espriu: el cas d’Hèctor. 

 

11 

Els camps de narració, teatre i poesia que hem desenvolupat no només recalquem 

la importància del món clàssic en l’obra de Salvador Espriu, recalquem també elements 

decisius d’interpretació, és a dir, com interpreta els seus personatges a diferència del 

mite, dades imprescindibles per a la lectura de la seva obra. També hi ha la presència de 

la mort, en el cas d’Antígona; com hi ha algunes referències a Prometeu. Entre tot això, 

també cal destacar el grotesc espriuà, un grotesc cruel i irònic, però que també té mos-

tres de tendresa i d’amor per oferir-nos. 
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3. Les fonts 

 

3.1 . Origen i motivació del tema 

 

Valguin aquestes tres mostres com a prova —si és que calia—, de l’interès d’Espriu 

pels temes clàssics. De manera que, quan Cèsar Estrany va anar a proposar a Espriu, 

alguns mesos abans del 1976, que «comentés» uns dibuixos que ell havia fet sobre per-

sonatges clàssics, degué trobar el camp ben adobat per a l’acceptació del de Sinera; i 

aquest degué trobar l’estímul per posar-se a escriure sobre una de les seves passions. 

Cal no perdre de vista que el llibre Dibuixos (amb algun mot) sobre temes clàssics (Bar-

celona, Cèsar Estrany, 1976), com ja insinua el títol, no és un volum de textos literaris 

«il·lustrats» amb dibuixos, sinó uns dibuixos «comentats» per textos. I és per això que 

Espriu sempre va voler que el nom de l’artista figurés abans que el de l’escriptor.
11

 

Pel que interessa ara, en definitiva, la llavor que germina en els quaranta-dos tex-

tos del llibre té una doble procedència: els dibuixos d’Estrany, per una banda, i els mites 

clàssics, per l’altra. La confluència d’aquests dos estímuls va esperonar el poeta a conti-

nuar escrivint textos del mateix estil fins arribar al centenar, que són els que van consti-

tuir, cinc anys més tard, Les roques i el mar, el blau (Barcelona, Edicions del Mall, 

1981), en el qual, tanmateix, la relació amb la part gràfica es perd en no incloure els 

dibuixos, ja que haurien quedat cinquanta-vuit proses sense l’acompanyament plàstic. 

O, millor dit, n’haurien quedat quaranta-vuit, perquè, de la primera edició, se’n va fer 

un tiratge especial de deu exemplars en paper de fil Guarro, numerats de la A a la J, 

cada un dels quals contenia un dibuix original de Cèsar Estrany i un manuscrit inèdit de 

Salvador Espriu.
12

 

Dels set personatges més importants de la Guerra de Troia, cinc tenen el seu di-

buix en la publicació de Dibuixos... (Hèctor, Paris, Andròmaca, Aquil·les i Patrocle) i 

un sisè (Menelau), formava part dels deu de l’edició especial; tan sols Helena i 

Agamèmnon no es van escriure sota l’estímul immediat del dibuix. Això ens permetrà, 

                                                 
11

 Així ho va confessar el mateix Estrany a Jordi Malé i al director d’aquest treball en una entrevista a 

casa del pintor, la tardor de 2013. 
12

 Cèsar Estrany & Salvador Espriu, Més dibuixos (amb algun mot) sobre temes clàssics, Lleida, Aula 

Màrius Torres, 2014. 
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en aquest estudi, acarar-nos amb el personatge d’Hèctor des de la doble perspectiva del 

referent plàstic i del referent literari i comparar el tractament que li dóna Espriu en rela-

ció amb els altres. 

 

 

3.2 . Les fonts plàstiques 

 

Les roques i el mar, el blau, de 1981, és l’hereu, ampliat a 100, dels 42 Dibuixos (amb 

algun mot) sobre temes clàssics, més els 10 ja esmentats de l’edició especial, de 1976. 

En la segona versió, Espriu, manté l’apel·latiu de «llibre de sants»,
13

 encara que, com ja 

hem dit, no s’hi pugui veure cap imatge. 

En la primera, els comentaris espriuans dels mites partien de la premissa que el 

lector tenia el dibuix al davant, i així es permetia d’escriure frases que hi feien referèn-

cia i que, d’alguna manera, necessitaven la il·lustració per ser enteses: vegeu, per exem-

ple, les narracions dedicades a «Hèctor», «Aquil·les i Patrocle», «Andròmaca», «Ariad-

na», «Una amazona», entre altres. 

En altres casos, la narració acull alguna frase, 

normalment a l’inici, que fa com de pont entre el lector 

i la figura, per bé que aquesta no és imprescindible per 

entendre el relat, tal i com es pot comprovar a «Narcís», 

«Nausica», «Ganímedes», «Un centaure», entre altres. 

Sols un exemple: «¡Qué peludo eres!» és la primera 

exclamació, en castellà per tal de subratllar-ne la ironia, 

davant la imatge del Minotaure, representat amb un cos 

prou humà i amb cap de toro, però que Estrany presenta, certament, recobert d’una es-

pessa capa de pèl al pit i a les extremitats superiors i inferiors. Queda clar que sense el 

referent de la imatge al davant es perd un element important per avaluar aquesta ironia. 

Totes les proses del 1976 —també les 10 inèdites—
14

 es reprodueixen dins el nou 

llibre, el 1981, pràcticament idèntiques, amb esmenes de molt poca consideració. Això 

                                                 
13

 Salvador Espriu. Les roques i el mar, el blau, Barcelona, Edicions 62, 1984. La primera edició es va fer 

a Barcelona, Edicions del Mal, 1981. 
14

 Les he pogut consultar per gentilesa del director d’aquest TFG. 
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té una especial rellevància en les proses en què el dibuix semblava necessari per seguir 

el desenvolupament anecdòtic de la narració, ja que no sembla que això preocupi molt o 

gens l’autor. De fet, si Espriu ens presentava Dibuixos (amb algun mot) sobre temes 

clàssics explícitament com «un llibre de “sants”», a Les roques i el mar, el blau, per 

boca d’Arístocles en el seu «Senzill proemi», afirma que, «a l’origen» les proses eren 

«comentaris a dibuixos de diversos artistes», potser per prevenir, molt d’esquitllentes, el 

lector. (No sabem, dit sigui entre parèntesis, quin eren els altres artistes, a més 

d’Estrany). La seva intenció ha estat, doncs, d’ampliar el nombre de textos i ens vol fer 

creure que ha seguit el mateix procés creatiu; però no podem afirmar que totes les pro-

ses que apareixen per primer cop a Les roques i el mar, el blau tinguin com a font 

d’inspiració una imatge, ans al contrari: algunes d’elles es basen essencialment en tex-

tos. Però és interessant de tenir present que Espriu utilitza aquest recurs, si més no com 

a ficció argumentativa sota la qual canalitzar la seva modèstia (com si digués «jo no 

volia escriure els textos: m’hi vaig sentir obligat pel compromís de les imatges»). 

En algunes proses l’estampa té la mateixa funció que la represen-

tació de titelles en altres llocs de l’obra d’Espriu: ella constitueix la 

matèria narrada, però la seva relació amb nosaltres, els lectors, és in-

terferida per la subjectivitat d’uns altres personatges, que d’altra banda 

tampoc no en tenen una visió directa sinó filtrada pel narrador. Com en 

un mirall, ens veiem reflectits en el cor espectador que representen la 

senyora Magdalena Blasi i companyia, mentre que el mateix Espriu 

se’ns mostra sota el reflex de Pulcre Trompel·li:
15

 pensem per exemple 

en la prosa «Hèctor». 

D’altres vegades, l’al·lusió a la imatge apareix només com a coda, al final de la 

narració. Gairebé sembla un afegitó, en el qual, però, Espriu ens dóna una informació 

exacta i precisa sobre una imatge relacionada amb el tema. Podem considerar-la una 

font o una simple il·lustració tal i com es pot comprovar en  «Pan», «Dafnis i Cloe» o 

«Adonis». 

 

 

 

                                                 
15

 Les relacions entre l’Espriu escriptor de prosa i els seus lectors han estat molt ben analitzades per Josep 

Maria Benet i Jornet (1976). 
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3.3. Les fonts literàries 

 

Es fa difícil d’especificar fonts literàries concretes per als mites clàssics que reelabora 

Espriu a Les roques i el mar, el blau, sobretot perquè tot sovint les seves reelaboracions 

parteixen d’un fet o un tret concrets del personatge que és triat com a excusa per des-

cabdellar allò que realment li interessa d’explicar. La font d’informació per elaborar 

aquest apartat ha estat el Diccionario de la mitologia griega y romana, de Pierre Gri-

mal,
16

 un d’aquests manuals de mitologia dels quals «l’autor no en pot recomanar cap, 

perquè els desconeix, no els ha vistos»
17

. Malgrat aquesta afirmació, ja sabíem de bell 

antuvi que Espriu l’havia tingut —com a mínim— entre mans gràcies al professor Eu-

dald Solà, que l’hi havia deixat
18

, però no podíem assegurar que realment l’hagués arri-

bat a fer servir. Tanmateix, la comparació atenta dels dos textos, els que ofereix el Dic-

cionario i els que ofereix Les roques, permet constatar la certesa que Espriu el va tenir 

present. 

És sabut que Espriu era un home d’una cultura vastíssima, que havia llegit moltís-

sim i que coneixia perfectament els clàssics grecs i llatins: la necessitat que podia sentir 

d’utilitzar un diccionari de mitologia no era, doncs, causada per una inseguretat pel que 

fa a les informacions referents als mites. Més que per subministrar-li informació, el ma-

nual li servirà per a dues coses: per oferir-li, sistematitzada, la història del mite i com a 

font d’inspiració, comparable a allò que representen els dibuixos de Cèsar Estrany al 

nucli primer de l’obra. Cal notar, tanmateix, que en alguns casos Espriu fa gairebé una 

paràfrasi de les explicacions de Grimal, afegint-hi només algun toc d’ironia o fins i tot 

alguns consideració moral, que pot ser o no irònica. 

Al costat del Diccionario de Grimal, hi ha una obra que és altament probable que 

Espriu conegués i que val la pena d’esmentar, ni que sigui pel plantejament similar al 

dels Dibuixos del tàndem Estrany-Espriu. Es tracta de l’obra Contes & legendes mytho-

logiques, ämb textos d’Émile Genest i il·lustracions de Kuhn Regnier, traduït al català 

per Alfons Maseras amb el títol de Figures i llegendes mitològiques (Barcelona, Joven-

tut, 1932). En aquest gruixut llibre (271 pàgines, índexs inclosos), els mites es presenten 

                                                 
16

 L’original francès va ser publicat a París, PUF, 1951 i el 1965 Francesc Payarols en va fer una traduc-

ció al castellà per a Paidós. 
17

 Salvador Espriu: algunes cartes i estudis sobre la seva obra, edició en homenatge als 10 anys de la 

seva mort, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, p. 184. 
18

 Íbid. 
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plàsticament, a través d’unes il·lustracions que volen recordar les de la ceràmica grega, i 

literàriament, amb uns textos que expliquen la història del mite de forma «novel·lada» 

però alhora prou fidel als clàssics originals. 

 

 

 

Imatge extreta de Figures i llegendes mitològiques de Alfons Maseras 

 

 

Tot i que de la traducció no se’n va fer una segona edició fins al 1982, el cert és que es 

podia trobar fàcilment com a mínim fins al principi dels anys setanta,
19

 si bé també és 

possible que Espriu hagués conegut el llibre en la seva versió original francesa, de la 

qual es van fer força edicions (1926, 1927, 1929, 1933, 1954, 1957, 1961...). Fos com 

fos, la traducció de Maseras constituïa, dins el panorama català, l’única aproximació al 

tema que el tractava prou àmpliament i d’una forma bastant semblant a com ho havia de 

fer ell. Sembla plausible, doncs, pensar que Espriu devia conèixer el volum de Genest. 

                                                 
19

 Val a dir que Espriu no acostumava a comprar els llibres, sinó que se’ls feia deixar per amics o els 

prenia de préstec a les biblioteques, per tant aquest fet tampoc seria rellevant.  
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La comparació de textos no porta a cap resposta segura, en aquest sentit: les úni-

ques coincidències que hi hem trobat podrien ser simples casualitats.  

En Genest trobem també una punta d’ironia, semblant, si bé amb un grau de caus-

ticitat molt menor a la d’Espriu: per a l’escriptor modern, tots aquests mites, especial-

ment aquells que es refereixen als déus, resulten simples contes de fades, que es poden 

tractar només a través d’un filtre com pot ser aquest de la ironia (Miralles 2013: 174). 

Dels clàssics, és evident que el que té un major pes, pel que fa a la figura 

d’Hèctor, és Homer, el nom del qual Espriu no esmenta mai, sinó que s’hi refereix amb 

perífrasis com ara «el més gran dels poetes» (Turull 1995: 184), «el més sagrat dels 

poetes» (Turull 1995: 189). A més —i aquest és un punt que acosta, bé que amb mati-

sos, el grec i el de Sinera—, tant a la Ilíada com a l’Odissea els personatges, que no 

deixen de ser éssers mitològics, són presentats per Homer en la dimensió humana. Els 

aqueus, els troians, i fins i tot els déus de l’Olimp, no són més que éssers subjectes a 

totes les passions humanes. Espriu podrà trobar-hi una font inexhaurible de personatges 

per comentar. Hèctor apareix de forma sovintejada, a la Ilíada i a l’Odissea, però ho fa 

de forma significada als passatges següents (Grimal 1993: 225): I: 242, II: 416, 788 s., 

III: 76s., V: 680 s., VI: 102 s., VII: 11 s., 113 s., IX: 352 s., XXII: 433 s., XXIV: pas-

sim.  
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4. Hèctor 

 

 

4.1 . El mite clàssic 

 

Hèctor és el fill gran del rei Príam i la reina Hècuba de Troia; casat amb Andròmaca. En 

la mitologia grega, Hèctor va ser un príncep a les hostilitats dels aqueus i, a més, és un 

dels personatges principals en el poema homèric de la Ilíada. Hèctor va ser un dels 

guerrers més coneguts i un dels millors entre els troians, lluitant pel seu poble i arriscant 

la seva vida. Com a comandant de les forces de la ciutat, la seva contribució a la resis-

tència enfront de l’exèrcit grec va ser decisiva. El seu gran rival era Aquil·les, qui co-

mandava els exèrcits d’Agamèmnon. 

En el mite clàssic, Hèctor es situa com el personatge antagonista d’Aquil·les, no 

només en el camp de batalla sinó també en el geni. Agamèmnon volia conquerir Troia i 

va utilitzar l’excusa que Paris (germà d’Hèctor) havia raptat Helena (esposa de Mene-

lau), que destacava per la seva bellesa. Hèctor, durant la batalla, va matar sense ser 

conscient a Pàtrocle (millor amic d’Aquil·les), perquè aquest portava posada l’armadura 

d’Aquil·les (heroi dels grecs). Amb la mort de Pàtrocle, Hèctor i Aquil·les van iniciar 

una gran guerra, la qual, va acabar amb la mort d’Hèctor. 

Hèctor sempre ha sigut un personatge mitològic caracteritzat per la seva lluita, 

protegint sempre la seva ciutat, tot i sabent que el resultat d’aquesta lluita seria la seva 

mort. Aquest acte de valentia el podem veure en diferents actes d’Hèctor. Un d’ells és 

en una conversa que manté amb la seva esposa Andròmaca, que davant la seva suplica 

perquè no lluités, Hèctor decideix ser fidel al seu destí. 

 

ANDRÒMACA: Hèctor, amor meu, no tornis a la lluita, per favor. Si hi vas 

t’enfrontaràs a la mort i ella et vencerà, mai més tornaràs amb nosaltres i no vull 

perdre’t perquè per a mi ets el meu tot, no tinc pare, ni mare, ni germans, ara que  

ja estic sola perquè et vagi a trobar a tu i vas reemplaçar totes aquestes persones 

que eren la meva vida, et perdré a tu també. 
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HÈCTOR: Però la deshonra és pitjor que tot això i he d’anar a la batalla com un ho-

me i enfrontar-me a Aquil·les. Si no fos a aquesta lluita seria més dolorosa la 

deshonra que la pròpia mort. Aquest és el meu destí, encara que la meva vida 

acabi aviat i no pugui estar amb vosaltres. 

ANDRÒMACA: De totes maneres la mort dels troians i la caiguda de Troia està en 

mans del destí, ningú pot decidir la seva sort i si has de lluitar en aquesta batalla, 

fes-ho. Tingués valor i venç la por, sigues fort com tu ets i que el destí decideixi. 

HÈCTOR: No podem confiar en la destinació, però jo sé que el meu és morir lluitant 

amb Aquil·les.
20

 

 

Pierre Grimal, en les primeres línies del seu diccionari Diccionario de mitología 

griega y romana presenta el personatge d’Hèctor com un heroi, que tots els troians res-

pecten i veuen la salvació de la seva ciutat en les seves mans contra la batalla dels grecs. 

Tot i així, a través de la descripció de batalles, l’autor dóna a conèixer alguns detalls que 

fan pensar que Hèctor no era tant heroi com la seva ciutat pensava: detalla alguns aspec-

tes de la seva covardia, sobretot davant l’heroi grec Aquil·les i a més, alguns déus, com 

Zeus, rei de l’Olimp, van ajudar Hèctor en moltes ocasions. Hèctor no era capaç de llui-

tar en les batalles sense l’ajuda dels déus? 

I per acabar, Pierre Grimal detalla a la perfecció la mort d’Hèctor. Sabent que en 

aquella època celebrar els actes funeraris era molt important per tal de no quedar atrapat 

en el món humà, Hèctor, en mans d’Aquil·les, va estar a la sort de la misèria en la seva 

mort. Per fortuna de l’heroi, tot i que el seu pare va haver de pagar un rescat, Hèctor va 

acabar tenint aquestes cerimònies per anar a millor vida, sota l’atenta mirada de tots els 

troians que un dia van confiar en ell. 

                                                 
20

 Citat de Torrent & Vilanova 2003: 173. 
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4.2 . El mite en Espriu 

 

En crear les propostes de Les roques..., malgrat la diferència dels temes, Espriu aplica 

els mateixos mecanismes que Josep Maria Benet i Jornet (1976) notava respecte a les 

narracions d’Ariadna al laberint grotesc. Benet i Jornet, al seu article Visita al laberint 

grotesc de Salvador Espriu, subratllava la importància de la “capsa del malson de Sa-

lom”, la capsa de la memòria, de la qual, Espriu extreu els seus “ninots”, i el mateix 

Espriu, a la presentació de la seva tercera edició, amb data 25 de juliol de 1974, procla-

mava que a Ariadna... no hi havia res d’inventat. 

Espriu demostra un gran respecte pels mites originals, però aquest és només un 

reflex del seu mètode creatiu, es limita a extreure personatges sense modificar-los. La 

seva intenció es produeix sobre la manera de fer-los arribar al lector, no pas al nivell de 

la matèria primera. Aquesta actitud, que en realitat no pot ser totalment radical, perquè 

el simple fet de transportar realitat o conte mític dins la pròpia obra creativa fa que 

aquests quedin d’alguna manera modificats, era un canvi molt important per a la imatge 

que el mateix Espriu volia donar de si mateix com a escriptor. L’aparició, per exemple, 

del volum Aproximació històrica al mite de Sinera (Espriu 1983), que analitzava les 

relacions efectives entre la Sinera espriviana i l’Arenys real, els punts de contacte i les 

divergències entre els personatges esprivians i les arenyencs històrics, va provocar en ell 

una reacció no gens positiva: es tracta d’una manca de discreció, una ingerència en el 

seu món personal de ficció. 

En altres casos, Espriu pren el mite original com a simple base per crear una nova 

història.  
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         Imatge extreta de Dibuixos (amb algun mot) sobre temes clàssics. 
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En Dibuixos (amb algun mot) sobre temes clàssics de Cèsar Estrany i Salvador 

Espriu trobem una imatge d’Hèctor, la qual, va lligada amb el text que l’acompanya. Ni 

la imatge ni el text poden anar per separat, es complementen. Salvador Espriu extreu del 

mite clàssic el personatge d’Hèctor però ens el deixa veure de manera diferent davant 

nosaltres els lectors. Per una banda ens deixa veure al personatge en una conversa entre 

Magdalena Blasi i Pulcre Trompel·li, els quals, ens deixen veure dos punts de vista molt 

diferents per un mateix personatge. 

Magdalena Blasi descriu a Hèctor com“un home en la seva plenitud viril”. Si mi-

rem el dibuix veiem a un home totalment nu, només amb un casc al cap. Una persona 

quan està totalment despullada té una sensació de desprotecció, una persona sense roba 

se sent desprotegit, cohibit, unes característiques poc pròpies d’un heroi. Si unim les 

paraules de Magdalena Blasi “I s’ha nuat tan rebé de braços i de cames, que ni el meu 

susceptible pudor no pot sentir-se ferit” amb el dibuix que trobem, la posició que adopta 

Hèctor és de protecció, tapa el seu cos amb els seus braços i cames. Un heroi hauria de 

lluir esvelt, recte, brillant, amb una postura de fortalesa i ens trobem amb una figura 

totalment contradictòria a la d’un heroi. Hèctor ha de mostrar una figura heroica com 

molt bé ens esmenta Pulcre Trompel·li “va ser un heroi respectuós, un model de corte-

sia, un fill exemplar, un marit fidel, un pare excel·lent”, “ I un protector amb un concep-

te agudíssim del deure, un noble defensor de la seva família, de la seva ciutat i del seu 

poble”. Doncs, si ningú dubta les paraules de Pulcre Trompel·li, perquè la seva descrip-

ció va acompanyada d’un dibuix com aquest? 

Magdalena Blasi davant les paraules de Pulcre Trompel·li ja avançà el final de 

l’heroi, la seva mort, perquè sovint la mort et caracteritzava com un gran heroi. Davant 

el final que els dos autors saben, Pulcre Trompel·li es fixa amb la mirada del personatge 

troià, una mirada trista i és així com ens afirma que Hèctor sap el seu destí “és que sap 

la funesta sort que li toca. I també la calamitosa de la família i la catastròfica de la pà-

tria”. A partir d’aquí, Pulcre Trompel·li davant la “senzillesa” de Magdalena Blasi, i dic 

senzillesa perquè no mira el dibuix de manera tant detallada com Pulcre Trompel·li, el 

qual, retreu un detall important, el casc. Hèctor en el dibuix està nu de cos però no de 

ment, el casc protegeix el seu cap, els seus pensament. Hèctor, per tant, adopta aquesta 

postura de protecció a causa dels pensaments que el turmenten, a causa d’aquest pes 
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com heroi que té davant la pàtria, un heroi que només es pot identificar, en aquest imat-

ge, pel casc i per res més. 

Magdalena Blasi és caracteritza per aquesta senzillesa i a més, perquè només des-

taca característiques físiques “Musculat, amb barbes i bigotis, un nas força recte i uns 

ulls molt bonics.” Salvador Espriu utilitza les paraules de Magdalena Blasi perquè en 

els ulls del lector es vegi un heroi model, una idealització que tot lector pot tenir d’un 

heroi. En canvi, Espriu utilitza a Pulcre Trompel·li per fer veure al lector una altra cara 

d’Hèctor, la part més treballada del personatge - i dic treballada perquè el destaca d’una 

persona amb honor, una qualitat que s’ha de demostrar per obtenir-. Les paraules de 

Pulcre Trompel·li sí que ens deixen veure,a nosaltres com a lectors, un heroi. Un heroi 

de veritat caracteritzat no pel seu cos si no per les seves qualitats, “ I un protector amb 

un concepte agudíssim del deure, un noble defensor de la seva família, de la seva ciutat i 

del seu poble”. 

Magdalena Blasi destaca en senzillesa inclús en resposta als conceptes que ens 

dóna Pulcre Trompel·li. Magdalena Blasi destaca el final d’Hèctor d’aquesta manera: “ 

Amb tantes qualitats, deuria acabar com el rosari de l’aurora”. Magdalena Blasi, amb el 

aquest vocabulari potser tenia un punt a favor, la via més fàcil d’arribar al lector per 

tenir en comú el mateix llenguatge, però, tanmateix, continua predominant una gran 

senzillesa per part seva.  

A més, Pulcre Trompel·li fa referència, com ja hem explicat anteriorment, a la 

mirada de l’heroi, una mirada trista a causa de saber el destí que li espera. Uns detalls 

que, una vegada més, Magdalena Blasi respon amb poca serietat dient “ Bah, no hi ha 

ningú que no ignori la seva desgràcia final”. La vella dama ens deixa veure una visió 

molt diferent del personatge, inclús culpant una simple pressió del casc com a conse-

qüència de la mirada que té Hèctor en la imatge. 

En conclusió, Salvador Espriu extreu el personatge Hèctor del mite clàssic sense 

modificar-lo però ens el mostra des de punts de vista diferent, aconseguint així alguna 

modificació. Utilitza a Magdalena Blasi per mostra’ns senzillament, en unes primeres 

línies, un heroi ideal, fort i bell, però, poc a poc, la vella dama va degradant a l’heroi 

davant les característiques morals que ens presenta la segona part de la conversa, prota-

gonitzada per Pulcre Trompel·li., el qual, ens caracteritza al personatge amb qualitats 

d’un vertader heroi on predomina la lluita i l’honor. 
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Podem dir que Pulcre Trompel·li rep una cultura més llibresca i, per tant, s’acosta 

i ens presenta el mite clàssic mentre què, Magdalena Blasi rep una cultura més popular, 

també ens presenta el mite clàssic però ens distància d’ell utilitzant aquest mètode de 

senzillesa i ironia. 

Salvador Espriu no es veu reflectit en cap de les opinions que tractem, ni en Pul-

cre Trompel·li ni en Magdalena Blasi, per tant, Espriu l’únic que fa es extreure el per-

sonatge del mite clàssic i, davant la mirada de l’autor, ens els deixa veure a través de la 

veu de Trompel·li i  Blasi, però en cap moment veiem a l’autor posicionar-se en alguna 

de les dos visions.  

 

4.3 Tractament dels altres personatges de la guerra de Troia.  

 

Salvador Espriu també comenta altres personatges de la guerra de Troia com 

Aquil·les i Patrocle, personatges importants en el final d’Hèctor; o Andròmaca, la seva 

esposa. En aquests casos, a diferència del text d’Espriu sobre Hèctor que acompanya el 

dibuix d’Estrany, tant a «Aquil·les i Patrocle» com a «Andròmaca», Espriu no s’ajuda 

de segones veus, en tant que no incorpora ni a Pulcre Tromple·li ni a Magdalena Blasi 

en el comentari de les imatges d’aquests tres personatges. Això ens ha empès a fer un 

cop d’ull, ni que sigui sumari, al tractament d’aquests altres personatges per part del 

nostre escriptor, amb la intenció de destacar-ne la diferència de tractament respecte 

d’Hèctor. 

Espriu recorre a la veu d’un narrador amb veu pròpia. Aquí les paraules surten di-

rectament d’ell i arriben directament als lectors. Per què ho fa en aquest personatges i no 

pas amb Hèctor? O, més ben dit, per què no ho fa? Per què no recorre a altres veus? 

Potser perquè vol donar més joc al personatge d’Hèctor que a la resta de personatges de 

la guerra de Troia? 
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I. Aquil·les i Patrocle. 
 

Com ja hem dit, Salvador Espriu utilitza en aquest cas la veu pròpia per explicar la nar-

ració i descriure els personatges. 

Breument, el primer que fa Espriu es descriure l’escena que hi ha reflectida en el 

dibuix d’Estrany: “El jove estès, d’una constitució física potser ambigua, és mort i va 

morir lluitant intrèpid, amb coratge, contra un heroi més experimentat i poderós que ell. 

L’altra figura es desconsola prop del cadàver”. Qui conegui el mite clàssic d’Hèctor li 

resultarà fàcil d’entendre la imatge, ja que sabrà que l’home estirat és Patrocle i l’altre el 

desconsolat Aquil·les. Aquesta imatge reflecteix a la perfecció el desencadenant de la 

mítica guerra entre Hèctor i Aquil·les. 

Espriu deixa clar el poc temps que Aquil·les té per plorar la mort del seu amic, ja 

que, aquest lament el va obligar a començar una guerra contra aquell heroi més experi-

mentat que va matar al seu amic: “Varen ser des de la infantesa amics inseparables, i el 

mort va acompanyar i aconsellar sempre el qui encara és viu, una mica més jove que 

aquesta recent víctima de la implacable guerra, la qual engolirà de seguida el matador 

de l’ajagut i, molt poc després, el qui ara, en lamentar-se, es decideix a una funesta ven-

jança”. 

Salvador Espriu extreu aquesta idea de l’honor però, davant el lector, ho deixa 

veure de manera diferent. En la mitologia clàssica, l’honor és una de les qualitats més 

grans de l’heroi, de les més valuoses, tot i que, paradoxalment, sovint per tenir i mante-

nir l’honor l’heroi ha de morir. Patrocle mor enlloc del seu amic Aquil·les i això 

l’honora. Héctor mor per la seva ciutat i així aconsegueix ser recordat amb honor. Es-

priu comparteix aquesta visió: vol donar la volta a aquesta idea, s’acosta als nostres 

temps i relativitza la idea que l’honor és tan important: “Honor, un sentiment avui gai-

rebé incomprensible”. Què és per nosaltres, els lectors, l’honor? Espriu vol suggerir que 

els veritables motius que impulsen els herois a dur a terme els seus actes heroics són uns 

altres de més “humans”, gairebé de més “domèstics”. 

El mite diu que els personatges, per aconseguir l’honor van haver de fer grans 

lluites, guerres, destruccions; però Espriu vol posar èmfasi sobre el fet que l’honor  va 

ser la causa de la destrucció de la ciutat de Troia: “ Aquesta qualitat moral –excessiva, 

fora del punt just que anomenem seny, en l’ànim de l’aquí afligit– va ocasionar la des-
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trucció d’una antiga ciutat i va fer que es vessés a dolls, sota l’impassible somriure dels 

déus, la sang de molts innocents.”. 

Espriu desenvolupa un final sorprenent davant aquesta imatge. No vol tornar a 

esmentar la història de la guerra de Troia, sinó que el que ens vol fer entendre és que 

Aquil·les, entre molts altres, com Patrocle o Hèctor, davant la mort, davant aquesta llui-

ta per l’honor recordaven totes les coses bones, tota la llum abans de començar cap 

guerra. Aquil·les era mig del cel i mig de la terra, fill d’una nereida i ho hagués donat 

tot per no morir i tornar a una vida plena de llum, així acabés de conreador en un camp 

humil: “Sols recordaré que el plorós, quan el seu torn va caure, enyorava en la fosca la 

lenta, quieta suavitat de la llum.”, “Fins s’avindria a cavar i llaurar, com el pobre conre-

ador d’un camp ben humil”. Per primer cop, Espriu ens deixa veure com Aquil·les valo-

ra el seny i no l’honor, perquè és conscient que un cop mort, de què serveix l’honor?. 

Espriu, un cop més –com ja havia fet anteriorment amb Hèctor- ens mostra com a 

partir del mite crea el seu propi. Com enfoca punts importants del mite que no havíem 

vist fins ara. 
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En conclusió, Espriu ens mostra el mite, sí, però ens deixa veure l’altra cara de 

la moneda, l’altra cara dels personatges, ens deixa veure un penediment on l’honor ja no 

és tan important com sembla en el mite clàssic. La imatge no es necessària per entendre 

el text, perquè en poques línies Espriu ja ens la descriu a la perfecció a l’inici del seu 

comentari; a més, el valor d’aquest no té res a veure amb la imatge que reflecteix el la-

ment d’un amic davant la mort de l’altre. Espriu aporta un valor al text que va molt més 

enllà, fent veure als lector que l’honor no ho és tot. 

 

 

 

II. Andròmaca 
 

Andròmaca era l’esposa d’Hèctor i Espriu en el llibre Dibuixos... ens la presenta un cop 

ja ha mort 3el seu marit. 

Espriu ens deixa veure en les seves paraules la pena d’una dona en perdre el seu 

marit, una pena que ja sabien que vindria però que, tanmateix, sempre és dolorós quan 

arriba el moment: “una serventa l’ha assabentada de la mort de l’home que ella sempre 

va estimar, una mort que tots dos pressentien propera”. 

La narració respon perfectament a la bonica 

imatge d’Andròmaca, lamentada, que se situa 

davant el mirall i en què el lector pot imaginar una 

imatge d’una dona trista i demacrada que només 

pot continuar vivint aferrant-se al passat. Així és 

com viuríem la situació en els nostres temps, però 

no en els temps clàssics i així ens ho explica Es-

priu quan fa referència a la gran metàfora de les 

nostres vides com a rierols i la mort com l’im-

mens mar: “Sí, la vida pròpia és certament un 

rierol, però sovint triga molt, per al qui amb ell 

arrossega, a perdre’s en l’engolidora basarda del 

mar”. Andròmaca sap el futur que l’espera i està 

disposada a tolerar tot allò que li imposin, fins i 

tot l’esclavitud. Tanmateix, ella és símbol de for-
 

Dibuixos (amb algun mot) sobre temes clàssics. 
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talesa, perquè lluitarà pel bé del seu fill que plorarà sense llàgrimes, l’única connexió i 

record en vida que li queda del seu home: “Mirarà de salvar el fill que li queda. Procura-

rà vetllar, sol·lícita, pels que tindrà d’altres unions que no desitja. Plora sense llàgrimes 

el seu infortuni”. 

Espriu mostra la bella fortalesa d’aquesta dona, una fortalesa que no es veu reflec-

tida en el mite clàssic, una fortalesa que té més valor que el propi honor i que no es pot 

deixar escapar. És així com dóna un altra visió del mite, com destaca un personatge im-

portant que en el mite clàssic es trobava en un segon pla: el d’Andròmoca. En el seu 

comentari, Espriu honora el seu paper i la converteix en un diamant amagat sota les ru-

nes d’una gran guerra.  
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Conclusió 

 

Aquest treball m’ha servit per ampliar d’una manera més acurada i específica els 

meus coneixements sobre els mites clàssic. Salvador Espriu ja era un autor que havia 

vist al llarg dels meus anys d’estudi però, la seva manera de treballar el mite clàssic no 

havia tingut oportunitat d’estudiar-la. M’ha semblat sorprenent la capacitat d’Espriu per 

agafar un mite clàssic i sense modificar-lo fer veure, aquest mateix mite, en ulls dels 

seus lectors d’una manera tan diferent, caracteritzant detalls que no semblen importants. 

Espriu en el mite d’Hèctor ens ha deixat veure més enllà d’un simple heroi troià que 

lluita per la seva ciutat, ens ha ensenyat l’Hèctor humà d’una manera pròxima i ben tre-

ballada. El mateix hem vist amb altres personatges del mite la Guerra de Troia. 

Al llarg de tot el treball hem pogut veure el gran interès que té Espriu per aquests 

temes i les seves motivacions. També hem pogut veure algunes de les fonts que Espriu 

ha necessitat per crear aquesta nova idea del mite clàssic tractat. Hem pogut veure al-

guns dels llibre que ha pogut tenir a les seves mans o, al menys, que podia conèixer, per 

poder treballar en la seva obra. 

D’altra banda, cal destacar el punt més important del treball, el mite d’Hèctor 

tractat per Espriu, com aconsegueix que la imatge d’Hèctor que trobem en Dibuixos 

(amb algun mot) sobre temes clàssics sigui imprescindible per entendre el text que 

l’acompanya. Com Espriu ens transmet en veu de dos personatges com Pulcre Trom-

pel·li i Magdalena Blasi, dos idees totalment diferents sobre el personatge d’Hèctor i 

que Espriu no es posicioni per cap dels dos, això és sorprenent. 

Salvador Espriu, personalment, ha tingut la capacitat de canviar la meva opinió 

sobre el mite o, si més no, veure’l des d’una perspectiva diferent però sense transfor-

ma’m aquest mite, i això cap altre autor ho ha aconseguit fer. 
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Per acabar m’agradaria agrair al meu tutor del treball de Fi de Grau, el Dr. Joan Ramon 

Veny, per haver-me ajudat en tot moment. Ha sigut un tutor que mai ha dubtat de la 

meva feina, que m’ha aconsellat i corregit. Sempre m’ha demostrat un gran interès per 

aquest treball i això m’ha donat confiança en moments que he pogut davallar. La pressió 

de l’últim curs sempre és dura i aquest treball protagonitza un paper important.  

Des d’un principi tenia clar que el meu treball volia que anés relacionat amb la 

mitologia però res més. El Dr. Joan Ramon Veny, a partir d’aquí, respectant la meva 

idea m’ha anat encaminant fins a donar com a resultat aquest treball. He tingut la sensa-

ció de que sempre ha estat amb mi, ja sigui en tutories presencials, via correus o telèfon 

i això, sincerament, m’ha donat tranquil·litat. 

El Dr. Joan Ramon Veny ha sigut un tutor que m’ha ajudat més del que em podia 

imaginar, però sobretot, no ha dubtat a esmentar errors que he pogut cometre en la meva 

feina però, i ho valoro molt, sempre anava acompanyat d’una ajuda o consell i això, ho 

he d’agrair. 
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Annexos 

 

Hèctor. 

“Vet aquí tot un home, un home en la seva plenitud viril”, va dir l’entesa senyora Mag-

dalena Blasi. “Musculat, amb barbes i bigotis, un nas força recte  i uns ulls molt bonics. 

I s’ha nuat tan rebé de braços i de cames, que ni el meu susceptible pudor no pot sentir-

se ferit”. Pulcre Trompel·li, en escoltar amb deferència la darrera frase, va haver de re-

primir una mitja rialleta. “Va ser un heroi respectuós, un model de cortesia, un fill 

exemplar, un marit fidel, un pare excel·lent”, precisava Pulcre. “I un protector amb un 

concepte agudíssim del deure, un noble defensor de la seva família, de la seva ciutat i 

del seu poble.” “Que simpàtic!”, concedia, una mica reticent, la senyora Magdalena 

Blasi, que es malfiava per sistema del més petit elogi adreçat als altres. “Amb tantes 

qualitats, deuria tanmateix acabar, posem per cas, segons una comparança del meu 

temps, com el rosari de l’aurora.” “Sí, la seva mort no va ser feliç”, afirmà, procurant 

d’endevinar l’abast de l’antiquada expressió, Pulcre Trompel·li. “No n’hi ha cap que ho 

sigui”, tallà, eixuta, adusta, la senyora Magdalena Blasi. Pulcre es va inclinar, versa-

llesc, davant aquella experiència octogenària. “La seva mirada és trista. El noto preocu-

pat”, prosseguia, després d’una curta pausa, la interlocutora. “És que sap la funesta sort 

que li toca. I també la calamitosa de la família i la catastròfica de la pàtria”, va aclarir 

Pulcre Tromple·li. “Bah, no hi ha ningú que no ignori la seva desgràcia final”, menys-

preava la vella dama. “No, el casc n’és l’única causa. Ha de pesar unes quantes arroves, 

si no un quintar. Si se’l treia, almenys s’airejaria”, observà la senyora Magdalena Blasi. 

“Gosaria apuntar que els seus pensaments el turmenten. I li sobren motius”, va rebatre, 

amable, Pulcre. “Pensaments? No entenc de què em parla. Jo, que a les meves altures he 

posseït de tot, no n’he tingut mai cap, i no és que me’n queixi. No, el casc l’ha 

d’emmurriar. Que se’l llevi, que se’l llevi i se sentirà de seguida més bé”, s’entossudia 

la sagaç contempladora. “On va, amb aquesta nosa. Jo ja patiria de migranya”, va con-

cloure, amb una enèrgica certitud, la senyora Magdalena Blasi. 
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Aquil·les i Patrocle 

Que ningú no s’apressi a formular cap judici temerari. El jove estès, d’una constitució 

física potser ambigua, és mort i va morir lluitant intrèpid, amb coratge, contra un heroi 

més experimentat i poderós que ell. L’altra figura es desconsola prop del cadàver. Varen 

ser des de la infantesa amics inseparables, i el mort va acompanyar i aconsellar sempre 

el qui encara és viu, una mica més jove que aquesta recent víctima de la implacable 

guerra, la qual engolirà de seguida el matador de l’ajagut i, molt poc temps després, el 

qui ara, en lamentar-se, es decideix a una funesta venjança. No és cert que el difunt no 

pensés mai en el regne de les ombres. Tanmateix, sense gaire imaginació, no es lliurava 

a cabòries morboses i va vetllar tothora, fidel i recte, per la integritat i l’honor del seu 

company. Honor, un sentiment avui gairebé incomprensible. Aquesta qualitat moral –

excessiva, fora del punt just que anomenem seny, en l’ànim de l’aquí afligit– va ocasio-

nar la destrucció d’una antiga ciutat i va fer que es vessés a dolls, sota l’impassible som-

riure dels déus, la sang de molts innocents. Però no he de contar la història que tothom 

sap o ha de saber. Sols recordaré que el plorós, quan al seu torn va caure, enyorava en la 

fosca la lenta, quieta suavitat de la llum. Príncep del més alt llinatge, fill d’una nereida, 

descendent de l’incest de la terra i el cel –i els designem, després de sospesar-ho, sense 

majúscules, que no ens agraden–, voldria pujar a la claror dels prats, a la carícia de 

l’oreig en els arbres. Fins s’avindria a cavar i llaurar, com el pobre conreador d’un camp 

ben humil. Perquè aquesta vida nostra, sovint tan dura i amarga, és l’únic fràgil suport 

de la breu misèria de l’home, el prim envà alçat entre ell i l’enigma d’un basardós camí 

sense retorn.  
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Andròmaca 

Just en sortir del bany, una serventa l’ha assabentada de la mort de l’home que ella 

sempre va estimar, una mort que tots dos pressentien propera. La dona ha creuat els 

braços damunt el pit, inclina amb resignació el cap gairebé fregant l’espatlla dreta, tanca 

els ulls i recorda, endinsada en el seu íntim mirall, la serenor del passat. Però no s’hi 

aturarà gaire, perquè endevina el llarg i complex futur que l’espera. Sí, la vida pròpia és 

certament un rierol, però sovint triga molt, per al qui amb ell arrossega, a perdre’s en 

l’engolidora basarda del mar. La dona ha acomplert, fidel, tots els seus deures. Sap tam-

bé que no trairà mai ningú, que es comportarà amb rectitud fins amb els que li imposa-

ran per la força l’esclavatge que la seva clara estrip no hauria de tolerar. Però ella és 

massa intel·ligent per sentir-se enemiga dels vencedors. Admet només circumstancials 

adversaris, pobres nàufrags, com ella mateixa, en l’aiguabarreig darrer. Mirarà de salvar 

el fill que li queda. Procurarà de vetllar, sol·lícita, pels que tindrà d’altres unions que no 

desitja. Plora sense llàgrimes el seu infortuni. Després, de seguida, es vestirà i empren-

drà de nou el rar i entrebancós camí. I nosaltres, admiradors d’aquesta bella i coratjosa 

figura, ens apressem a acompanyar-la amb un respectuós silenci. 
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