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ANTIGONA fou escrita l'cny 1939. Any fatídic pel nostre poblé.
No és estrony, dones, que Salvador Espriu esbocé s novament

el tema de la tragedia grega i comencés a cercar imatges i símbols
per a descapdellar el fil d'Aricdnc que a través del laberint

l'hcurio de portar finsa la conformcció del poema "Lo pell de Brou".
Trovorern en forma embrionaria en aquesta tragedia

la ternótico del poerno, si bé, peral sense la Ilum de l'esperonco.
La' Iluita entre germans, I'establiment de la Ilei absoluta

recolzada per la veritat oficial del poderós,
el sacrifici prenyat d'crnor, les premonicions fatalistes del cec,

la revolta de l'esclou que prefereix morí
per tal d'cfirrncr la lIibertat del seu pensament amb aqueix ccte,

tot ens acondueix a rememorar aquella altra tragedia
viscuda pel nostre poble amb tants de punts de contacte amb aquesto,
si sabem desxifrar els siqnificots, de vegades obscurs, de les paraules.

Espriu diu en el próleq de l'obro :
"Estimem la ciutat del beocis i volem que sigui eterno,

a desgrat del pressentiment de Tirésios, el qual mou,
pesarós, el cap i ens prediu que sera destruido.

Pero ell és cec i, encara que expert en el crit
i el presagi deis ocells, ignora el claror de les estrelles/l.

Antiqono, pero, parteix vers el suplici, junt amb l'esclou.
/11 la tristesc, ovcncc, omb lo tenebra, coses i polou endins,

. mentre nosoltres, temerosos deis vaticinis de Tirésios,
deis triomfodors passos de lo fosco,

preguem 01 déu secret del nostre culte
abons de dormir-nos de nou i qui sap si per sernpre,

per lo vida i lo grandesa de la ciutct".
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consueta: Jordi Solé
iI. luminació: F. Olivé
tramoia: M. Irastorza
maquillatge: R. Escoté
traspunt: Josep M. Solé
sastrería: Danyans
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després de la funció ...
i a tot horc, una bono paella a
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