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1. INTRODUCCIÓ. 
 
El Llibre d’Ester és un llibre diferent de tots els altres de la Bíblia. Aquest és, en síntesi, el seu 
argument: Ester és una heroïna jueva, esposada pel rei persa Assuer, que aconseguí de salvar el seu 
poble dels plans d’extermini del primer ministre Aman i feu girar la voluntat reial contra els 
perseguidors dels jueus. El seu estil i el seu contingut recorden més aviat una història de Les Mil i 

Una Nits. L’escena passa en un esplèndid palau, amb una sala del tron i moltes avantsales, ple de 
vaixelles precioses, d’or i de plata. Hi ha banquets amb centenars d’invitats, festes i aventures 
sentimentals. Enllà del palau hi ha jardins luxosos i després, la magnificent ciutat de Susa i, més 
lluny encara, les cent vint-i-set províncies sota el domini del rei Assuer. Hi ha conspiracions, morts 
en gran escala i també grans festes.  
 
El fet que l’obra, en la Bíblia hebrea, formi part dels llibres sapiencials, indica la finalitat didàctica 
de l’autor: il·lustrar els ensenyaments dels savis d’Israel sobre la sort final del just oprimit i la de 
l’orgullós perseguidor. Hi podem trobar també un antisemitisme primerenc que anticipa tragèdies 
posteriors, i és que l’animositat d’Aman contra els jueus ja és motivada aquí pel sol fet que els 
jueus són diferents: les seves lleis són diferents de les de tots els pobles  (Ester, 3,8). Aquest llibre 
és l’origen de la festa jueva dels Purim, una celebració del triomf sobre els enemics. I que pot ser 
llegida amb profit pels jueus, tant si es troben aplegats a Terra Santa com si es troben a la diàspora. 
I els cristians, que incorporen la versió grega recollida a la Vulgata,  hi han vist sempre el triomf de 
la voluntat de Déu. I és que la bellesa, la prudència i les pregàries  d’Ester són un model a seguir 
pel poble creient, que sap que Déu té sempre la darrera paraula. 
La formidable popularitat del Llibre d’Ester arriba fins als nostres dies.   
 
En aquest treball d’investigació volem analitzar la presència del Llibre d’Ester en les literatures 
hispàniques. En primer lloc, en el teatre religiós medieval, rudimentari i apologètic. Després, en el 
Segle d’Or espanyol, sobretot en les obres de dos autors rellevants, un de Madrid i l’altra de 
Sevilla. Lope de Vega, que viu a la Cort, ens ofereix la versió més ortodoxa, brillant i poètica de la 
narració bíblica i ens presenta de manera atractiva els personatges, com si fos un passi de models, 
però de comportament. I Felipe Godínez, que viu a la més liberal ciutat de Sevilla, ens dóna la 
versió més heterodoxa, convertint subtilment la reina Ester en un model per als jueus que mantenen 
viva i oculta la seva religió en l’Espanya de la Inquisició, que condemnà les seves obres.  
 
I, finalment, arribarem a la literatura catalana contemporània. Salvador Espriu, que va més enllà del 
text bíblic, no limita el seu interès a la narració d’un poble oprimit i amenaçat d’extermini, sinó que 
remarca el caràcter dictatorial del règim d’ Assuer i en denuncia l’opressió i la injustícia. Aman ja 
no és un simple personatge de la història, sinó que esdevé el símbol de tots els tirans. Espriu 
converteix la història bíblica també en un al·legat contra la dictadura del general Franco i en una 
denúncia contra el genocidi cultural que volia imposar a Catalunya. Aquesta identificació dels 
pobles de Catalunya i d’Israel és un dels nostres més grans mites, sobretot si pensem que l’obra d’ 
Espriu va ser escrita en el moment en què les Nacions Unides acceptaven la creació del nou Estat 
d’Israel. Dies que foren també d’esperança per al poble de Catalunya. 
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La difusió de la història de la reina Ester s’ha fet igualment a través de l’obra d’alguns dels pintors 
més importants de la història de l’art (Rembrandt, Tintoretto, ...) i de compositors tan importants 
com G. F. Händel. Però una història així havia de fascinar també el món del cinema, que ens 
n’ofereix una versió magnífica a la pel·lícula One night with the King, de l’any 2006, amb Peter 
O’toole, Omar Sharif, John Rhys-Davies, Luke Goss i Tiffany Dupont. Mostra inequívoca de 
l’interès que ha suscitat una de les històries més belles i més actuals de l’Antic Testament. 

 
 
 
 
Cartell de la pel.lícula One night with the King (2006), produïda per Gener8Xion Entretainement. 
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ESTABLIMENT DE LES HIPÒTESIS. 
Les hipòtesis del meu treball són: 
 
1.   El Llibre d’Ester de la Bíblia, ha estat una font d’inspiració per a molts autors teatrals.  Els 
temes que surten a la Bíblia  els podem anar trobant al darrere de moltes altres obres al llarg del 
temps a la literatura catalana i a la castellana. Des de l’antiguitat, el Llibre d’Ester ha esdevingut 
matèria literària per a obres teatrals medievals a les literatures hispàniques i al Segle d’Or de la 
literatura castellana, i també ha inspirat autors posteriors, fins arribar al més recent, el poeta català 
Salvador Espriu. 
 
2.     Els textos medievals que són representacions teatrals del Llibre d’Ester es basen més en els 
capítols protocanònics, com també els textos del Segle d’Or, però en l’acció d’aquests darrers hi 
podem notar més presència dels capítols deuterocanònics. 
 
3.   Relació entre els textos dramàtics. Hi ha una relació entre els textos, però no hi ha còpia entre 
ells. Senzillament, s’han inspirat en la mateixa font: el Llibre d’Ester de la Bíblia, i el segueixen i 
el desenvolupen de manera diferent. 
 
MARC TEÒRIC 
 
2.  LA BÍBLIA. 
La Bíblia, best seller per excel·lència, del qual es venen més de dotze milions d’exemplars cada 
any, és també un llibre sagrat per a un terç de la humanitat, es troba a totes les biblioteques o sobre 
totes les tauletes de nit com a llibre de capçalera. Cap altra obra ha suscitat un interès tan universal 
com ella. 
 
 
2.1. Difusió de la Bíblia. Versions de la Vulgata. 
 

La Bíblia  
 

    Versió grega    
versió llatina  

         

  Vulgata 

 
      
 
 

A les llengües modernes  
 
Com ha arribat a nosaltres?1 

Bíblia hebrea. Són els textos hebreus originals de l’Antic Testament. 

                                            
1 Informació extreta del Diccionario de la Biblia, GERARD, Andrè-Marie. Editorial Anaya, Madrid, 1995. 
(DdlB) 
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Versió grega. La versió grega és més extensa, i  amplia alguns episodis de la Bíblia hebrea, afegint 
algunes narracions. Els primers cristians van rebre l’Antic Testament en la versió grega, dita “dels 
Setanta”. Una llegenda apòcrifa explica que setanta-dos traductors van acudir a Alexandria, cridats 
per  Tolomeo II (283-246), es van instal·lar a l’illa de Faro i van concloure la seva tasca en setanta-
dos dies. En realitat, l’obra, començada efectivament en el segle III aC, va ser acabada a finals del 
segle II. Estava destinada als jueus de la diàspora, que parlaven grec i ja no comprenien l’hebreu ni 
l’arameu, però també va ser el text que van rebre els cristians. La dels Setanta és una de les 
versions gregues més importants de la Bíblia. 

Versió llatina. La Vulgata. Mentre l’Església occidental va parlar en grec, es llegia l’Antic 
Testament de la Bíblia en la versió dels Setanta en grec, i el Nou Testament en el text original. Però 
aviat l’Església va adoptar el llatí, i es va servir de traduccions molt diverses, fetes a partir de la 
versió grega. La Vulgata és la versió llatina dels textos bíblics, traduïts directament de l’hebreu, 
que va fer Sant Jeroni aproximadament des de l’any 389 al 405 d. C. Aquesta traducció, coneguda 
com a Vulgata, que vol dir popular, és la primera versió catòlica oficial llatina de la Bíblia.    
 
2.2. Les traduccions de la Bíblia a les llengües modernes2.Durant l'alta edat mitjana, a causa de 
l'analfabetisme del poble i l'ús general del llatí a l'occident europeu com a llengua litúrgica i de 
cultura, les traduccions bíbliques als parlars populars foren escasses i incompletes. A partir del s 
XII, amb els càtars, les traduccions apareixen associades amb moviments herètics. Arran d'aquests 
moviments foren promulgades als sínodes de Tolosa (1229) i de Tarragona (1234) diverses 
prohibicions de llegir la Bíblia. Arran de la Reforma, l'Església Catòlica adoptà una actitud de 
recel, i alguns Papes dictaren normes generals prohibint als catòlics de llegir privadament la Bíblia 
en llengua vulgar i de servir-se d'edicions no aprovades per Roma. Al s XV, sota la revolució 
tècnica de la impremta, foren publicades les primeres versions completes de la Vulgata en alemany 
i en italià. Però fou al s XVI, amb l'ajut de l'erudició aportada per l'esperit renaixentista i sota la 
impulsió de la reforma protestant, quan aparegueren les traduccions de més gran significació 
cultural, que, en general, prescindeixen de la Vulgata. En primer lloc, cal esmentar la versió llatina 
del Nou Testament feta per Erasme (1516), i per sobre de totes, destaca la traducció feta per Luter a 
l'alemany directament de l'hebreu i del grec (el Nou Testament, el 1522; la Bíblia sencera, el 1534). 
 
Pel que fa a la llengua castellana, a part de traduccions fetes al s XV per a les comunitats jueves, la 
primera versió fou publicada per Casiodoro de la Reina a Basilea el 1569. Aquesta versió, revisada 
i millorada per Cipriano de Valera (Amsterdam 1602), constitueix encara avui l'oficial dels 
protestants. La primera versió catòlica completa fou la de l'escolapi Felipe Scio de San Miguel, 
segons Menéndez y Pelayo una "dissortadíssima" traducció de la Vulgata, publicada a València 
(1791-93), d'escassa difusió, que assenyalà una primera obertura enfront de la sistemàtica 
obstaculització que la Inquisició feia a la difusió de la Bíblia en llengua vulgar. La primera edició 
moderna catòlica en llengua castellana (1823-25) és la de Fèlix Torres i Amat. Aquesta versió ha 
estat substituïda recentment per traduccions directes de l'hebreu i del grec: la d'Eloíno Nácar i 
d'Alberto Colunga (1944) i la de Josep M. Bover i Francisco Cantera (1947). 
 
Pel que fa al català, és possible que les primeres versions catalanes de la Bíblia siguin del s XII, 
però no hi ha notícia segures fins al XIII. Jaume I donà ordre (1233) de cremar tots els exemplars 
de les versions catalanes de la Sagrada Escriptura. El 1235 el Concili de Tarragona prescriví això 

                                            
2 Per aquest apartat, he consultat l’estudi de BOHIGAS, Pere . “La Bíblia a Catalunya”, dins Aportacions a 
l’estudi de la literatura catalana, p. 57-66. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982,   la Gran 
Enciclopèdia Catalana, editada per Enciclopèdia Catalana, SAU. (GEC), i la web 
http://labibliaweb.com/?tag=traducciones-de-la-biblia 
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mateix. La primera versió ben avalada és la que el 1287 manà fer, del francès, Alfons II, dirigida 
per Jaume de Montjuïc. Entre les versions parcials abunden les dels evangelis (Còdex del Palau, 
probablement de mitjan s XIV) i dels Salms (es conserven diversos manuscrits de saltiris dels ss 
XIV al XVI, un dels quals de Roís de Corella). Al s XIV tenen especial importància les bíblies 
rimades. La més important de les versions completes és la que féu del llatí Bonifaci Ferrer a l'inici 
del s XV, revisada per l'inquisidor Jaume Borrell i impresa a València el 1478; destruïda per la 
Inquisició, només se'n conserva un dels darrers fulls. A partir de l'humanisme hi hagué un interès 
renovat pels estudis bíblics, amb el nou rigor que l'estudi del grec i de l'hebreu comportà. La 
influència d'Erasme entrà a través de Lluís Vives (1492-1540) i de Pere Antoni Beuter (1490-
1554), el qual el 1547 publicà Annotationes decem ad Sacram Escripturam, primera introducció als 
estudis bíblics de la Península. A partir del s XV i, sobretot, del XVI, hom pot parlar de l'escola 
bíblica de Montserrat: Benet Vila publicà una versió parafrasejada dels salms, Joan de Medina 
(mort el 1572) féu una versió castellana amb comentaris dels evangelis, Jeroni Lloret escriví la 
Sylva allegoriarum (1570), Josep Capellades continuà l'obra de Lloret, el portuguès Francisco 
Sanches (mort el 1604) treballà en els llibres sapiencials, Joan Andreu Ricci (mort el 1681) 
comentà i il·lustrà la Bíblia, Agustí Bragado (mort el 1835) escriví un resum de tota la Bíblia. 
Convocat a un concurs al qual concorregueren Llorenç Villanueva i Josep Melcior de Prat i Colom, 
aleshores liberals exiliats, guanyà aquest segon. La versió catalana del Nou Testament, de Josep 
Melcior Prat, d'una remarcable qualitat i la primera impresa després de la de Bonifaci Ferrer, fou 
editada a Londres: Lo Nou Testament en llengua catalana, ab presència del text original (Londres 
1832, 1835; Barcelona 1838; Madrid 1888).   Amb el renaixement dels estudis bíblics, ja des del 
final del s XIX han estat nombroses les realitzacions catòliques. El Foment de Pietat Catalana, de 
Barcelona, fundà l'Obra del Sant Evangeli (1921), que començà la publicació de la Bíblia sencera 
(han estat publicats dos volums de l'Antic Testament i tot el Nou Testament). La Fundació Bíblica 
Catalana, amb el mecenatge de Francesc Cambó, publicà tota la Bíblia en 14 volums(1927-1948); 
el 1968 publicà una nova versió en un volum.  
El monestir de Montserrat recomençà el 1926 la seva obra bíblica amb la publicació La Bíblia, 
versió dels textos originals i comentari, amb l'encoratjament de l'abat Marcet i sota la direcció de 
Bonaventura Ubach, que, amb un equip de monjos, treballà a Jerusalem fins al 1951: n'han 
aparegut 20 volums, més 3 volums d'il·lustració. Entre 1960-69 ha estat editada una nova versió de 
tota la Bíblia en 5 volums de butxaca, reeditada el 1970 en un sol volum. Aquest volum ha estat 
recentment reeditat, es tracta de la novena edició de La Bíblia de Montserrat, de setembre de 2009, 
editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Durant el decenni 1970-80, davant de l'èxit 
d'edició de les anteriors versions catalanes de la Bíblia, sia totals, sia parcials, s'han publicat altres 
versions sense que aportin grans novetats en el treball de traducció.  En el camp organitzatiu, cal 
destacar la creació de l'Associació Bíblica de Catalunya i de la Fundació Bíblica Evangèlica de 
Catalunya. 
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2.3. El llibre d’Ester.  
 
2.3.1.  Els seus orígens. 
Com ha arribat a les nostres mans el llibre d’Ester?3 
   

El Llibre d’Ester 
 
Versió grega    Versió hebrea 
 
  
  
270 versicles     167 versicles 
 
  
Versió deuterocanònica  versió protocanònica 
 
          

  Vulgata 

       
      

  Afegeix fragments  
      - Somni de Mardoqueu  
      - Edicte contra els jueus 
     ex. - Pregaria de Mardoqueu 
       - Ester davant Assuer 
      - Interpretació del somni de Mardoqueu 
 
 
El Llibre d’Ester ens relata certs esdeveniments del regnat d’Assuer, rei assiri que s’ha identificat 
amb Artaxerxes, sota el regnat del qual els jueus sofriren persecucions per instigació de l’ambiciós 
Aman, fins que Ester influí en el monarca perquè acabés amb l’opressió dels jueus. És un dels 
episodis de l’Antic Testament que ha tingut més popularitat a través de tots els temps, i els seus 
personatges han aparegut molt sovint en el teatre medieval. 

El Llibre d’Ester es va escriure en una època de persecucions i alliberacions dels jueus, és la versió 
hebrea, més curta, amb 167 versicles, comprèn del capítol 1, versicle 1 al capítol 10, versicle 3, 
també dita la versió protocanònica. 

La Bíblia hebrea, tant sols accepta un text bastant curt, considerat el més pròxim a l’obra primitiva, 
que probablement va ser redactat en hebreu i després comentat i parafrasejat en arameu. Sembla 
raonable datar el text original entre els anys 160 i 150 a.C.  
Després el llibre es va llegir en zones i èpoques més tranquil·les, llavors un autor grec va recollir 
l’obra i li va afegir elements per fer explícita l’acció de Deu: somni i explicació, pregàries, 
aclariments, i substitució de la defensa armada per edicte de tolerància pels jueus. Aquesta és la 
versió grega, més llarga, amb 267 versicles, dita la versió deuterocanònica. 

                                            
3 Informació extreta del Diccionario de la Biblia, GERARD, ANDRÉ-MARIE, Editorial Anaya, 
Madrid,1.995.Pàg. 403-404.  
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La Vulgata de Sant Jeroni tradueix al llatí el text hebreu, i finalment introdueix els fragments 
deuterocanònics, també traduïts al llatí. La Vulgata recull la història amb els "complements" escrits 
directament en grec, que presenten importants variants en el text però no en l’ensenyança i en 
significat. Aquests autors grecs són anònims. Els textos complementaris grecs es poden datar de 
l’any 114 a.C.  

Dintre de la història d’Ester que recull la Vulgata, hi ha unes parts del relat que són 
protocanòniques4, directament recollides de la Bíblia hebrea, i unes altres deuterocanòniques5, 
recollides del text grec de la Bíblia amb incorporacions posteriors. 
 
2.4.2.   Contingut 

Resum de l’episodi bíblic: El Llibre d’Ester explica la situació del poble jueu deportat a Pèrsia, 
que és objecte de persecució i aniquilació per part d’Aman, un dels consellers principals del rei 
Assuer (també anomenat Artaxerxes en altres textos històrics), per haver refusat la religió de 
l’estat.. Els fets succeeixen a la ciutat de Susa, a on el rei té la seva cort i el seu palau.  

La reina Vasti ofèn al seu espòs el rei Assuer, i aquest la repudia. Assuer busca una nova esposa 
entre totes les dones joves i entre d’altres, els emissaris del rei troben l’Ester i la porten, juntament 
amb les altres noies, davant el rei. El rei, impressionat per la seva bellesa i la seva gràcia, escull 
Ester perquè sigui la seva esposa. Però Ester és jueva i compromesa amb el seu poble. Malgrat 
estar mal vist, continua fidel a la seva fe, i lluita per l’alliberament del seu poble. El seu oncle 
Mardoqueu és un defensor dels drets dels jueus i té una gran influència sobre Ester, a qui recorda 
quina és la seva obligació. Ester, finalment, convenç el rei Assuer perquè deixi de perseguir el 
poble jueu. A més, Assuer castiga Aman per haver estat l’instigador de la persecució. La història 
acaba amb la celebració dels jueus.  

Tant en estil com en contingut, la versió hebrea de la història d’Ester recorda una història de Les 
mil i una nits. L’atmosfera del llibre no és religiosa, sinó irreligiosa. El nom de Déu no surt ni una 
sola vegada i és estrany que en totes les celebracions jueves de la caiguda de l’enemic, Aman, no hi 
hagi cançons o salms d’acció de gràcies dirigits a Déu. I també ho és que els jueus tampoc no resin 
en la seva hora d’angoixa. Tanmateix aquest és el llibre que dóna fonament a la festa del Purim, 
una ocasió feliç, en què s’envien ofrenes als pobres, però en què el principal sentiment de la festa 
és de triomf sobre els enemics6.  
 
Amb la descripció de la salvació del poble jueu, el Llibre d’Ester vol exposar el sentit de la festa 
del Purím7, així que podem dir que és una llegenda d’una festa.  
Aquest tractament de les històries per a donar raó d’un costum actual s’anomena etiologia.  
 
2.4.1. Historicitat 
Pertany realment a la Història, la història d’Ester?8 

                                            
4 Protocanònic. En relació al cànon bíblic jueu, dit de cadascun dels llibres de l'Antic Testament que es troben 
en la Bíblia hebrea. 
5 Deuterocanònic: Dit de cadascun dels llibres bíblics que són en la traducció grega de l'Antic Testament i en 
la Vulgata però manquen en el cànon jueu 
6 Extret del llibre de GOLDSTEIN, David. Mitologia jueva. Traducció de Manuel de Seabra. Edicions de la 
Magrana. Barcelona, 1991, pàg.  159-161. 
7 Purim: Festa jueva, equivalent actualment al carnestoltes, celebrada el 14 i 15 d'adar (els primers dies de 
març), en commemoració de la gran salvació que va tenir el poble de Israel en els dies  que hauria triat Aman 
per establir el dia de l'extermini dels jueus a l'Imperi persa. 
8 (DdlB), Pàg. 405-406 
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Segons que sembla, no. Tot i que ens trobem amb descripcions molt acurades (dels paisatges on 
s’esdevé l’acció, dels carrers de Pèrsia o dels palaus luxosos), i que semblantment veiem que el 
caràcter del rei Assuer encaixa perfectament amb el de Artaxerxes, no podem dir que sigui 
històricament certa. Aquesta intriga literària és el pretext per una ensenyança i no un relat de fets 
històrics. 
L’obra, per tant, no pertany al gènere documental històric, sinó al del midràs9, gènere en el que els 
rabins fan explicacions edificants de la Bíblia, on l’aparença històrica forma part del marc per a 
l’acció religiosa.  

Entre els personatges, destaquen: 

Mardoqueu, addicte a la llei, personifica els jueus. 

Ester, la jove escollida pel rei i feta reina, aconsegueix amb la seva bellesa, prudència i súpliques, 
apartar la desgràcia del seu poble.  

Aman, és un símbol de tots els tirans. La seva animositat contra els jueus és motivada pel fet que 
els jueus són diferents. 

Aquest capítol bíblic va ser molt popular ja que molts jueus del temps de l’Èxode es veieren 
perseguits.  
  
 
3.- EL LLIBRE D’ESTER I ELS ORÍGENS DEL TEATRE RELIGIÓS EN LLENGUA 
CATALANA10 
 
3.1. El teatre religiós medieval a Europa.  
El teatre religiós medieval nasqué al voltant de la litúrgia i explotant les seves possibilitats 
dramàtiques. Al llarg del seu desenvolupament travessà diverses etapes en què floriren el drama 
litúrgic, el drama llatí i el drama en vulgar, que acabaren desvinculant-se totalment de la litúrgia.  
Al començament de l’edat mitjana les breus escenes que il·lustraven alguns episodis de la Sagrada 
Escriptura en els actes litúrgics, tingueren tanta acceptació que el diàleg cantat brotà 
espontàniament i així nasqué el drama litúrgic. Les representacions litúrgiques esdevingueren un 
veritable suport i aliment de la pietat medieval.  
Els primers drames litúrgics que coneixem escenificaven passatges relatius a la Resurrecció i a la 
Nativitat de Crist, però aviat s’amplià el repertori, i nombrosos passatges dels textos litúrgics foren 
escenificats; aquests petits drames assoliren tanta popularitat, que llur extensió anà creixent i 
adquiriren, a més, una personalitat més autònoma i desvinculada de la litúrgia. Una tal 
desvinculació no fou efectiva fins ben avançada l’edat mitjana i no sense que abans hi fossin 
introduïts els drames en llegua vulgar i amb diàlegs simplement recitats.  
El tema del Llibre d’Ester adquirí una gran popularitat. Per esmentar només les àrees lingüístiques 
del nostre entorn, podem destacar que ens n’han arribat peces en català (la consueta mallorquina 
del rei Assuer), en castellà ( dos autos recollits al Códice de Autos Viejos), en francès (recollida a 
Mistère du Viel Testament, v.44326-48259), en italià (Rappresentazione della regina Ester, de 
1500) i en anglès ( A New Enterlude of Godly Queene Hester, de 1561). 
 

                                            
9 Midràs, Nom que es dóna a l’explicació edificant que els rabins feien de la Bíblia. Diccionario Bíblico 
Manual,  OBERMAYER, Heinz; ZIELES, Gerhard; SPEIDEL, Kurt; i VOGT, Klaus. Editorial Claret, 
Barcelona, 1975. (DBM) 
10 Informació extreta del llibre Teatre Bíblic. Antic Testament, de HUERTA i VIÑAS, Ferran. “Els Nostres 

Clàssics”, 109-110. Editorial Barcino. Barcelona, 1976. ( p. 5-25) 
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3.2. El drama medieval català i les seves fonts bíbliques.   
Les representacions religioses en l’àmbit català durant l’edat mitjana foren tan abundants i 
freqüents que no tenen paral·lel amb les de la resta de la Península. Per llur varietat i riquesa, 
només poden ésser equiparades amb les de França.  
Les principals abadies catalanes i les catedrals i esglésies majors de Mallorca, València i Catalunya 
rivalitzaren a crear una forta tradició de representacions, iniciades durant l’etapa del primer drama 
litúrgic. Especialment la seu de la Ciutat de Mallorca constituí un notable centre del drama litúrgic 
romànic, si jutgem per les nombroses referències fornides pels llibres que registraven els actes del 
culte, anomenats "consuetes".  
 
Si l’examen de la documentació conservada ens fa pensar que la fase de l’evolució del drama semi 
litúrgic deixà menys traces que el litúrgic, en canvi les representacions en vulgar han deixat 
abundants testimonis de llur existència. Un document datat de l’any 1442 a Mallorca, ens parla 
d’unes "representacions" que es feien a les parròquies, i que, segons alguns experts, tant sols 
podien ésser representacions en vulgar. Cal suposar, que l’àmbit català fou una zona privilegiada 
per al desenvolupament d’aquestes activitats; en tenim una bona prova en l’abundor de 
prohibicions que les autoritats eclesiàstiques dictaven contra elles; però llur insistència, al llarg dels 
segles, fou incapaç d’anul·lar la popularitat que obtingueren les representacions. 
Els drames basats en l’Antic Testament van ser molt importants en el teatre medieval, com ho 
demostra el conjunt tan extens d’obres que han sobreviscut en el drama sacre europeu. Una altra 
prova de la seva popularitat és la freqüència amb què són citats els personatges de l’Antic testament 
entre les notícies de representacions dels Països Catalans.  
No hi ha dubte que aquesta popularitat de l’Antic Testament i dels seus personatges es va estendre 
per tot el territori de llengua catalana. 
Per últim, el drama religiós català no va evolucionar igual que el castellà, i amb el seu 
tradicionalisme, es va continuar posant en escena amb els mateixos episodis fins ben entrat el segle 
XVII, valent-se dels motlles dramàtics genuïnament medievals. 
 
3.3. La festivitat del Corpus en el drama religiós català. 
Aquesta festivitat té una gran importància en el drama religiós, perquè la celebració del Corpus 
sempre anava acompanyada de representacions al·lusives a la història sagrada11. Totes aquestes 
peces es basen en l’Antic Testament i solen seguir-lo amb fidelitat. Contenen, però, certs indicis 
que la versió de la Bíblia que van utilitzar no sempre és fidel a la versió llatina de Sant Jeroni12. 
Això és comprensible, ja que el text bíblic va ser objecte de multitud de glosses, ampliacions i 
interpretacions. 
Catalunya, novament en situació d’enllaç entre la cultura francesa i la castellana pel que fa 
referència a la transmissió de textos bíblics, contribuirà a l’intercanvi dels textos llatins i de 
versions vulgars entre ambdues nacions. 
 
3.4. El Manuscrit 1139 de la Biblioteca de Catalunya. 
La Consueta del rei Assuer és un dels textos que forma part del manuscrit 1139 de la Biblioteca de 
Catalunya, d’autor anònim. Gabriel Llabrés va trobar el manuscrit, l’any 1887, en un arxiu 

                                            
11 Representació d’algun episodi de l’Antic Testament de la Bíblia que es feia a les esglésies el dia del 
Corpus.  
12 La Vulgata. En el teatre medieval no sempre seguien la Vulgata, moltes vegades feien servir textos 
apócrifs. 
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arroquial de Mallorca, el descriví i publicà només cinc dels misteris que conté, l’any 190113. El 
manuscrit 1139 de la Biblioteca de Catalunya és conegut també com Manuscrit Llabrés.  
El còdex és un volum en quart menor, de 235 folis escrits a doble columna i per una sola mà, amb 
lletra de la darreria del segle XVI. Aplega 49 peces. El copista, Miquel Pasqual, del qual sabem que 
era sacerdot i que havia nascut a Búger (un poble situat a 40 km de Palma de Mallorca), datà tres 
obres: la número 9 l’any 1598 i, les dues primeres, l’any 1599. 
Algunes consuetes d’aquest recull provenen de diverses localitats de Mallorca, però el gros de la 
col·lecció prové de la Seu de Palma i, algunes peces, de convents de la ciutat. Segons Josep Romeu 
i Figueras “el nombre i la varietat de les peces, la qualitat d’algunes, les indicacions o rúbriques 
que sovint duen sobre la “mise en scène”, el trucatge, etc., fan d’aquest recull un dels més notables 
i dels més profitosos per a l’estudi de l’escena, de la tramoia i de l’evolució del teatre medieval. 
Dins la història del nostre teatre compta com el monument més important” 14. 
La transcripció de la Consueta del rei Assuer la va fer Guillem Díaz Plaja.15 
 
3.5. La consueta del rei Assuer, d’autor anònim. 

La Consueta del rei Assuer és una peça llarga, consta de 822 versos, porta el núm. 35 del manuscrit 
1139 de la Biblioteca de Catalunya, ocupa els folis 140-48 i va immediatament després de la de 
Tobies. La lectura de l’obra no representa cap problema, ja que la lletra amb què ha estat copiada és 
molt clara.  

La línia argumental és la mateixa que El llibre d’Ester de la Bíblia, amb petites diferències i 
variants , que no acusen cap influència de fonts estranyes a la Bíblia. No és recollit el contingut 
dels capítols 8 i 9 del Llibre d’Ester, en què es narra el que passa a Mardoqueu, a Ester i als jueus 
després de la mort d’Aman. El fet d’acabar la peça amb l’execució d’Aman fa que quedi accentuat 
el valor didàctic de l’argument, ja que finalitza amb el càstig exemplar de l’enemic dels jueus. 

El moviment dels personatges és constant, i el diàleg es redueix a tirades curtes de versos. No s’hi 
troben llargs discursos d’un sol personatge. El plany de Mardoqueu i el d’Aman, camí de la forca, 
són els grups d’estrofes més llargs de tota l’obra. 

Malgrat la limitació del diàleg, aquesta peça posseeix brillants qualitats escèniques com a 
espectacle vistós i ple de moviment; el nombrós repartiment, les anades i vingudes incessants del 
personatges d’un cadafal a un altre, la riquesa del vestuari, el realisme de  l’ambientació, l’execució 
d’Aman, tot això en fa una mostra singular del nostre teatre religiós medieval. 

En l’Apèndix d’aquest treball figura una còpia del manuscrit original de la Consueta. 
 
3.6. Finalitat didàctica. 
L’obra té un clar missatge didàctic: les penalitats sofertes pel poble jueu, la seva fe en Déu que, al 
final, els farà vèncer els enemics, l’obediència cega a Déu que demostren tenir els patriarques. La 
seva importància fa que aquestes peces es mantinguin amb una extrema fidelitat als textos sagrats, 
i, salvant comptades excepcions, impedeixi la penetració de les llegendes medievals adscrites als 
temes bíblics que amb tanta força impregnen les creacions similars del teatre francès o castellà de 
l’època. 
Aquesta forta intenció moralitzadora va produir unes obres sovint molt semblants a sermons 
escenificats, molt solemnes i sense elements populars. 
 

                                            
13 Repertorio de “Consuetas” representadas en las iglesias de Mallorca (siglos XV y XVI), Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1901, p. 920-927. 
14 Teatre hagiogràfic. A cura de J. ROMEU. Vol. I, p. 76-77. ENC, 79. Barcino. Barcelona, 1957. 
15 La consueta del Rey Asuero. “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona”, XXV, (p.227-
245). Barcelona, 1953. 
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3.7. L’escenografia. Un valor singular. 
Aquest és l’aspecte de la Consueta que, per damunt de tots llurs valors literaris, atreu l’interès dels 
lectors quan s’acosten a les obres de teatre religiós medieval català.  Les consuetes mallorquines, i 
en especial la del rei Assuer, explica quants cadafals calien per la representació, en quin lloc del 
temple s’havien de col·locar els personatges, com anaven vestits i quins objectes requeria la 
decoració d’escena. Guillem Díaz–Plaja exposa que, gràcies a aquests textos, ara podem tenir una 
idea força completa del que fou l’escena medieval als temples de la nostra àrea lingüística.  
La constitució de l’escena, amb les seves diverses parts ben definides, apareix descrita d’una 
manera minuciosa precisament en una de les peces inspirades en l’Antic Testament, la Consueta 
del rei Assuer, i, partint d’aquesta descripció, podem reconstruir l’escena de les altres peces. 
Aquesta consueta reconstrueix literalment l’escena, els cadafals, les mansions, les circulacions dels 
actors durant les representacions, i trobem indicacions que ens diuen tot el que cal per a donar a 
l’escena el realisme necessari per a la representació. 
Recordem que la Consueta del rei Assuer ens detalla la distribució de l’escena al temple com no ho 
fa cap altra peça de tot el recull. 
La peça ens diu que caldran quatre cadafals; un pel rei Assuer, els eunucs i els porters; un per a la 
reina Vasti, les seves criades i els eunucs, i, també, per a Ester i les seves criades; un altre per als 
quatre “savis”; i un altre per a Aman, els seus criats, uns correus, un agutzil, tres sergents, un 
trompeta i un botxí. Ens adverteix que Ester, abans de ser elegida reina, es trobava en algun lloc 
apartat de l’església amb el seu pare Mardoqueu. A partir de la seva elecció, ocupa el cadafal que 
Vasti deixa vacant.  
El cadafal del rei Assuer i el de la reina són els més importants, perquè en ells hi haurà una gran 
part de l’acció. Els cadafals es distribueixen dins el temple en dues parelles, dos cadafals a cada 
costat. L’espai que deixen lliure al centre serveix per a escenes, com és ara el plany de Mardoqueu, 
o el d’Aman, que han de tenir lloc al carrer16. 
 
3.8. La música. 
La música, com acompanyament d’algunes escenes és utilitzada en aquesta obra potser amb més 
freqüència que en cap de les altres. En les ocasions en què se celebra un banquet, les rúbriques ens 
diuen: “ara se farà música” o “sonaran un poch”; a vegades la música s’acompanya de cants, tal 
com llegim en la rúbrica d’alguns versos. 
No s’indica quins són els músics que executen aquests acompanyaments i la seva situació a escena 
sembla que sigui ambulant, de manera que es de suposar que cada vegada que toquen es traslladen 
al lloc corresponent. 
El diàleg d’aquesta peça és gairebé tot ell recitat amb la música dels himnes acostumats: “Eterna 
rerum”, “Alme laudes”, “Plant”, “Vexilla”,... 
 
3.9. Valor literari. 
Totes les consuetes mallorquines tenen una uniformitat d’estil que les pot fer aparèixer com a 
productes de la mateixa ploma, utilitzen la mateixa tècnica basada en l’estructura paralitúrgica, és a 
dir, amb els "tons" dels himnes litúrgics per a la declamació dels versos, i el mateix tipus de 
versificació. 
Algunes característiques serien: el fort medievalisme, la gran fidelitat als textos bíblics i la sobrietat 
del diàleg.  
La llengua de les consuetes és el català que hom escrivia a Mallorca al segle XVI, amb abundants 
mallorquinismes, castellanismes i vulgarismes. Quant a la fonètica, constatem la freqüent pèrdua de 
                                            
16 La informació d’aquest capítol ha estat extreta del llibre Teatre Bíblic. Antic Testament, de HUERTA i 
VIÑAS, Ferran. “Els Nostres Clàssics”, 109-110. Editorial Barcino. Barcelona, 1976. Pàgs. 80-87. 
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s o d’alguna vocal per fonètica sintàctica. I pel que fa a la conjugació, hi ha sovint formes dialectals 
i arcaiques. 
Respecte a la composició mètrica i estròfica, les diverses consuetes representen força uniformitat 
entre elles. Les quartetes de vuit síl·labes en què s’agrupen els versos rimen abab, abba o aabb. Les 
rimes són generalment de les més fàcils. El fet més rellevant és que els personatges canten els 
versos d’acord amb la melodia de certs himnes litúrgics anomenats "tons". 
 
4.- EL LLIBRE D’ESTER I ELS ORÍGENS DEL TEATRE RELIGIÓS EN LLENGUA 
CASTELLANA17. 
 
4.1. El Manuscrit 14.711 de la Biblioteca Nacional de Madrid: Colección /de/Autos 
sacramentales, Loas y Farsas/del/siglo XVI (anteriores a Lope de Vega). Códice de Autos 
Viejos. 

Amb el títol de Códice de Autos Viejos es coneix un volum manuscrit conservat des de 1844 a la 
Biblioteca Nacional de Madrid, que conté noranta-sis peces dramàtiques, que amb l’excepció 
d’una, tracten d’assumpte religiós. És el manuscrit 14.711 de la Biblioteca Nacional, escrit amb una 
sola mà i lletra acurada de la segona meitat del segle XVI.18 

Els primers vuit fulls del text han desaparegut, la qual cosa ens deixa sense una resposta fàcil als 
interrogants fonamentals que planteja l’obra sobre la data de composició o  l’autor. Quant a la 
cronologia, el Códice facilita poques dades, l’única dada precisa és que figura una autorització per 
ser representat un dels autos l’any 1578. La majoria es van fer, en la forma que els coneixem, entre 
1559 i 1578. És l’únic en el seu gènere que ha arribat fins nosaltres, i fa pensar en una més que 
intensa activitat teatral. 

Quant a la localització, el Códice recull l’activitat dramàtica no d’una zona, sinó de diverses zones 
geogràfiques. En el seu conjunt, respon a l’ambient social i religiós que viu Madrid en els anys 
immediats a 1561, quan Felip II la va fer capital del regne. 

Durant aquesta segona meitat del segle XVI es produeix un fenomen en les representacions teatrals: 
és el pas de les representacions a mans d’actors professionals. Fins llavors eren els gremis, les 
confraries, els clergues i els fidels aficionats al teatre els encarregats de fer les representacions, 
però des d’aquell moment es pot veure, sobre tot a les grans ciutats, que comencen a aparèixer les 
companyies d’actors. 

Un primer bloc d’autos, de l’1 al 22, tracten temes de l’Antic Testament. En aquest primer grup hi 
trobem els del rei Assuer: Auto del rey Asuero quando descompuso a Basti i Auto del rey Asuero 
quando ahorcó a Amán. Del 23 al 39, hi ha els autos que tracten sobre vides de sants i llegendes 
pietoses. Del 40 al 45, un grup d’autos sobre la figura d’Adam. Del 46 al 64, autos sobre assumptes 
del Nou Testament19. El 66 i el 67 són dos excepcionals Coloquios, i del 68 al 92 són farsas 
sacramentales. Per últim, dels 93 al 96 són quatre autos d’assumptes diversos, possiblement afegits 
quan ja s’havia tancat el pla de la recopilació. 

                                            
17 Informacions extretes del llibre  Teatro y religión en la España de Felipe II: El Códice de Autos Viejos. 

PÉREZ PRIEGO, Miguel Angel ,Biblioteca Virtual Cervantes. www.cervantesvirtual.com ,  pàg. 261-280. 
18 És el manuscrit 14711 de la Biblioteca Nacional. Portada, en lletra moderna  Colección de Autos 
sacramentales, Loas y Farsas del siglo XVI (anteriores a Lope de Vega); a sota, a llàpis Códice de Autos 
Viejos. 439 fulls, 290 x 200 mm.  
19 El Nou Testament es la part de la Bíblia formada por un conjunt canònic de llibres escrits després del 
naixement de Jesucrist. Els cristians i els jueus comparteixen l’Antic Testament, però els cristians no tenen 
aquesta part de la Bíblia en comú amb els jueus. 
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Els autos inspirats en l’Antic Testament són com un anunci i preparació de la redempció, mentre 
que els del Nou Testament, vides de sants i llegendes pietoses, recullen moments puntuals 
d’aquella història de la salvació. 
 
4.2. De l’església a la plaça. Els repertoris de representants. Alonso de Cisneros. 
El Códice era un repertori que acostumaven a representar actors professionals, i d’entre els més 
coneguts i actius de l’època, trobem Alonso de Cisneros, que és qui té més possibilitats d’estar 
vinculat a les representacions del Códice. 
Cisneros va desenvolupar la seva activitat dramàtica entre 1567 i 1595, va ser un dels còmics més 
prestigiosos i sabem que va estar molt relacionat amb Madrid i les seves festes.  No només es fan 
representacions  a les esglésies, sinó que es representen a les places, i els actors no són contractats 
per l’església, sinó pels ajuntaments i agrupacions.  
 
4.4. Auto del rey Asuero quando descompuso a Basti, d’autor anònim. 
Es tracta d’un text en castellà, anònim, forma part del Còdice de Autos Viejos transcrit per Lèo 
Rouanet20. 
 
4.3. Auto del rey Asuero quando ahorcó a Amán, d’autor anònim. 
Es tracta també d’un text en castellà, anònim, forma part del Còdice de Autos Viejos transcrit per 
Lèo Rouanet. 
En l’Apèndix d’aquest treball figura una còpia del manuscrit original de l’Auto. 
 
4.5. Finalitat didàctica. 
Les obres del Códice contenen una proclamació estricta de la doctrina catòlica més ortodoxa. Les 
representacions que es feien dels Autos eren la millor ocasió per donar a conèixer la doctrina de 
l’església.  
 
4.6. Valor literari. 
Totes les obres són peces breus i de proporcions semblants, al voltant de cinc-cents versos. 
Normalment l’obra respon a una composició que té tres parts: la loa o argument, el cos dramàtic de 
la peça, i una part final cantada, tot i que aquesta pot faltar en alguna ocasió.  
La loa inclou la salutació reverencial a l’auditori. La demanda de silenci i atenció, i amb 
freqüència, un avanç de l’argument que es representarà. 
El cos dramàtic desenvolupa una acció inspirada en una història que procedeix la majoria de les 
vegades de la Bíblia, de l’hagiografia i excepcionalment, dels apòcrifs o d’altres llegendes 
piadoses. 
La part final cantada, ve constituïda en ocasions per un himne litúrgic, però normalment es tracta 
d’una tonada  que conté un resum líric i condensat del tema. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
20 Transcripció del Còdice de Autos Viejos, manuscrit 14711 de la Biblioteca Nacional. Colección de Autos, 
Farsas y Coloquios del siglo XVI,  ROUANET, Lèo, Biblioteca Hispànica, Barcelona, 1901 
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5. EL SEGLE D’OR A LA LITERARTURA CASTELLANA: ELS JESUÏTES I EL 
TEATRE21 
 
5.1. La difusió dels temes bíblics. De les “consuetes” al teatre del segle XVII.  
Una de les manifestacions culturals més significatives del Segle d’Or va ser la utilització, per part 
de la Congregació dels Jesuïtes, del teatre com a mitjà pedagògic en les seves ensenyances. 
Diferents autors, tots ells membres de la Congregació, van escriure peces teatrals sobre històries de 
la Bíblia. Les unes van signades per l’autor, però la majoria no, i només hi posa que s’han escrit per 
un membre de la Companyia de Jesús22.  

En total s’han conservat 290 peces teatrals. La major part estan manuscrites, i estan repartides en 
diferents arxius i biblioteques, a la Biblioteca de la Real Acadèmia de la Història, a la Biblioteca 
Nacional de Madrid, a la Biblioteca de la Companyia de Jesús,... etc. 
 
5.2. Catàleg de Felix González Olmedo (Comedia de la historia de Asuero, 1557) 
El Pare Félix González Olmedo va recopilar i estudiar una sèrie d’obres, avui perdudes, que al seu 
dia van formar part del corpus del teatre jesuític, i  que, com a resultat, els va deixar ordenats al 
final de la seva obra “Breves apuntes para la Historia del teatro en los antiguos colegios de la 
Compañía”, i constituïa el Catàleg de les obres representades ens els col·legis de la Companyia de 
1555 a 1630. Entre els títols que figuren en aquest catàleg, amb el número 234, figura la Comedia 
de la historia de Asuero, Murcia, 1557. 
 
5.3.     Catàleg d’Alonso Asenjo (Comedia del rey Asuero, 1558) 
Alonso Asenjo ofereix un catàleg cronològic de les obres del teatre de col·legi (segle XVI). 
D’aquest treball es prenen aquelles obres dramàtiques que es venen classificant com a “obres de 
referència” i que completen el catàleg del Pare Olmedo. Entre les obres que figuren en el catàleg 
d’Alonso Asenjo, també n’hi figura una de dedicada a la història del rei Assuer; és la que consta 
amb el número 265 amb el títol Comedia del rey Asuero, Murcia, 1558. 
 

 

6. EL SEGLE D’OR A LA LITERATURA CASTELLANA: FUGINT DE LA 
INQUISICIÓ 
 
6.1. El Brocense i la Comedia del Rey Asuero, 1568. 

Francisco Sánchez, El Brocense, va néixer a Las Brozas (Cáceres), el 1522 i va morir l’any 1600. 
Va estudiar a Salamanca i es va consagrar a les humanitats. Va dedicar la seva vida a la docència i 
a l’escriptura. 
Va ser catedràtic de Retòrica, però sobretot és conegut pels seus tractats de gramàtica. L’any 1584 
va ser víctima del primer procés de la Inquisició, de què va ser declarat innocent, però pel qual va 
ser advertit i amonestat. A partir de llavors “havia de parlar amb molta precaució i consideració, de 
manera que no donés ocasió d’escàndol a les persones amb què tractés, amb advertiment que, en 
cas contrari, seria castigat amb tot rigor”. L’any 1595 va començar el segon procés, que es va 
paralitzar l’any 1600, en què va morir, trobant-se en arrest domiciliari imposat per la Inquisició. La 

                                            
21 Documentació extreta de l’article “Los jesuitas y el teatro en el Siglo de Oro: Repertorio de obras 
conservadas y de referencia”,  MENÉNDEZ PELÁEZ, Jesús. AO LIV-LV.  
22 La Congregació dels Jesuïtes és la Companyia de Jesús, fundada per Sant Ignasi de Loiola. L’ordre va ser 
expulsada d’Espanya, primer, a finals del segle XVIII, i després en el segle XIX, amb la desamortització de 
Mendizábal. 
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veritat és que la major part de les acusacions que va tenir davant la Inquisició es basaven només en 
rumors.  
Era un rebel, que s’oposava a qualsevol imposició que considerés irracional. No reconeixia més 
autoritat que la raó. 
La seva obra va ser molt àmplia: gramàtica (entre les quals destaca la seva obra capital23) i obres 
retòriques, filosòfiques, astronòmiques, filològiques, dramàtiques,... Entre les que coneixem per la 
llista de papers que li va incautar la Inquisició, encara que no es conservi, hi figura la “Comedia del 
rei Asuero”. 
Per la forma de tractar la història, la Inquisició va entendre que no era ortodoxa i va formar part 
dels càrrecs que se li van fer al seu segon procés inquisitorial24. 
 
6.2. Moseh Pinto Delgado i el Poema de la reina Ester.  
Tot i que Moseh Pinto Delgado era un poeta portuguès, en les seves obres impreses no va fer servir 
cap altra llengua que no fos la castellana. Fugint de la Inquisició, va anar a parar a França, a on es 
van imprimir les seves obres, dedicades al Cardenal Richelieu, sense que hi consti any ni lloc de 
publicació ni d’edició. Aquest volum està format per vàries cançons i poemes, i per tres obres 
basades en històries de la Bíblia. Entre elles hi trobem el Poema de la reina Ester, escrit en sextets. 
Es distingeix pel bon gust en l’estil i en el llenguatge, sense que siguin visibles en els seus delicats 
versos les petjades d’afectació i culteranisme, de les quals no es va lliurar gairebé cap autor de 
l’època25. 
Moseh Pinto Delgado va ser un altre escriptor que es va ocupar del Llibre d’Ester i que va patir la 
persecució de la Inquisició per apartar-se de la línia estricta que havia marcat, així com també per 
fer interpretacions pròpies de la història i per haver-les expressat.  
 
 
 
 
 
7. EL SEGLE D’OR EN LA LITERATURA CASTELLANA.  FELIPE GODINEZ I EL 
TEATRE A LA CIUTAT DE SEVILLA: UNA VISIÓ HETERODOXA DEL LLIBRE 
D’ESTER. 
 
7.1. Biografia de l’autor. L’elogi de Cervantes. 
Va néixer a Moguer (Huelva) en una família de jueus conversos l’any 1585. Va ser educat segons 
les creences de la família i va cursar estudis universitaris i eclesiàstics. Es va traslladar a viure a 
Sevilla, on les seves activitats relacionades amb la predicació li van ocasionar un Auto de fe l’any 
1.624, que el va condemnar a la confiscació dels seus béns, a un any de presó i a sis 
d’estranyament.  Va ser molt atacat pels seus enemics, entre els que es trobava Quevedo,  per 
aquest motiu. Després va tenir una importants activitat escènica, i va morir a Madrid el 1.659. 
L’any 1.614 Cervantes va escriure el Viaje al Parnaso, i Godínez devia ser molt jove, però ja va 
merèixer la glòria que l’esmentés en el quart lloc de la llista dels poetes convocats pel diví Apol.lo 
per a la defensa del Parnàs26: 
                                            
23 Minerva sive de causis linguae latinae, que va ser durant més de dos segles obra gramatical definitiva a  Europa; no 
així a Espanya, on l’obra Arte de Nebrija va tenir molta més difusió 
24 Informació  extreta de la pàgina web de la Junta d’Extremadura, consultada en data 12 de febrer de 2009. 
 http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/humanismo/obra_brocense.htm.  
25 Extret de la Historia de los heterodoxos españoles, MENÉNDEZ y PELAYO, MARCELINO, La Editorial 
Católica, Madrid, 1978. 
26 DE LA BARRERA y LEIRADO, Cayetano Alberto. Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro 
antiguo español: desde sus orígenes hasta mediados del Siglo XVIII. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
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Este que tiene como mes de mayo 

Florido ingenio, y que comienza ahora 

A hacer de sus comedias nuevo ensayo, 

Godínez es......... 

 
És autor de vint-i-sis drames i cinc autos sacramentals. Les seves millors obres són les de tema 
religiós. Destaca pels seus valors lírics La reina Ester. En aquesta obra Godínez mostra de manera 
apassionada les seves creences i el fons jueu de la seva fe27. Lope de Vega havia tractat la història 
de la Reina Ester, però d’una manera menys aprofundida, encara que amb una gran riquesa formal i 
espectacularitat. 
 
7.2. El teatre a la ciutat de Sevilla 
A Sevilla, l’ambient teatral al segle XVII era molt diferent del de Madrid. La societat madrilenya 
era estable, i el teatre era l’escenari en què es representaven les proeses militars, de l’honor i de 
l’amor, que ja gairebé  no tenien cabuda a la vida real. 
Sevilla, en canvi, era la ciutat de l’efervescència, del vitalisme, l’idioma i la cultura de major 
agressivitat que s’estenia per Hispanoamèrica. No resulta estrany que Godínez presenti en aquesta  
Sevilla unes creacions dramàtiques que venen a ser traduccions espectaculars d’esdeveniments 
bíblics o vides de sants28.   
 
7.3. La reina Ester 
Alguns estudiosos creuen que Godínez  aprofita en la seva obra La reina Ester l’obra de Lope de 
Vega La hermosa Ester, que s’acabava de representar a Sevilla l’any 1613. Però hi ha autors que 
sostenen que l’obra de Godínez és anterior, i que l’obra de Lope de Vega no va tenir tant d’èxit a 
Sevilla com sembla que va tenir a Madrid. Però és que, encara que la de Godínez fos posterior, res 
o gairebé res es pot trobar  en aquesta obra que sigui deutora de l’obra de Lope, ni en continguts, ni 
en formes expressives , ni en l’organització.  
 
Lope de Vega aconsegueix un espectacle brillant,  mentre que Godínez  visualitza en l’escena una 
organització narrativa plena d’intencions moralitzants. 
 
Dues són les preocupacions fonamentals a les quals Godínez dóna sortida en la seva creació: la 
primera, posar al descobert els valors religiosos implícits en el llibre bíblic, com són el poder de 
Déu castigant el superb i enaltint l’humil, l’explicació de la festa de les sorts o del Purim; i la 
segona, és la seva intenció moralitzant, ensenyar i delectar (delectare et prodesse)  amb aquestes 
ensenyances per a convèncer. 
Godínez estableix com a principal atractiu de la seva obra la varietat i la complexitat, eficaces en 
un públic imaginatiu i molt dinàmic com el públic sevillà de l’època, poc atent a matisos, ni 
sensible a comportaments prefigurats 29. 

                                                                                                                                    
1999.  Edición digital basada en la de Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivedeneyra, 1860. 
http//www.cervantesvirtual.com. 
27 DE CASTRO, Adolfo, “Noticias de la vida del doctor Felipe Godínez “, Memorias de la Real Academia 

Española, 8 (1902), p.278. 
28 BOLAÑOS DONOSO, Piedad, La obra dramàtica de Felipe Godínez: (Trayectoria de un dramaturgo 
marginado. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1983.  
29 MENÉNDEZ ONRUBIA, Carmen. Aspectos narrativos de la obra de Felipe Godínez. En Criticón  
(Toulouse), 30, 1985, pp. 201-233. 
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L’obra representa una actitud de Godínez poc ortodoxa respecte del text bíblic i directament 
relacionada amb les acusacions de judaïtzant i il·luminat que se li van fer a l’Auto de Fe de 1624, 
continguts que estan presents en l’actitud d’Ester davant l’oració, o la insistència en explicar el 
Purim. Sabem per la sentència inquisitorial que Godínez havia predicat des de la trona una 
anècdota escandalosa: “ Qué pensáis que es la Santísima Trinidad sino como una noria que el 
artificio es el Padre, y el agua el Espíritu Santo y Jesucristo el asno?”. 

Aquesta imatge de la sínia la trobarem anys després a una altra de les seves obres famoses, el tema 
de la qual prové també de Llibre d’Ester i que porta per títol Amán y Mardoqueo (1653) 30. 
 
 
8. EL SEGLE D’OR.  LOPE DE VEGA I EL TEATRE DE LA CORT DE MADRID: 
L’ORTODÒXIA DE LA HERMOSA ESTER. 
 
8.1.  Biografia de l’autor31 

Félix Lope de Vega y Carpio va néixer a Madrid l’any 1562. És un dels poetes, prosistes i autors 
dramàtics castellans més importants del Segle d’Or. Estudià d’una manera irregular a les 
Universitats d’Alcalá i de Salamanca. Participà en l’Armada Invencible i fou secretari del marquès 
de Sarria. Fou de temperament viu i exaltat, amb grans caigudes i grans penediments. L’aspecte 
sentimental és prou significatiu: s’enamorà de l’actriu Elena Osorio (literàriament, Filis), episodi 
que recordà després a La Dorotea (1632); raptà Isabel de Urbina (Belisa), amb qui es casà; vidu, es 
tornà a casar, amb Juana de Guardo, tot mantenint relacions amb Micaela de Luján (Camila 
Lucinda); vidu una altra vegada, una crisis espiritual el portà al sacerdoci; ja ordenat, però, 
s’enamorà de Marta de Nevares (Amarilis). Aquest darrer amor, que esdevingué tràgic, 
conjuntament amb uns fets familiars molt tristos,apressaren la seva mort. 

 Aquesta vida tan intensa restà reflectida en la seva obra lírica, tant en els sonets de Rimas humanas 
(1602) i Rimas sacras (1614) com en els romanços aplegats al Romancero general (1600) i a La 
Dorotea. És extraordinària la seva capacitat per a imitar la poesia popular (cançons, romanços, 
nadales, corrandes, etc.).  

El 1609 aparegué el seu Arte nuevo de hacer comedias on exposa la seva nova concepció 
dramàtica: prescindir de les regles clàssiques, mesclar l’element tràgic amb el còmic i introduir-hi 
el popular, a fi que el teatre sigui una autèntica imitació de la vida. Recomana els temes al·lusius a 
l’honra i a l’honor, els històrics i els llegendaris. De la seva producció teatral que ens ha pervingut 
(unes 460 obres d’unes 1500 que n’escriví), hom pot destriar una sèrie de peces i aplegar-les 
segons els temes: motius i tradicions castellanes i hispàniques (El caballero de Olmedo, Peribañez 
y el Comendador de Ocaña, Fuenteovejuna, etc.), religioses (Lo fingido verdadero, La buena 
guarda, etc.), de costums (La dama boba, Los melindres de Belisa, etc.), mitològiques (El Perseo, 
El marido más firme, etc.), d’ambient exòtic (El castigo sin venganza, etc). 

Escriví també poemes èpics, burlescos, religiosos, històrics i mitològics (La hermosura de 
Angélica, La Circe, La gatomaquia, etc.) i narracions i novel·les en prosa (La Arcadia, El 
peregrino en su patria, etc.) 

Lope de Vega morí l’any 1635. Cervantes, malgrat la seva antipatia per Lope, el va anomenar “el 
monstre de la natura” per la seva fecunditat literària.32 

                                            
30 GOLDBERG, Alice. Una vida de santos extraña: O el fraile ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser fraile, 
de Felipe Godínez. Centro Virtual Cervantes 
31 DE LA BARRERA, Cayetano Alberto, Nueva biografía de Lope de Vega (Madrid, Atlas, 1974), II, 145. 
32 LÁZARO CARRETER, Fernando. “Félix Lope de Vega Carpio”, Diccionario de literatura española e 
hispanoamericana, prologo de Fernando Lázaro Carreter, Madrid, Alianza, 1993.  
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8.2. El teatre a la Cort de Madrid  
La major part de la literatura que coneixem del Segle d’Or castellà a Madrid correspon a 
l’expressió artística d’un sector molt reduït de la població del moment. És d’un to culte i cortesà 
que es pot estendre a la resta dels espanyols que no vivien ni s’havien educat en l’ambient de la 
cort madrilenya. És un moment polític i social dispers i complicat:  les batalles imperialistes, les 
guerres de religió, la colonització d’Amèrica i altre empreses marítimes treien una bona part de la 
població fora del territori peninsular.  Madrid, a mesura que l’imperi s’enfonsava, anava recollint la 
noblesa evadida del naufragi i s’anava organitzant com a un imperi petit, amb la seva organització 
estricta, els seus graus, la seva etiqueta rígida.  Com s’ha dit, la societat madrilenya era estable, i el 
teatre era l’escenari on es representaven les proeses militars, de l’honor i de l’amor, que ja gairebé  
no tenien cabuda a la vida real. 
8.3 La hermosa Ester (1610; publicada el 1621) 
Lope va finalitzar la redacció de La hermosa Ester el 6 d’abril de 1610, ja plenament incorporat a 
la vida de la cort madrilenya. 
Va optar, en aquesta obra, pel text protocanònic del Llibre d’Ester, i no pel deuterocanònic, si bé té 
alguna referència als fragments deuterocanònics, com la interpolació del somni de Mardoqueu, o el 
fet que resol les qüestions enutjoses inspirant-se en aquests textos, com podria ser que Assuer, en 
lloc de dictar un nou edicte a favor dels jueus, anul·la l’edicte d’expulsió, i així s’eviten tant 
l’èxode dels jueus perses com la destrucció econòmica d’aquell país.  
En aquesta peça Lope manifesta un desacord simbòlic amb l’expulsió dels moriscos, potser per 
sentir-se en aquell moment ben disposat cap a ells, o potser per tenir el favor dels magnats, que 
veuen l’expulsió com a una pèrdua i com a un cost econòmic.  

Però Lope va esperar fins març de 1621 per publicar l’obra. Per què? Aquest és el moment en què 
ocupen llocs d’importància els cristians nous de Portugal, i una altra raó per a què Lope publiqui 
una obra tan favorable als jueus o als seus descendents peninsulars és el fet que el privado del nou 
rei sigui d’origen convers i que la seva família tradicionalment els afavoreix.33  
 
8.4. Les prefiguracions: la reina Ester i la Verge Maria 
L’estudi dels temes de l’Antic Testament en la literatura del Segle d’Or mostra qüestions molt 
interessants com les prefiguracions. Les prefiguracions són esdeveniments de l’Antic Testament 
que es consideren precursors d’alguns del Nou Testament. 
La història d’Ester, reina jueva persa i esposa d’Assuer, és molt interessant en aquest sentit. En el 
camp de les prefiguracions, aquesta reina ho és de la Verge Maria. Els exegetes del Nou Testament 
conclouen que, semblantment com ella intercedeix amb Assuer per salvar el poble  jueu del mal, 
que és Aman, Maria intercedeix amb Crist per salvar el món sencer del mal que és el diable. 
L’immaculat ésser de Maria, l’exclou de la taca del pecat original. Talment en el cas d’Ester, 
Assuer l’exclou de la seva llei que exigeix la mort per a qui entra a la sala del tro sense previ 
permís. 
 
8.5.  Una lectura de l’època: la caiguda d’Amán, metàfora de les caigudes polítiques. 
Hi ha qui veu en la caiguda d’Amán, a l’obra  de Lope, una metàfora de la caiguda política del 
Conestable Álvaro de Luna.  I, després, de les de Lerma i Rodrigo Calderón. El Llibre d’Ester 
tracta el tema de la caiguda del favorit Amán, i a la literatura espanyola, es relaciona la caiguda 
d’Amán  amb la del  Conestable Álvaro de Luna. Per extensió, aquest tema és aplicable en el 
moment de la publicació d’aquesta comèdia a la caiguda de Lerma i de Rodrigo Calderón. Els que 

                                            
33 CARO BAROJA, Julio. Los judíos en la España moderna y contemporánea.  (2a Ed.)  Editorial Istmo, 
Madrid, 2005. 
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havien perseguit els jueus, perden ara el poder, i els jueus conversos van adquirint posicions de 
poder. El paral·lelisme és clar.  
Per a la societat d’aquesta època, la personalitat d’Ester és apassionant, ja que ha esdevingut el 
prototip i el model  per als judaïtzants, perquè ella segueix practicant secretament la seva religió en 
la cort d’Assuer. En aquell moment el nombre de criptojueus augmenta a la cort, principalment per 
l’arribada de cristians nous de Portugal. Molts són descendents dels jueus expulsats en 1492, i els 
reis espanyols els conviden a tornar  per ajudar a resoldre els problemes econòmics. I molts 
d’aquests cristians nous ocupen llocs d’importància i de prestigi a la cort, fets que no passen gens 
ni mica desapercebuts a Lope.34 
 
8.6. Valoració literària  
La qualitat fonamental de l’obra de Lope és la seva ortodòxia. Segueix al detall la narració bíblica, 
la menys sentimental, la protocanònica i procura posar-la de la forma més atractiva davant la 
mirada del públic.  
És una organització ajustada al ritme teatral de presentació dels personatges, desenvolupament  de 
l’argument i ràpid final. Summament senzilla per a un públic que ja coneixia la narració bíblica.  
 
8.7. Comparació dels textos de Godínez i Lope de Vega 
Tant el text de La Hermosa Ester de Lope de Vega, com La reina Ester de Godínez es basen en el 
mateix tema bíblic del Llibre d’Ester i utilitzen el mateix gènere literari, el teatre, però arriben a 
dues fórmules teatrals totalment diferents: Lope de Vega construeix un espectacle brillant, però 
sense finalitats didàctiques; Godínez, en canvi,  visualitza sobre l’escenari una estructura narrativa 
plena d’intencions moralitzants35. 
 
9. EL SEGLE D’OR DE LA LITERATURA CATALANA. SALVADOR ESPRIU I LA 
PRIMERA HISTÒRIA D’ESTER36. 
 
9.1. Biografia de l’autor. 

Salvador Espriu va néixer a Santa Coloma de Farners el 1913. Estudià Dret i Lletres a la 
Universitat de Barcelona. Pot ésser considerat com un dels millors poetes catalans de la segona 
meitat d'aquest segle. La seva obra abasta també la narració i el teatre. Salvador Espriu va morir al 
1985. 

Autor d’una narrativa original que l’allunyava del Noucentisme ( El doctor Rip, 1932; Laia, 1932; 
Ariadna al laberint grotesc, 1935). Escriví poesia ( Les cançons d’Ariadna, 1949; El caminant i el 
mur, 1954; La pell de brau, 1960; Llibre de Sinera, 1963, etc). L’any 1981 publicà el volum de 
prosa Les roques i el mar, el blau i, l’any 1984, el poemari Per a la bona gent.    

Espriu recreà la tradició literària de la humanitat  en el context de la Catalunya contemporània i 
concilià l’espiritualitat i el sentit metafísic de l’home amb el seu destí col·lectiu sota tensions 
socials i polítiques.   

Pel que fa a la seva creació teatral, endemés d’Antígona, publicada l’any 1939, i de la posterior 
Una altra Fedra, si us plau, publicada l’any 1978, cal esmentar en un lloc molt destacat la Primera 

                                            
34 Caro Baroja, Julio. La societat criptojudía en la corte de Felipe IV (Madrid, Imprenta y editorial Maestre, 
1963), p.37. 
 
35 MENÉNDEZ HONRUBIA, CARMEN. Aspectos narrativos en la obra de Felipe Godínez. Las relaciones 
entre los géneros en el Siglo de Oro. Revista CRITICON, 1985, NÚM. 30, pàgs. 201-230. 
36 Seguint la proposta de Joan Triadú, el segle XX és el segle d’Or de la literatura catalana. TRIADÚ, Joan, 
Memòries d’un Segle d’Or. Editorial Proa, 2008. 
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història d'Ester, publicada l’any 1948. L'acció té lloc, d'una manera indestriable, a l’antiga Susa i a 
la Sinera del poeta; la situació del poble jueu sota Assuer esdevé la clau que permet d'interpretar la 
situació de la Catalunya contemporània i la posició cívica de l'autor.  

 
9.2    La Primera història d’Ester (1948)37. 
Salvador Espriu, al pròleg de la seva obra, explica com el van impressionar, en la seva infantesa, 
una  col·lecció de gravats francesos que hi havia a una habitació  de la tia i padrina, Maria Castelló, 
a Arenys de Mar38,  localitat d’on provenia la seva família, i a on passava les vacances de nen. 
Sinera, anagrama d’Arenys, simbolitza una mena de paradís que la guerra civil va destruir.  
Aquests gravats narraven la historia bíblica d’Ester, el banquet d’Asuer, l’allunyament de Vasti, la 
boda d’Ester, la conspiració dels dos eunucs, l’ ascensió d’Aman, el decret contra els jueus, la 
intercessió de la reina, el seu desmai, el convit estratègic, la confusió d’Aman i el triomf dels jueus. 
Va ser la seva tia qui li va explicar  per primer cop aquesta història i d’aquí ve el títol, que pot 
semblar enigmàtic, de  Primera historia d'Ester. 
Espriu va realitzar en aquesta obra una espècie de fusió i oposició de dos mites, el de Sinera, poble 
feliç d’abans de la guerra, i el d’un poble  que viu en l’esclavatge sota l’imperi dels perses –el 
poble jueu-, un poble amenaçat d’extermini que aconsegueix triomfar dels seus enemics.   
Espriu va molt més enllà de la historia bíblica i la seva obra constitueix una vertadera denúncia del 
genocidi cultural que pretenia imposar a Catalunya el règim triomfant. Espriu, com Jean Racine39, 
hauria pogut escriure només una tragèdia sobre el tema d’Ester; en lloc d’això, va escriure una 
“faula burlesca” que persegueix una finalitat: la denúncia de la injustícia, de la opressió, de la 
dictadura. Espriu no només ens explica la història d’una minoria oprimida, perseguida, amenaçada 
d’extermini -el poble jueu-, sinó que insisteix, cosa que la Bíblia no fa, sobre el caràcter dictatorial 
del règim d’Assuer.  Més important encara:  a la Primera història d'Esther s’inicia el contingut 
històric  i mític -que culminarà amb La pell de brau-, de la identificació entre el poble d’Israel, 
condemnat a la persecució i a l’exili, i el poble català, víctima també de la persecució i d’un exili 
interior40. 

En el moment que es va publicar la Primera història d’Ester, el triomf del poble oprimit podia 
semblar vivament esperançador per al poble català, no només en la llegenda, sinó també en la 
realitat. Cal prendre en consideració que l’obra va ser escrita entre març de 1947 i febrer de 1948,  
moment en què les Nacions Unides  acceptaven la creació del nou Estat d’Israel, i abans de la  
guerra àrab- israeliana de maig de 1948, o sigui en un moment de pau. 
Amb aquesta obra, Espriu propugna un món més  just i més fraternal. I després d’haver denunciat 
una societat en la qual regna la injustícia, obre les clarianes de l’esperança en un futur millor i més 
lliure per a Catalunya i per a tots els homes si aconsegueixen atorgar-se: "una almoina recíproca de 
perdó i de tolerància”. 
 
L’obra va ser publicada el 1948 i la crítica en va destacar immediatament el “fabulós exercici” 
estilístic i lingüístic, “una de les creacions de llenguatge més contundents de la literatura catalana 
moderna”, un text que mostrava inequívocament que, tot i que en aquell moment històric fos difícil 

                                            
37 ESPRIU, Salvador. Primera història d’Esther. (edició crítica i anotada, amb introducció de Sebastià 
Bonet). Dins Obres Completes, volum XI. Centre de Documentació i estudi Salvador Espriu. Edicions 62. 
Barcelona, 1995 
38 BENSOUSSAN, Matilde. Subversión e irrisión en PRIMERA HISTORIA D'ESTHER, de Salvador Espriu, 
Comunicació núm. 16 de les Actes del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas. Toronto, 1997, págs. 
99-101. 
39 RACINE, Jean. “Ester”, a Tragèdies. Trad. de B. Vallespinosa. Edit. Alpha. Barcelona, 1967 
40 VILLATORO, Vicenç. Els jueus i Catalunya. Edit. Barcanova. Barcelona, 2005. 
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de veure i fins i tot de sospitar per a un observador superficial, la llengua catalana posseïa una 
riquesa i una capacitat d’expressió formidables. 
 
 
9.3. L’Auca d’Ester sense h. 
El prestigiós grup Marduix 41va fer una adaptació per a titelles, en forma d’auca, de l’obra Primera 
Història d’Ester, que porta el subtítol Improvisació per a titelles. Un espectacle intel·ligent, 
entretingut i captivador per la seva simplicitat i agut simbolisme. El maneig dels titelles de cara al 
públic sense trucatges, un rerefons musical encertat, uns textos explicatius amb fermesa i la gràcia 
del lèxic espriuà, la fantasia de les ombres en moviment i una luminotècnia perfecta, feren de 
l'espectacle un merescut èxit que el mateix Espriu hauria aplaudit. L’adaptació anà a càrrec de Jordi 
Pujol, amb música de Joan Figueres, i comptà amb l’assessorament del doctor Sebastià Bonet,  de 
la Universitat de Barcelona i nebot de Salvador Espriu. 
 
De les il·lustracions d’aquesta auca, n’he extret el dibuix de la reina Ester que figura a la coberta i a 
l’encapçalament dels fulls d’aquest treball. 
 
 
10.   ANÀLISI COMPARATIVA DE LA “CONSUETA”, DELS “AUTOS” DEL REI 
ASSUER i DE “LA HERMOSA ESTER”,  DE LOPE DE VEGA. 
 

Gabriel Llabrés va publicar l’any 1901, a la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, tom V, 
el seu article Repertorio de “Consuetas” representadas en las iglesias de Mallorca (siglos XV i 

XVI). Poc temps després d’aparèixer l’article de Llabrés, Lèo Rouanet va publicar, també l’any 
1901, la seva edició del Códice de autos viejos, i va establir les possibles correspondències entre les 
dues col·leccions basant-se només en els noms de les obres. 
 
Entre els temes comuns de l’Antic Testament, hi trobem el de la història del rei Assuer. 
Mentre que en el Códice de autos viejos predominen les peces al·legòriques, en el manuscrit 
mallorquí hi ha una major connexió amb la litúrgia i, per tant,  un predomini de les obres 
pasquals42. 
 
L’element al·legòric apareix amb timidesa, la qual cosa, entre d’altres, revela que les obres van ser 
pensades per ser representades dintre de l’església. Tenen menor extensió  que els autos viejos; la 
música i els cants recorden les celebracions religioses; els personatges van alternant la seva 
intervenció d’acord  a “tons” de cant o de recitat; hi és absent l’ingredient còmic; i els personatges 
responen als estereotips segons les fonts d’on provenen. 
 
L’anàlisi del Còdice i del Manuscrit Llabrés ens porta a concloure que Catalunya presenta els seus 
“fruits tardans”. En el Manuscrit Llabrés hi ha més obres simples que en el de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, la qual cosa obliga a considerar amb cautela les hipòtesis per resoldre el 

                                            
41 Informació extreta de la pàgina web http://www.marduix.cat. Marduix, grup teatral format l’any 1976 per 
Joana Clusellas i Jordi Pujol amb muntatges a partir de les imatges i símbols del món popular i tradicional, 
amb músics, actors i titelles. Les històries que explica MARDUIX, són les històries dels nostres mites, la 
fantasia i la realitat i l'aprenentatge en són el punt de partida. Entre les seves produccions, està l’ Auca 
d'Ester sense H de Salvador Espriu 
 
42 Obres creades per a ser representades durant  el període de la Pasqua. La Pasqua és la festivitat més 
important del calendari litúrgic.  
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problema del retard del teatre castellà. Tant Catalunya com Castella van al segle XVI a l‘hora, 
retardades en les manifestacions teatrals en relació als altres països europeus, però més àvides 
també per les novetats d’un gènere acabat de descobrir43.   
 
El llibre d’Ester és un relat construït amb habilitat i desenvolupat amb encert, no sense algunes 
inversemblances, que en el moment en què es va escriure s’acceptaven sense dificultat. El tema i 
l’esquema general és el greu perill del poble jueu del qual es deslliura meravellosament. 
L’escenificació en terra estrangera  permet detalls pintorescos i deixa més espai a la ficció. 
L’exaltació de la humilitat i la intervenció decisiva d’una dona són motius tradicionals, tractats 
amb  bastant originalitat. Els autors medievals de la Consueta i del Còdice de autos viejos, van 
aprofitar tots aquests elements, i van introduir els aspectes teatrals i de litúrgia, i també van 
accentuar el caràcter religiós de la història, sense abandonar per això el text protocanònic de la 
Bíblia.  
 
El marc pràctic consta bàsicament dos activitats: 1) fitxes  comparatives de les obres estudiades en 
relació a la forma com han rebut el Llibre d’Ester de la Bíblia, i 2) edició crítica dels textos 
dramàtics estudiats, amb aparell crític i anotacions diverses. 
 
 
 
1.   Fitxes de comparació del contingut del Llibre d’Ester de la Bíblia amb el contingut dels 
textos de la Consueta Mallorquina, els Autos del Códice de Autos Viejos, i La Hermosa Ester, 
de Lope de Vega.  
 
Faré la comparació i l’anàlisi dels textos seguint els capítols protocanònics del Llibre d’Ester, i 
després dels deuterocanònics, seguint la numeració de la Vulgata. 
Les fitxes s’han elaborat seguint la numeració dels capítols del Llibre d’Ester: 
 
1. A. .- Fitxes dels capítols estudiats de la versió protocanònica que, per tant, són: 

1. Banquet del rei Assuer i repudi de la reina Vasti 

2. Ester coronada reina. Mardoqueu descobreix la conspiració 

3. Aman es proposa d’exterminar els jueus 

4. Angúnia  dels jueus i actuació de Mardoqueu amb Ester 

5. Ester es presenta al rei 

6. El rei fa honorar Mardoqueu 

7. Aman cau en desgracia i mor penjat 

8. L’edicte a favor dels jueus   

9. Triomf de Mardoqueu i dels jueus. La festa dels Purim. 

10. Conclusió. Elogi de Mardoqueu 

 

1.B. Fitxes dels textos deuterocanònics seguint el mateix mètode, i seguint també la numeració de 
la Vulgata.  
Els textos deuterocanònics estudiats, són: 

- Somni de Mardoqueu:  V 11,  2-12 
- Edicte contra els jueus: V 13, 1-7 
- Ester es presenta davant el rei:  V 15, 4-19 
- Edicte a favor dels jueus:  V 16, 1-24 

                                            
43 Informació extreta de l’article “El manuscrito Llabrés y el teatro castellano del siglo XVI”, AMÍCOLA, 
José,  Universitat d’Hamburg, Centro Virtual Cervantes 



                                                                                                                                            

                                                                                                           El llibre d’Ester i el  Teatre Bíblic  
Curs 2008-09-10.                                                                                                                     Blanca Pujals 

 

 
 

23  
 

- Interpretació del somni de Mardoqueu:  V 10, 5-13  
 
2. Edició dels textos dramàtics amb aparell crític. Pel que fa als textos estudiats, que són la 
Consueta del Rei Assuer, l’Auto de Cuando Assuero ahorcó a Aman i  La Hermosa Ester, de Lope 
de Vega, he fet una anàlisi dels textos des de tres punts de vista, i he inclòs notes a peu de pàgina 
sobre els tres aspectes treballats, que són els següents: 

- Significat i sentit de les paraules. Hi ha en aquests textos paraules poc comunes, paraules 
en desús, (de les quals he anotat el significat) i, en cada cas, el sentit en què estan 
utilitzades.  

- Formes gramaticals complexes o diferents de les actuals. Es tracta de formes que ja no 
s’utilitzen i que són desconegudes en el llenguatge actual. En alguns casos són 
imprescindibles les anotacions per fer comprensible el text. 

- Tractament de les escenes i situacions del text original de la Bíblia en els diferents textos, 
remarcant les diferències i les coincidències, tant en relació a la Bíblia com entre les tres 
obres estudiades. Les anotacions ajuden a entendre el caràcter de l’obra, segons el moment 
i el lloc a on va ser escrita. 

 
Aquests tres textos anotats figuren a l’Apèndix, juntament amb la reproducció del manuscrit de la  
Consueta del Rei Assuer , del manuscrit de l’Auto del Rei Assuero cuando ahorcó a Aman,  i de les 
transcripcions d’aquestes obres publicades per Guillem Diaz Plaja i Lèo Rouanet, respectivament. 
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Fitxa Capítol 1 
 

Banquet del rei Assuer i repudi de la reina Vasti 

 

Llibre d’Ester de l’Antic Testament 
Capítol: 1 
Versicle: 1-8  (banquet) i  9-21 (repudi) 
Versió: protocanònica 
 
Resum: 
Banquet: Acabats els festejos de tot l’Imperi, el rei va oferir al poble de Susa, des dels més pobres 
fins als més rics, un banquet d’una setmana als pòrtics dels jardins del palau reial,  en el qual es va 
beure sense mesura i es va complaure  tothom.  
 
Repudi de la reina Vasti: Mentre Assuer feia el seu banquet, la reina Vasti en feia un altre per a les 
grans dames. El setè dia, Assuer la feu anar a buscar pel eunucs per a mostrar la seva bellesa a tot 
el poble. Vasti, però, va refusar d’anar-hi, contradient les ordres reials. El rei demanà consell als set 
consellers principals. Amb aquest varen acordar que la reina Bastí seria destituïda perquè la seva 
actitud no només era una ofensa per al rei, sinó que, a més, podia ser un mal exemple a seguir per 
totes les dones del regne. La reina quedà destituïda i s’envià un edicte reial a totes les cases del 
reialme.   
    

 

Consueta Mallorquina 
Banquet. Vers 1-80. Es manté força fidel a la Bíblia, el rei Assuer vol fer un gran convit per 
mostrar el seu poder, però abans de fer el gran banquet, en demana l’opinió dels savis. 
 
Repudi de la reina. Vers 81-150. També es manté fidel a la Bíblia, i també es basa en el mal 
exemple de la reina Vasti amb la seva actitud, per a repudiar-la. Els savis reials reflexionen sobre la 
desobediència de les esposes que pot portar la reacció de Vasti, i conclouen que s’ha de destituir i 
buscar una altra esposa per al rei.   
   
 

Auto 
Aucto del rey Asuero quando descompuso a Basti 
Banquet. Vers 25 a 55. L’auto fa referència a la grandesa d’Assuer i al  convit  i no parla d’aquest 
fragment de la història. Introdueix, però, personatges aliens a la història. 
Repudi. Vers 60 – 395. La història es manté fidel  a la Bíblia, però insisteix més en el càstig de 
Basti. El rei Assuer demana consell als savis, i tots parlen amb molta duresa en contra d’ella. 
Després explica el penediment de Basti i les súpliques per ser perdonada, però el rei és implacable i 
no la perdona. 
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Fitxa Capítol 1 
 

La Hermosa Ester 
 
Banquet. Vers 1- 130. També s’esdevé el gran banquet en aquesta obra, però la introducció que en 
la Bíblia es fa amb un narrador omniscient, la passen a fer Bassán i Egeo. En ella es posa de relleu 
el poder del monarca i la seva intenció de fer un gran banquet al seu jardí.  
 
Repudi de la reina Vasti. Vers 130-325. Lope es manté fidel al text, mostrant el convit i com 
Assuer demana la presència de Vasti, que estava en el seu banquet particular amb les dames, i com 
aquesta es nega a comparèixer. 
El rei s’enfada molt també, i els set savis li diuen que Vasti serà un mal exemple a seguir per totes 
les dones del país, i que per tant se l’ha de destituir. 
Després Lope afegeix una petita reflexió sobre la justícia i l’amor, i com un país per a ser ben 
portat, s’ha de basar en el que és just i no en els sentiments, i que sempre una cosa justa no és cruel. 
El rei Assuer pateix per haver pres aquesta decisió. 
També afegeix un fragment en el qual la reina Vasti es lamenta per haver de deixar el palau i el seu 
marit. Un dels eunucs, Setar, li fa veure que tot el que ha passat ha estat culpa seva. Totes aquestes 
reflexions no són a la Bíblia ni als altres textos. 
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Fitxa Capítol  2 
 
Ester coronada reina. Mardoqueu descobreix la conspiració    

 

Llibre d’Ester de l’Antic Testament 
Capítol: 2 
Versicle: 1-20 (Ester coronada reina); 21-23 (Mardoqueu descobreix la conspiració) 
Versió: protocanònica. 
 
Resum: 
Ester coronada reina: Després de destituir Vasti, el lloc de reina estava vacant. Els set consellers 
reials li proposaren que reunís joves verges i belles a l’harem de la ciutadella i que triés la que més 
li agradés per a coronar-la reina. Ester, una jove jueva, filla adoptiva de Mardoqueu, fou també 
portada a l’harem. A l’eunuc en cap, Egeu, li caigué en gracia Ester, i la feu tractar molt bé. 
Mardoqueu passejava cada dia per davant de l’harem per veure com tractaven la noia, que, al cap 
de dotze mesos dedicats a l’embelliment, ja es podria presentar davant del rei, amb les joies que 
triés de l’harem, que li serien concedides.  
Un cop passés la nit amb el rei, la noia seria enduta a un segon harem. No podia tornar a la cambra 
del rei, llevat que aquest la cridés. 
Quan arribà el torn d’Ester, tant sols s’endugué la joia que Egeu li recomanà. Assuer s’enamorà 
d’ella i va ser coronada reina. Ester continuà sense revelar la seva religió jueva, perquè Mardoqueu 
li ho havia manat. 
 
Mardoqueu descobreix una conspiració: Bagatan i Tarés, els dos eunucs guardians del llindar de 
l’estança reial, estaven exasperats i conspiraven per assassinar el rei. Mardoqueu es va assabentar 
de la conspiració i ho comunicà a Ester. Ester, en nom de Mardoqueu, ho feu saber al rei. 
Descobert l’afer després d’una investigació, es feren penjar els dos eunucs. Aquest fet es va apuntar 
a la Crònica. 
 

 
 

Consueta Mallorquina 
Ester coronada reina: (Vers 170-320). Afegeix una representació de com és triada la cosina/filla de 
Mardoqueu d’entre les joves de Susa per ser esposa del rei. Es fa a través d’una conversa del 
Correu i dels savis primer, i després amb una visita dels savis a Ester, en la qual es queden 
meravellats per la seva bellesa i gentilesa, i la trien finalment.  
Es representa també el primer encontre del rei amb Ester.  
 
 
Mardoqueu descobreix una conspiració: (Versos 320-380). Es representa la conversa dels dos 
porters, en la que parlen d’assassinar el rei, i com Mardoqueu, que s’assabenta de la traïció, en fa 
coneixedora a Ester.  
També s’afegeix la representació de com Assuer crida l’algutzir i ordena que matin els porters. No 
s’esmenta que Ester digui al rei que la informació sobre la traïció la hi ha donat Mardoqueu 
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Auto 
El Codice de Autos viejos no parla de cap dels episodis d’aquest capítol de la Bíblia, ja que el Auto 
del Rey Asuero cuando descompuso a Basti, finalitza al capítol 1, i el Auto del Rey Asuero cuando 
ahorcó a Aman, comença al capítol 4. 
 

 
 

La Hermosa Ester 
Ester coronada reina: (Versos 325-850) Comença amb una reflexió d’Ester i Mardoqueu en la qual 
es lamenten perquè el seu poble viu esclau o en l’exili.  També afegeix les lamentacions del rei 
Assuer per haver perdut la seva bella esposa. 
Els seus consellers estan molt preocupats, i proposen buscar-li una altra esposa, més valenta i bella 
per esborrar-li de la memòria l’anterior. Busquen per tant, les joves belles, verges i virtuoses del 
regne com a possibles candidates per al tro. 
Lope afegeix també una altra escena en la qual Mardoqueu informa a Ester de les intencions del rei, 
i que, a més, ella està entre la llista de les joves.  
També hi ha una altra escena en la qual una llauradora i un vilatà estan conversant. Ella li fa notar 
que ella ha crescut més bella i sana que les altres noies que han estat convocades a palau, ja que 
ella ha estat criada al camp amb la natura. Ell li respon que tota cosa bella natural que es treu del 
seu origen natural deixa de ser bella, i que per tant, deixarà de ser bella a fora el camp. Aquesta 
escena afegeix detalls i converses al que la Bíblia diu amb poques frases. 
En aquesta veiem com Assuer parla amb els seus consellers. Es mostra desplagut amb totes les 
donzelles que se li han mostrat fins al moment.  
Finalment Assuer coneix Ester, en els versos 855 a 925, Egeo promet calmar el seu mal d’amor, 
presentant-li a la jove Ester. Assuer es queda meravellat de la bellesa i la gracia d’Ester. Amb això 
finalitza l’Acte I. 
 
Mardoqueu descobreix una conspiració: (Acte II, versos 110-265) Lope afegeix una escena en la 
qual Mardoqueu parla amb un jueu anomenat Isaac. Mardoqueu li explica que li ha dit a Ester que 
eviti dir la seva procedència. Isaac el renya, ja que ell creu que si el rei està enamorat d’una jueva 
també ho estarà de tot el poble jueu.  
Es mostra una altra escena, inventada per Lope, en la qual Aman es troba amb uns soldats. En 
aquesta escena es vol remarcar la supèrbia i orgull d’Aman. 
Es torna a l’escena anterior, en la qual estan parlant Isaac i Mardoqueu. En aquesta,  Isaac admira 
el valor de Mardoqueu ja que no s’agenolla davant d’Aman malgrat l’edicte reial. 
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Fitxa  Capítol 3 

Aman es proposa d’exterminar els jueus 

 

Antic Testament 
Capítol: 3 
Versicle: 1- 15 
Versió: protocanònica 
Resum: 
El rei Assuer va distingir Aman amb grans honors, i ordenà que tothom s’agenollés en presència 
seva. Mardoqueu, però, dia rere dia mai no s’agenollava. Els guàrdies informaren Aman. Quan 
l’informaren que Mardoqueu era jueu, pensà que no n’hi havia prou amb castigar Mardoqueu, sinó 
que s’havia de castigar tot el poble jueu. 
Aman exposà al rei Assuer que hi havia un poble que era diferent, que no feia cas dels edictes 
reials, i que per tant no convenia tenir-lo sota el seu govern i que s’havia d’exterminar. Assuer li 
autoritzà, i es va fer l’edicte amb el segell del rei.  
L’edicte reial deia, en la llengua de cada poble, que el dia tretze del més dotzè, havien d’assassinar 
tots els jueus i es podien apropiar dels seus béns.  

 

Consueta Mallorquina 
Vers 365-460. Afegeix una escena en la qual el Rei diu a l’algutzir que vagi a cridar Aman, i un 
cop en presència seva li diu que, en agraïment als serveis prestats anteriorment, tot el poble li haurà 
de fer honors i reverències. Mardoqueu no li fa cap reverència. Ordena que surtin els correus amb 
l’ordre de matar els jueus.  
Es manté fidel al text.  

 

Auto del Rei Asuero quando ahorcó a Aman 
Versos 65 a 125. 
Aman expressa la seva indignació i la seva set de venjança perquè un jueu com Mardoqueu no s’ha 
humiliat, o sigui, no s’ha agenollat, davant seu. Aman és el segon del rei Assuer i tothom s’ha 
d’agenollar quan ell passa.  El que ha fet Mardoqueu és una falta molt greu. Vol venjar aquesta 
ofensa i vol castigar-lo severament. També diu que ha de pensar el que farà amb la reina Ester, ja 
que també és jueva. La reina Ester és possible que tingui influència sobre el rei, però segons les 
ordres que hi ha, no pot entrar a parlar amb ell si no és cridada; en canvi ell pot parlar amb el rei, ja 
que és el seu segon.  

 

La Hermosa Ester 
(Versos 285 a 385 de l’Acte II) El diàleg s’inicia entre el soldat Marsanes i Mardoqueu, a qui li diu 
que s’ha d’agenollar perquè ve Aman. Mardoqueu s’hi nega, no es pensa humiliar davant un home, 
només davant Déu. Aman se n’adona. La indignació s’apodera d’ell. En aquest moment entra el rei 
Assuer, i hi ha un diàleg entre el rei i Aman. Aman li diu que els jueus no l’obeeixen i el convenç 
perquè dicti un decret que ordeni la seva mort.  
En tot els textos insisteixen en la bondat del rei Assuer, que dicta el Decret perquè Aman l’enganya 
sobre la vertadera naturalesa dels jueus. Volen donar a entendre que si el rei no hagués estat 
enganyat per Aman, mai hauria dictat aquesta ordre d’extermini dels jueus.  
Aquí es diu que Mardoqueu només s’humilia davant Déu, cosa que no es diu al Llibre d’Ester. 
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Fitxa Capítol 4 
 

Angúnia  dels jueus i actuació de Mardoqueu amb Ester 

 

Antic Testament  
Capítol: 4 
Versicle: 1-3 (angúnia dels jueus); 4-17 (actuació de Mardoqueu amb Ester) 
Versió: protocanònica 
 

Resum: 
Angúnia  dels jueus: Quan Mardoqueu s’assabenta del fets, es vesteix amb roba de sac i es cobreix 
de cendra (vestimenta de dol) i plora per la ciutat. A les altres contrades on s’assabenten de l’acció 
contra els jueus que es vol portar a terme, també la resta de jueus es vesteixen de dol, dejunen, 
ploren i planyen.  
 
Actuació de Mardoqueu amb Ester: Quan la reina Ester és informada que Mardoqueu es passejava 
per la ciutat amb roba de sac, fa que els seus servents li portin roba neta. Però ell no l’accepta. Ester 
demana als seu servent Atac que li preguntí el motiu. Aquest torna amb l’edicte reial contra els 
jueus que li lliura Mardoqueu i amb la súplica que intercedeixi pel seu poble intentant convèncer el 
rei. Ester, però, li diu que no pot ja que cap home ni cap dona pot entrar a la cambra reial sense ser 
cridat. Mardoqueu li fa veure que no només moriran la resta de jueus, sinó que ella també, per tant 
no perd res anant-hi.  Ester li va dir que reunís a tot el poble jueu de Susa i que fessin tres dies de 
dejú. Ella va anunciar que també ho faria i que, passat els tres dies, aniria a veure el rei, i si havia 
de morir per haver anat sense haver-la cridat abans, moriria. 
   

 

 

Consueta Mallorquina 
Angúnia  dels jueus: Vers 465-520. En la consueta es mostra el dol de Mardoqueu, com es lamenta 
a la plaça i com demana clemència a Déu. No es fa referència a la resta del poble jueu ni al vestit 
de sac ni cendra. Ester coneix el plany de Mardoqueu perquè li diu una donzella, i envia el seu criat 
Atac per assabentar-se del que està passant. Mardoqueu explica que el malvat Aman ha ordenat la 
mort dels jueus. La causa és l’odi que Aman té a Mardoqueu perquè no s’hi vol  sotmetre. Aquí no 
hi ha l’episodi del vestit que Ester envia a Mardoqueu. 
 
Actuació de Mardoqueu amb Ester: Es manté fidel a la Bíblia, tan sols varia afegint les donzelles 
entre ella i Atac. Així doncs, les paraules d’Ester per arribar a Mardoqueu passen primer per boca 
de les seves donzelles i després per la d’Atac.  Mardoqueu suplica  a Ester que parli amb el rei i 
l’expliqui la situació per tal que hi posi remei.  
Ester diu que dejunarà tres dies i després es posarà en perill de mort i anirà a veure al rei. 
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Fitxa Capítol 4 
 

Angúnia  dels jueus i actuació de Mardoqueu amb Ester 

 
 

Auto del Rei Assuero quando ahorcó a Aman 
Angúnia  dels jueus: (Vers 130-160). L’auto descriu la reacció de Mardoqueu davant la Provisió 
d’Aman en la conversa que mantenen Ester i el seu criat Atac. Diu que està assegut sobre una 
pedra, pensatiu, mal vestit, despentinat, amb mal color, amb el cabell cobert de cendra. A més 
rebutja la roba neta que el criat Atac li porta.  
No diu res de la reacció dels jueus de Susa, només de Mardoqueu. 
 
Actuació de Mardoqueu amb Ester: (Vers 161-230) Es manté fidel a la vers protocanònica, però 
afegeix el text de la provisió d’Aman i els planys d’Ester quan la llegeix. 
 

 
 

La Hermosa Ester 
Angúnia  dels jueus: (Acte II, vers 551-665) Aquí l’acció es desenvolupa en el diàleg entre 
Mardoqueu i el criat Egeo. Mardoqueu  no es vol vestir amb la roba que Egeo li porta, diu que està 
a prop de la mort. La reina li demana que no estigui pels carrers i que es vesteixi i torni a la seva 
vida, i li demana a través del criat, no directament. Mardoqueu explica la causa de la seva reacció, 
el paper que s’ha fixat a la porta del palau reial, que ordena la seva aniquilació. Mardoqueu diu que 
sent el plor d’homes, dones i nens. Vers 600-665.  
Lope crea també una conversa fictícia entre Amán i Marsanes, en la que Amán explica orgullós els 
plans per al poble, i els dos comenten contents l’estat d’humilitat en el qual es trobarà Mardoqueu 
quan llegeixi l’edicte.  
També afegeix la conversa entre els pastors Selvagio i Sirena. 
Sí que es manté fidel al text en la part en què mostra el dol de Mardoqueu. També afegeix més 
diàlegs que mostren millor la situació. En aquet cas sí que parla del poble jueu i el seu  plany.  En 
aquesta versió no es clama tant ajuda divina.  
 
Actuació de Mardoqueu amb Ester: (Acte II, vers 666-735) Es manté fidel al text en la conversa 
d’Egeu i Mardoqueu, però no s’arriben als dubtes d’Ester. Aquesta després de rebre la súplica de 
Mardoqueu perquè intercedeixi, ho fa directament.  
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Fitxa Capítol 5 
 

Ester es presenta al rei 

 

Antic Testament 
Capítol: 5 
Versicle: 1- 14 
Versió: protocanònica 
 
Resum: 
Passaren els tres dies, i Ester es va presentar davant del rei. Aquest la deixà passar i li oferí el seu 
favor reial, ja que podia demanar-li el que volgués. Aquesta li demanà que fes venir Aman al convit 
que ella els havia preparat. Es fa el convit, el rei li tornà a concedir el favor reial, i ella demanà que 
vinguessin al dia següent al convit que els hi prepararia.   
Aman va sortir alegre, però quan va veure Mardoqueu a la porta del palau reial, i que no s’aixecava 
ni s’apartava, es va disgustar. Va arribar a casa seva i després de parlar amb la seva família i els 
seus amics, va decidir preparar una forca per penjar Mardoqueu, i que al dia següent demanaria 
permís al rei per fer-ho. 
 

 

Consueta Mallorquina 
(Versos 556-640) Es manté molt fidel al text en la part en què Ester visita sense el seu 
consentiment al rei,  i en el dinar.  
Però s’allunya força de l’original de la Bíblia a la següent escena, ja que en lloc de trobar-se Aman  
amb els amics i l’esposa, busca el consell dels savis, i conclou igualment amb l’ordre de construir 
una forca molt alta per penjar Mardoqueu 

 
 

Auto del Rei Assuero quando ahorcó a Aman  
(Versos 255-300). Introdueix la referència a l’esvaïment de la reina quan arriba a la presència del 
rei, que està en el text deuterocanònic i no en el protocanònic, per la resta, segueix el fil de la 
història.  
No parla aquí de l’enuig d’Aman amb Mardoqueu ni de la seva intenció de construir una forca mol 
alta per penjar-lo. 

 
 

La Hermosa Ester 
(Acte II, vers 736-960) També es manté molt fidel, però en lloc de trigar tres dies hi va 
directament. Abans de l’arribada d’Ester, Lope afegeix una conversa entre Assuer i Aman, en la 
qual parlen del futur del poble hebreu. 
Afegeix una escena en la qual Mardoqueu passa per davant d’Aman sense agenollar-se una i una 
altra vegada.  
En la següent escena, la conversa d’Aman, la seva dona i l’amic Marsanes, succeeix tal com la 
Bíblia descriu, sí bé és molt més llarga. 
Amb aquest capítol, finalitza l’acte segon.  
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Fitxa Capítol 6 
 

El rei fa honorar Mardoqueu 

 

Antic Testament 
Capítol: 6 
Versicle: 1-14 
Versió: protocanònica 
 
Resum: 
El rei Assuer no podia dormir aquella nit. Per a distreure’s va demanar que portessin la crònica i la 
hi llegissin. En arribar al punt on estava escrit com Mardoqueu havia salvat el rei, aquest preguntà 
quin honor se li havia fet. Quan respongueren que cap, es quedà pensatiu. 
En aquell moment, Aman arribava al palau, amb la intenció de demanar la mort de Mardoqueu. 
Abans, però, el rei li preguntà que en el seu parer com s’hauria d’honorar a un home que el rei vol 
honorar. Aman, pensant-se que era a ell a qui volia honorar digué que se li haurien de posar 
vestimentes reials i passejar-lo en un cavall reial per tota la ciutat dient que aquest era l’home a qui 
el rei volia honorar.  
El rei decidí fer això amb Mardoqueu i Aman tornà molt ofuscat a casa seva. 

 

Consueta Mallorquina 
(Versos 645-730) En aquest cas, quan el rei Assuer llegeix l’edicte, no esta en una nit d’insomni. Sí 
que pregunta, però, quina mercè se li va fer al jueu Mardoqueu per salvar-li la vida.  Es manté text 
fidel, però afegeix al final de l’episodi una conversa entre Aman, els savis i l’algutzir. Els savis li 
diuen que no hi ha manera de matar Mardoqueu ja que el rei el recolza, i Aman es lamenta. 

 

Auto del Rei Assuero quando ahorcó a Aman  
No parla d’aquest capítol de la Bíblia. 

 

La Hermosa Ester 
(Acte III, versos 1-450) Afegeix, abans d’arribar al capítol que feia referència a Mardoqueu, altres 
fets que havien succeït, i comenta també com es van recompensar. 
En arribar a Mardoqueu i descobrir que no l’havien recompensat amb res, el rei vol posar-hi 
solució. La resta succeeix tal com la Bíblia ho descriu. Amb aparts d’Aman, en els quals es veuen 
les seves intencions de penjar a Mardoqueu, i com està convençut que és a ell a qui el rei vol 
honorar.  
Aman fa un monòleg en el qual mostra el seu enuig per haver hagut d’honorar a Mardoqueu. 
També Mardoqueu fa un monòleg  donant gràcies a Déu.  
Es fa públic l’homenatge a Mardoqueu a càrrec d’Aman. 
Afegeix la conversa de dos vilatans en què expliquen sorpresos com Aman honorà el jueu 
Mardoqueu. 
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Fitxa Capítol 7 

Aman cau en desgracia i mor penjat 

 

Antic Testament 
Capítol: 7 
Versicle: 1-10 
Versió: protocanònica 
 
Resum: 
Aman i Assuer van acudir al convit de la reina. A la meitat d’aquest, el rei Assuer li tornà a 
concedir a la reina el seu favor. Aquesta li digué que, si la volia complaure, li salvés la vida, a ella i 
al seu poble. Assuer es quedà tot parat, sense entendre res. La reina li comunicà que ella era jueva i 
que Aman tenia intenció d’acabar amb tot el seu poble. El rei Assuer, furiós, s’aixecà de taula i anà 
a reflexionar al jardí. Aman es va veure perdut i demanà clemència a Ester. Quan el rei tornà, veié 
Aman ajagut sobre el llit d’Ester, i pensà que la volia forçar. Un dels eunucs va informar el rei que 
Aman havia fet penjar una forca a casa seva per a Mardoqueu, l’home que li havia salvat la vida. 
Llavors el rei ordenà que fessin penjar d’aquesta forca a Aman. 

 

Consueta Mallorquina 
(Versos 750-820) El Rei pregunta a Ester quina mercè vol, i Ester explica que un gran enemic s’ha 
mogut contra ella i els seus, i explica al rei el que ha passat i qui és l’enemic del poble jueu. El Rei 
li diu que el castigarà. Aman, que es veu perdut, demana perdó a la reina i s’hi posa a sobre. El rei 
s’indigna, fa venir porters i algutzirs i ordena penjar Aman. Fins aquí es manté fidel al text. Per 
últim, afegeix un text en què Aman es lamenta de la seva desgràcia.  
En aquest text no ordena penjar a Aman de la forca que havia construït per Mardoqueu, ja que 
ningú no li diu al rei què havia fet aquesta forca, en els altres textos, hi ha un eunuc que li diu al rei. 

 

Auto XVII. Auto del Rey Assuero quando ahorcó a Aman. 
(Versos 340-515) Havent dinat, el Rei demana a Ester què vol. Ester demana clemència per al seu 
poble, i quan explica el motiu, el Rei nega haver fet tal sentència, diu que no ha firmat l’edicte, 
però l’edicte porta el segell reial. Aman ha posat el segell reial sense coneixement del rei, i el Rei el 
considera traïdor. En absència del Rei, Aman demana clemència a la reina, la reina no vol atorgar-li 
la gràcia, i quan entra Assuer, es pensa que volia forçar Ester. 
Assabentat Assuer que Aman havia preparat la forca per Mardoqueu, ordena que sigui mort en 
aquesta mateixa forca. Per últim, descriu la desesperació i la mort d’Aman. 
S’insisteix en la idea de la innocència d’Assuer en la decisió d’eliminar els jueus, que va ser obra 
d’Aman. 

 

La Hermosa Ester 
(Acte III, versos 455-775) Comença l’acció amb el diàleg d’Egeu i Tares, en el que comenten el 
temps i l’amor d’Assuer per Ester. També s’introdueix un breu discurs d’Ester en què explica a les 
seves dames el seu objectiu, i alguna conversa apart entre Ester i Mardoqueu. 
Afegeix també un cant dels músics. Es manté fidel en la resta del text.  
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Fitxa Capítol 8 
 

L’edicte a favor dels jueus   

 

Antic Testament 
Versicle: 1-17 
Capítol: 8 
Versió: protocanònica 
 
Resum: 
Un cop mort Aman, el rei Assuer donà a la reina Ester la casa d’Aman, i a Mardoqueu li donà 
l’anell que havia pres de la mà d’Aman. Però Ester estava preocupada perquè, abans de morir, 
Aman havia fet signar un Edicte al rei en el que s’ordenava l’aniquilació del poble jueu.  
Nou decret a favor dels jueus: Ester demana al rei un nou Edicte revocant l’anterior.  Assuer els diu 
que, en nom del rei,  escriguin ells mateixos el que els sembli bé i que ho segellin amb el segell 
real. 
Llavors foren cridats els escribes i es va escriure i publicar per tot l’imperi l’edicte pel qual el rei 
permetia als jueus d’aplegar-se i de defensar-se davant qualsevol que els ataqués.  
Triomf de Mardoqueu i dels jueus: Mardoqueu va sortir de la presència del rei amb un vestit reial 
de color violeta i blanc i una corona d’or, i la ciutat de Susa esclatà en crits d’alegria. A cada ciutat 
i a cada província, arreu on arribava l’ordre del rei i el seu decret, els jueus tenien goig i alegria, 
banquets i festes. 

 

Consueta Mallorquina 
No tracta d’aquest capítol de la Bíblia  

 

Auto 
XVII. Auto del Rey Assuero quando ahorcó a Aman. 
Únicament diu que dóna els béns i les propietats d’Aman a Mardoqueu. 

 
 

La Hermosa Ester 
(Acte III, Versos 780-910) Ester demana a Assuer que revoqui el decret que condemnava els jueus, 
i que atribueix a la maldat d’Aman. Assuer s’adreça a Mardoqueu i li dóna el seu anell i el seu 
segell, perquè despatxi cartes en les que es revoqui l’edicte d’Aman d’aniquilació dels jueus. Per 
últim, entrega les propietats i els tresors d’Aman a Mardoqueu i a Ester, posant de relleu la 
supèrbia d’Aman i la humilitat de Mardoqueu. 
La solució que dóna no és un nou Edicte, sinó la revocació de l’Edicte que havia fet Aman. 
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Fitxa Capítol 9 
 

Triomf de Mardoqueu i dels jueus. La festa dels Purim. 

 

Antic Testament 
Capítol: 9 
Versicle: 1-19 (triomf de Mardoqueu); 20-32 (la festa dels Purim) 
Versió: protocanònica 
 
Resum: 
Triomf de Mardoqueu: Va arribar el dia en què s’havia d’executar l’edicte d’aniquilació dels jueus. 
Era el dia que els enemics dels jueus esperaven triomfar; però va succeir el contrari. Els jueus es 
van aplegar a cada ciutat per atacar els qui els volien exterminar. Ningú els va plantar cara de por 
que els tenien i de por que tenien a Mardoqueu, que era un personatge molt influent al palau.  El rei 
Assuer va preguntar a la reina Ester si volia  res més, i ella va demanar un dia més perquè els 
ciutadans de Susa poguessin continuar executant el decret, i que els cadàvers dels deu fills d’Aman 
fossin penjats a la forca, coses que van ser concedides pel Rei. Els atacs van durar  a Susa un dia 
més que a la resta de l’imperi, i el dia següent va ser un dia de calma, de banquets i de joia. 
 
La festa dels Purim: Mardoqueu envià correus a tots els jueus de l’imperi d’Assuer ordenant-los 
que celebressin cada any els dies catorze i quinze del mes d’Adar, com els dies que quedaren 
tranquils dels seus enemics, i la tristesa es va convertir en alegria. Que aquests dies  fossin dies de 
goig i alegria, banquets i festes. 
Aman havia projectat destruir-los i llençà el pur (una mena de daus), que és la sort, per destruir-los; 
però en presentar-se Ester davant el rei, aquest ordenà que el malvat projecte recaigués sobre el cap 
d’Aman. Es diu que aquests dies, commemorats i celebrats de generació en generació, no passaran 
mai, ni s’esvairà el seu record. 
La reina Ester i el jueu Mardoqueu escrigueren per confirmar aquesta segona lletra dels Purim, i 
s’enviaren correus als jueus de les cent vint-i-set províncies del regne d’Assuer, amb paraules de 
pau i de fidelitat.  
   

 

Consueta Mallorquina 
No tracta d’aquest capítol de la Bíblia 

 

Auto 
Auto del Rey Assuero quando ahorcó a Aman. 
No tracta d’aquest capítol de la Bíblia  

 

La Hermosa Ester 
No tracta d’aquest capítol de la Bíblia  
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Fitxa Capítol 10. Apèndix. 
 

Conclusió. Elogi de Mardoqueu 

 

Antic Testament 
Capítol: 10 
Versicle: 1-3 
Versió: protocanònica 
 
Resum: 
El rei Assuer va imposar un tribut als habitants del continent i als de les illes del Mediterrani. Totes 
les gestes valeroses i heroiques del rei i la grandesa de Mardoqueu  amb que el rei l’enaltí, són a les 
Cròniques dels reis de Pèrsia, perquè Mardoqueu era el segon després del rei, i era molt estimat 
pels jueus, ja que cercava el bé del seu poble i parlava del benestar de la seva raça. 

 

 

Consueta Mallorquina 
No tracta d’aquest capítol de la Bíblia  

 

Auto 
XVII. Auto del Rey Assuero quando ahorcó a Aman. 
No tracta d’aquest capítol de la Bíblia  

 

La Hermosa Ester 
No tracta d’aquest capítol de la Bíblia. Hi fa referència, això sí, perquè diu que li lliura la casa, 
horts i tresors d’Aman, per donar fi a la supèrbia d’Aman i la humilitat de Mardoqueu, segons 
s’indica al tractar el capítol 8. 
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Fitxa 11 V 
 

Somni de Mardoqueu 

 

Antic Testament 
Capítol: 11  
Versicle: 2-13 
Versió: deuterocanònica  
 
Resum:  
El segon any del regnat d’Assuer, el dia primer del mes de Nissan, Mardoqueu, que era un jueu 
il·lustrat, que vivia a Susa perquè era dels captius que  se’n portà de Jerusalem el rei 
Nabucodonosor, i que prestava els seus serveis al palau reial, va tenir un somni. Aquest fou el 
somni: crits, aldarulls, trons, gran pertorbació damunt la terra, i dos grans dragons sortiren 
preparats per entrar en batalla i van establir un combat en el que tots dos buscaven dominar-se l’un 
a l’altre. Pobles s’aplegaren i pregaren al Senyor. A la veu del seu clam es va formar una font, i 
d’aquella font, en sortí un gran riu. La llum del sol va sortir, els humils foren enlairats i devoraren 
els poderosos. 
Mardoqueu es va desvetllar i digué: què és el que Déu pensa fer? 
 I portava closa la visió dins el cor, fins que li fos revelat el seu sentit. 

 

Consueta Mallorquina 
No parla del somni de Mardoqueu 

 
 

Auto del Rei Assuero quando ahorcó a Aman  
No parla d’aquest capítol 

 
 

La Hermosa Ester 
A l’Acte II, versos 25 a 60, hi ha una interpolació amb la reproducció íntegra del somni de 
Mardoqueu, en el curs d’una conversa entre Mardoqueu i Isaac, (un hebreu) 
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Fitxa V 14 
 

Edicte contra els jueus  

 

Antic Testament 
Capítol: V 13  
Versicle:  1-7 
Versió: deuterocanònica  
 
Resum:  
El text  detalla la còpia de la carta per la qual s’ordenava l’extermini dels jueus. Es diu que es fa per 
tal de garantir a tots els súbdits una vida del tot tranquil·la, i després d’haver consultat els 
consellers reials, si bé es remarca que es fa seguint les indicacions d’Aman, i que s’exterminarà a 
qui Aman indiqui, el dia catorze del mes d’Adar. La carta es va segellar amb l’anell reial, i es va 
donar a portar a homes a cavall. Allà a on arribava una còpia de la carta, hi havia una gran 
pertorbació a la regió. Tots els pobles feien banquets, el rei i Aman s’embriagaren quan entraren al 
palau amb els amics; i es feia un gran plany i dol entre els jueus. 
 

 

Consueta Mallorquina 
La Consueta es manté fidel al text protocanònic, i per tant, s’ajusta al que diu el capítol 3 de la 
Bíblia, i no afegeix et text deuterocanònic recollit aquí. 

 
 

Auto del Rei Assuero quando ahorcó a Aman 
Es manté fidel al text protocanònic, i per tant, s’ajusta al que diu el capítol 3 de la Bíblia, però 
reprodueix el text de la Provisió que llegeix Ester, en la que s’ordena l’eliminació dels jueus. 
(Versos 202-218) . 

 
 

La Hermosa Ester 
No reprodueix l’exposició deuterocanònica del contingut de l’edicte, es manté fidel aquí al text 
protocanònic. 
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Fitxa V 15 
 

Ester es presenta  davant el rei 

 

Antic Testament 
Capítol: V 15  
Versicle:  4-19 
Versió: deuterocanònica  
 
Resum:  
El tercer dia, quan Ester acabà de pregar, es va treure els vestits de suplicant, es va rentar i es va 
vestir i es va embellir amb joies. I després d’haver invocat Déu, exultant de bellesa, es va presentar 
davant el rei. Malgrat la seva bellesa i la seva alegria, sentia el cor encongit per la por, perquè tenia 
la mort davant els seus ulls, per incomplir les ordres i presentar-se davant el rei sense haver estat 
cridada. Assuer estava al seu tron, amb el ceptre d’or a la mà, i la mirà amb els ulls plens de furor. 
Ester s’esvaí de temor, però el rei la prengué als seus braços fins que tornà en sí, i aixecà el ceptre 
d’or en senyal de benevolència.  
  

 

Consueta Mallorquina 
La Consueta es manté fidel al text protocanònic, i per tant, s’ajusta al que diu el capítol 4 de la 
Bíblia, i no parla de la por ni de l’esvaïment d’Ester. 

 
 

Auto del Rei Assuero quando ahorcó a Aman 
Es manté fidel al text protocanònic, i per tant, s’ajusta al que diu el capítol 4 de la Bíblia, però 
esmenta un lleu esvaïment d’Ester. (Versos 256-276). 
 

 
 

La Hermosa Ester 
No reprodueix el contingut deuterocanònic, sinó que recrea la narració protocanònica del mateix 
episodi, sense desmais, i demanant Ester directament a Assuer que vingui amb Aman a dinar amb 
ella.  
Però  sí que insisteix en la bellesa i la gràcia d’Ester en el moment de presentar-se davant d’Assuer, 
a l’igual que fa el text deuterocanònic. 
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Fitxa V 16 
 

Edicte a favor dels jueus 

 

Antic Testament 
Capítol: V 16  
Versicle:  1-24 
Versió: deuterocanònica  
 
Resum:  
El text  detalla la còpia de la carta del Rei en què comença dient que són molts els que, abusant de 
la confiança del Rei, abusen del poder i tramen conspiracions contra els seus propis benefactors, 
com Aman, un macedoni, estrany a la sang dels perses i molt allunyat de la seva bonesa, que va 
ordenar l’extermini del poble jueu. El rei, però, troba que els jueus són fills de Déu, i no s’han 
d’utilitzar les cartes que Aman havia enviat anteriorment, el qual, per haver fet això injustament, ha 
estat penjat a les portes de Susa. Ordena que es permeti als jueus d’usar amb llibertat les seves lleis 
i que se’ls ajudi a defensar-se dels que els ataquin el dia catorze del mes d’Adar. 
Afegeix que aquest dia ha de ser celebrat amb banquets, i que tota ciutat que no faci segons 
aquestes disposicions, sigui destruïda amb ira per l’espasa i el foc.  

 

Consueta Mallorquina 
La Consueta es manté fidel al text protocanònic, i no fa referència a cap Edicte reial ni a cap carta 
del Rei que deixi sense efecte l’anterior edicte que ordenava l’eliminació dels jueus, ni que autoritzi 
als jueus a usar amb llibertat les seves lleis. 

 

Auto del Rei Assuero quando ahorcó a Aman 
No fa referència a cap Edicte reial ni a cap carta del Rei que deixi sense efecte l’anterior edicte que 
ordenava l’eliminació dels jueus, ni que autoritzi als jueus a usar amb llibertat les seves lleis.  

 

La Hermosa Ester 
No reprodueix el text de l’edicte, es manté fidel al text protocanònic. Però el que fa Asuer aquí és 
anul·lar l’edicte d’expulsió, i així s’eviten tant l’èxode dels jueus perses com la destrucció 
econòmica d’aquell país.  
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Fitxa V 10 
 

Interpretació del somni de Mardoqueu 

 

Antic Testament 
Capítol: VL 10 (v 10-11)  
Versicle:  5-13 
Versió: deuterocanònica  
 
Resum:  
La petita font del seu somni esdevingué un gran riu, i hi hagué llum, i sol i molta aigua. El  riu és 
Ester, la qual el Rei prengué per muller, i la féu reina; els dos dragons, Aman i Mardoqueu; el 
poble d’Israel, el poble que va clamar a Déu i va ser salvat pel Senyor, que va fer justícia amb els 
seus.  
Indica també que els dies catorze i quinze del mes d’Adar seran dies de reunió i de joia per a tot el 
poble d’Israel.  

 

Consueta Mallorquina 
La Consueta no parla del somni de Mardoqueu ni de la interpretació. 

 
 

Auto del Rei Assuero quando ahorcó a Aman 
L’Auto no parla del somni de Mardoqueu ni de la seva interpretació. 
 

 
 

La Hermosa Ester 
Acte II. Versos 25 a 55. Mardoqueu explica al jueu Isaac el seu somni, que no sap el que significa, 
però que pensa que ha de ser pel seu bé. 
Després a l’Acte III, versos 660 i 670, diu que el somni s’està complint i els plors es converteixen 
en alegries, gràcies a Ester. 
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11. CONCLUSIONS. 
 
1.Ús de la font bíblica: El Llibre d’Ester, de la Bíblia, ha esdevingut matèria d’inspiració literària 
de diversos autors al llarg dels temps, sobretot d’obres teatrals des de l’època medieval.  

El Llibre d’Ester inspira i és punt de partida de les obres analitzades en aquesta tesina. No totes 
segueixen fil per randa tots els capítols. Es tracta d’obres escrites per a ser representades, i per tant, 
desenvolupen les escenes que, al seu parer, tenen més força dramàtica i aquelles que són 
susceptibles de ser representades. 
 
2. Predomini de l’ús dels textos protocanònics. La font bíblica analitzada, el Llibre d’Ester, té 
uns llibres protocanònics i altres deuterocanònics, en concret: 

 
 
Protocanònics 

1.   Banquet del rei Assuer i repudi de la reina Vasti 

2.   Ester coronada reina. Mardoqueu descobreix la conspiració 

3.   Aman es proposa d’exterminar els jueus 

4.   Angúnia  dels jueus i actuació de Mardoqueu amb Ester 

5.   Ester es presenta al rei. El banquet d’Ester 

6.   El rei fa honorar Mardoqueu 

7.   Aman cau en desgracia i mor penjat 

 8.   L’edicte a favor dels jueus   

     Capítols   9.   Triomf de Mardoqueu i dels jueus. La festa dels Purim. 
10.  Conclusió. Elogi de Mardoqueu 

  

Deuterocanònics 
  

• Somni de Mardoqueu:  V 11,  2-12 (abans del Cap.1) 
• Edicte contra els jueus: V 13, 1-7 (abans del Cap.4) 
• Pregària d’ester: V14, 1-18  (abans del Cap.5) 
• Ester es presenta al rei:  V 15, 4-19 (abans del Cap.5) 
• Edicte a favor dels jueus:  V 16, 1-24 (intercalat al Cap. 8)  
• Interpretació del somni de Mardoqueu: 10, 4-13 (després Cap. 10) 

 
 

Convé recordar que El Llibre d’Ester es va escriure en una època de persecucions i alliberacions 
dels jueus. És la versió hebrea, més curta, amb 167 versicles, que comprèn del capítol 1, versicle 1, 
al capítol 10, versicle 3, també dita versió protocanònica. 

El text original d’aquesta versió està datat entre els anys 160 i 150 a.C.  

Però el llibre després es va llegir en zones i èpoques més tranquil·les. Un autor grec va recollir 
l’obra i li va afegir elements per fer explícita l’acció de Déu: somni i explicació, pregàries, 
sentiments de por per part d’Ester davant el sacrifici que havia de fer per salvar el seu poble, 
aclariments, i substitució de la defensa armada per edicte de tolerància pels jueus. Aquesta és la 
versió grega, més llarga, amb 267 versicles, dita versió deuterocanònica. 
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Les obres analitzades aquí, que són dos dels Autos del “Còdice de Autos Viejos”, (concretament El 
Rey Asuero cuando descompuso a  Basti i El Rey Asuero cuando ahorcó a Aman), ambdues de 
meitat del segle XVI,  la Consueta del Rei Assuer, del tercer terç del segle XVI, i La Hermosa 
Ester, de Lope de Vega, datada el 1610, segueixen principalment els textos protocanònics i 
s’escriuen seguint l’argument dels següents capítols del Llibre d’Ester: 
 
A)   Autos del “Còdice de Autos Viejos”: 

- L’Auto d’ El rey Asuero cuando descompuso a  Basti, únicament desenvolupa  el capítol 1 del 
Llibre d’Ester. 

- L’Auto d’El rey Asuero cuando ahorcó a Aman, se salta els primers capítols. Desenvolupa del 
capítol 4 al 7, si bé té una petita referència al capítol 8 quan diu que Assuer dóna els béns i les 
propietats d’Aman a Mardoqueu.  

- De fet, comença l’acció amb Aman, que explica la seva venjança contra Mardoqueu i que ja ha 
fet l’Edicte contra els jueus, i amb Ester que s’assabenta de la situació per l’eunuc Atac. 

- L’Auto segueix el text protocanònic fidelment, i només es refereix al text deuterocanònic quan 
reprodueix el text de la Provisió que llegeix Ester, que ordena l’eliminació dels jueus (versos 
202-218) i quan esmenta un lleu esvaïment d’Ester (versos 256-276). 

 
 
B)   Consueta del Rei Assuer. 

- S’inicia en el primer capítol protocanònic. 

- Desenvolupa del capítol 1 al capítol 7. 

- Segueix fidelment el text protocanònic. 

- El text deuterocanònic només està referit en alguns antecedents de situacions o detalls afegits. 
 
C)   Quant a La Hermosa Ester, de Lope de Vega.  

- S’inicia en el primer capítol protocanònic. 

- Desenvolupa del capítol 1 al capítol 8. 

- Segueix el text protocanònic però intercala més escenes  del deuterocanònic que les altres obres.  

- Lope optà en aquesta obra pel text protocanònic si bé té també fragments inspirats en textos 
deuterocanònics, com la interpolació del somni de Mardoqueu i de la interpretació del somni, o el 
fet que resol les qüestions enutjoses inspirant-se en aquests textos, com podria ser que Assuer, en 
lloc de dictar un nou edicte a favor dels jueus, anul·la l’edicte d’expulsió, i així s’eviten tant 
l’èxode dels jueus perses com la destrucció econòmica d’aquell país.  

- En aquesta peça Lope manifesta un desacord simbòlic amb l’expulsió dels moriscos, potser per 
sentir-se en aquell moment ben disposat cap a ells, o potser per tenir el favor dels magnats, que 
veuen l’expulsió com a una pèrdua i com a un cost econòmic.  

- Per què Lope va esperar fins març de 1621 per publicar l’obra? Perquè aquest és el moment en 
què augmenta el nombre de criptojueus a la cort, i els cristians nous de Portugal hi ocupen llocs 
rellevants. Molts són descendents dels jueus expulsats en 1492, i els reis espanyols els conviden a 
tornar  per ajudar a resoldre els problemes econòmics. I una altra raó per a què Lope publiqui una 
obra tan favorable als jueus, o als seus descendents peninsulars, és el fet que el privat del nou rei 
sigui d’origen convers i esperi poder treure’n algun avantatge.  
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- Segueix més fidelment la Bíblia que els altres, i encara que hi intercala personatges i escenes que 
no hi tenen res a veure, és per a explicar millor el sentit del text bíblic. És ona obra ortodoxa, que 
segueix al detall la narració bíblica. 

- No hi ha, però, referència a l’últim capítol del Llibre d’Ester (capítol 9, Triomf de Mardoqueu i la 
Festa del Purim), ni a l’Apèndix, (capítol 10, Elogi de Mardoqueu). 

 
D)   És de remarcar que cap de les obres estudiades desenvolupen la part final del Llibre d’Ester. 
Les tres coincideixen en ometre els capítols 9 i 10, i no tracten  ni de la festa del Purim, que el 
teatre medieval cristià va considerar un costum jueu, ni  les venjances dels jueus, que l’esperit 
cristià considerava inapropiades.  Tampoc es refereixen a l’elogi final de Mardoqueu i al seu ascens 
a segon després del rei dintre  de la jerarquia. 
 

La conclusió en aquest apartat és que en les representacions teatrals del Llibre d’Ester, els textos 
medievals es basen més en els capítols protocanònics, i els textos del Segle d’Or també es basen en 
els capítols protocanònics, però en la seva acció hi podem notar més els continguts dels capítols 
deuterocanònics. 
 
3. Relació entre els textos dramàtics. 

De manera resumida, la relació és: 
- L’Auto, la Consueta i La Hermosa Ester tenen el mateix argument i la mateixa font, la Bíblia, i la 
segueixen fidelment. 

- Malgrat això, l’Auto, la Consueta i La Hermosa Ester tenen característiques diferents i no 
s’imiten entre ells. 

- L’Auto i la Consueta són: 
- Més antics,  
- D’autor anònim, 
- Menys evolucionats des del punt de vista literari, 
- L’estil del drama és medieval, plantegen la representació en un sol moment, un    sol lloc i 
amb una acció única. 
- Les tècniques artístiques són rudimentàries, tant pel que fa a recursos literaris com a la 
posada en escena. 

- La Hermosa Ester presenta algunes innovacions en relació a les altres. En primer lloc, el fet que 
l’autor, Lope de Vega,  sigui conegut ens permet conèixer també l’entorn i les motivacions que 
pogués tenir a l’hora d’escriure l’obra.  

D’altra banda, Lope havia exposat en el seu Arte nuevo de hacer comedias publicat l’any 1.609, és 
a dir, un any abans d’escriure La Hermosa Ester, la seva nova concepció dramàtica: prescindir de 
les regles clàssiques, mesclar l’element tràgic amb el còmic i introduir-hi el popular, a fi que el 
teatre sigui una autèntica imitació de la vida.  

Lope, a més, introdueix uns criteris nous a la representació trencant els principis clàssics d’unitat 
de lloc, de temps i d’acció, i fa la representació molt més àgil. 
 
Per últim, Lope introdueix personatges (Selvagio, Sirena, etc.) i situacions que no surten a la 
Bíblia, són  interpolacions, que consisteixen en inserir en un text paraules, enunciats, fets, etc. que 
no formen part del text original. Serveixen per a introduir-nos en l’acció, per a explicar situacions, 
o per a enriquir o fer més entenedor el text bíblic.  La Hermosa Ester , tot i  tenir diverses 
interpolacions, no se separa del text del Llibre d’Ester, ja que el segueix fidelment. 
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 - L’Auto i la Consueta no són, en cap cas, antecedents de La Hermosa Ester. 
- L’Auto, la Consueta i La Hermosa Ester, són versions de la Bíblia que segueixen, sobretot, el text 
protocanònic. 
 
- La Hermosa Ester segueix el text protocanònic, però també és dels tres textos el que més 
referències fa al text deuterocanònic i el que més escenes incorpora d’aquesta part. 

La conclusió és que existeix una relació evident entre els tres textos dramàtics, tots ells relacionats 
amb la Bíblia i entre ells. Hi ha una relació entre els textos, però no hi ha còpia. Senzillament, 
s’han inspirat en la mateixa font: el Llibre d’Ester de la Bíblia, i el segueixen i el desenvolupen de 
manera diferent. 
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13. ANNEX. TEXTOS ANALITZATS AMB ANOTACIONS A PEU DE PÀGINA.  
13.A. Edició crítica del text de l’Auto del Rey Asuero quando ahorcó a Aman. 
 
 
XVII 
 
AUTO 
 
DEL REY ASSUERO 
QUANDO AHORCO A 
AMAN44 
  
 
  
 FIGURAS 
LA FORTUNA  
  
 ATAC 
QUATRO QUE LA 
ACOMPAÑAN  EL 
REY ASUERO 
AMAN   
  
 QUATRO PAGES 
ESTER   
  
 UN VERDUGO 
  QUATRO 
MUSICOS 
 
 
Entra la Fortuna en un 
carro, con quatro45 que le 
tiran, cantando. 
                                      
44 Auto XVII del Manuscrit 
14711 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid,  
Colección de Autos 
Sacramentales, Loas y 
Farsas del siglo XVI 
anteriores a Lope de Vega 
“Códice de Autos Viejos”, 
publicat per ROUANET, 
Lèo, Biblioteca hispanica, 
Barcelona, ”L’Avenç”, 
1901. 
45 Número que se produce 
por la multiplicación del dos 
por sí mismo. Viene del 
latín quatuor, que significa 
ello mismo. Diccionario de 
autoridades (DdA), RAE, 
Biblioteca Románica 
Hispánica. Editorial 
Gredos. Madrid. 1984. 

  
   
VILLANCICO 
   Esta loca mestiza, 

trapaçerona
46
, falsaria

47
, 

varia, movible, boltaria
48
, 

mentirosa, antojadiza
49
. 

   Aquesta haze
50
 guerra y 

pazes,  5 

aquesta
51
 da vida y mata, 

esta es quien verdad no 

trata, 

esta es cara con dos hazes. 

  Esta es la niñona varia, 

Agua del fuego que atiza, 

  10 

varia, movible, boltaria, 

mentirosa, antojadiza. 

 

FORTUNA52 

                                      
46 En grado superlativo, 
persona que engaña en las 
compras, ventas o cambios 
con astucia y mentiras. 
Viene del griego trapezites, 
banquero, logrero. (DdA) 
47 Acostumbrado a hacer 
falsedades, mentiroso,falto 
de fe y de palabra. (DdA) 
48 Boltaria, voluble. 
Voltario, el que fácilmente 
se muda de una opinión a 
otra". 
http://parnaseo.uv.es/Tirant
/Butlleti.5/Toledana/canto6.
htm 
49  El que se deja llevar 
facil e inconstantemente 
por su gusto y antojo. 
(DdA) 
50 La z davant e (haze, 
pazes) del segle XVI ha 
evolucionat fins la c actual. 
En el Auto es troba 
habitualment aquesta z 
abans de e.  
51 Aquesta.  Es tracta d’un 
arcaisme, en l’actualitat: 
Esta. 
52 Fortun; Deesa medieval 
que surt també a  La 
Hermosa Ester, vers 378. 
Es tracta d’una 

  Çese ya vuestra canción; 
mi rreal53 silla este queda. 
-  Ylustre54 congregación,
  15 
la que engañare el blason55, 
tenga quenta con la rrueda. 
   Porque, aunque en lo 
esterior 
nos mostramos siempre 
una, 
misma cosa yo y Amor, 
  20 
es diferente mi humor: 
porque yo  soy la Fortuna. 
   Pareçera disparate, 
falta de ingenio o cordura,  
ser oy56 locaz57 mi figura,
  25 
y aver materia que trate 
de mi, y en Sacra 
Escriptura. 
   Distinto es mi ser del dia 
que hoy tenemos entre nos; 

                                      
interpolació, per introduir i 
situar l’acció, i perquè ajudi 
a entendre l’obra. 
53 Doble “r”  en inici de 
paraula, arcaisme. La 
doble en inici de paraula ha 
desaparegut en el castellà 
actual. 
54 Ylustre: Ilustre. La y 
situada al principio de 
palabra y con sonido de 
vocal, fue substituída en la 
gramàtica castellana por la 
i. RAE. Esbozo de una 
Nueva Gramática Lengua 
Española. Espasa Calpe. 
Madrid. 1981.”Esbozo”. 
55 El arte de explicar y 
describir los escudos de 
armas de tocan a cada 
linaje, ciudad o persona.  
(DdA) 
56 Oy: Adverbio de tiempo. 
El dia presente en que 
vivimos. (DdA) 
57 Locaz: Derivado de 
“loco”, el que ha perdido el 
juicio, carece de razón, y 
hace y dice disparates. 
(DdA) 
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mas sabe, rreal compañía,
  30 
que si la fiesta es de Dios, 
la historia del auto es mia. 
   Pues, siendo mia, 
evidente, 
açeta y justa rrazon 
tengo de hallarme presente
  35 
a narrar su expedición 
como quien mejor la siente. 
   Dezirosla58 breve quiero,  
pues ella se da a entender 
al sabio y aun al grosero.
  40 
es su materia d’Ester, 
Aman, y del rrey59 Asuero. 
   Como mia he procurado       
venir a esplicalla leda60: 
pues como Aman 
ensalçado  45 
ninguno se vio en la rrueda 
ni tan presto en tierra 
hechado. 
   Prestad todos atención, 
qu’es muy grave la 
escriptura, 
y fuera de ser rrazon 
  50 
figura el autto figura 

                                      
58 Dezirosla: por su calidad 
de inacentuados estos 
pronombres (la en este 
caso) van siempre 
inmediatos al verbo con 
estrecha unidad prosódica 
Pero su posición antes o 
después del verbo ha 
variado y varía según las 
épocas y los autores. 
Nuestros clásicos los 
emplearon como enclíticos 
con mayor frecuencia que 
los escritores de hoy. RAE. 
Esbozo. 
59 Rrey: doble r en el inicio 
de las palabras que 
comienzan con el sonido 
de la r fuerte. Esta doble r 
es un arcaísmo que 
desapareció. RAE. 
Esbozo.. 
60 Leda: alegre, plácida y 
contenta. Voz tomada del 
latín Laetus muy usada en 
lo antiguo. (DdA). 

de la sacra Encarnaçio; 
  y pues se otorgara 
silençio, vamos de aquí. 
Vosotros, siervos, canta 
  55 
y otra vez apregona61 
lo qu’es verdad que ay62 en 
mi. 
 
 VILLANCICO 
   Esta loca mestiza, 

trapaçerona, falsaria, 

varia, movible, boltaria, 

 60 
mentirosa, antojadiza. 

 

 
Entra Aman con una 
provision63 en la mano 
 
AMAN 
   Muy cautamente e guiado 
la vengança a mi deseo64. 
Huelgue65 ahora 
Mardoqueo, 

                                      
61 Apregonar: lo mismo que 
pregonar, publicar y hacer 
notoria alguna cosa en voz 
alta. Es voz anticuada. 
(DdA). 
62 Ay: Hay, forma anticuada 
de conjugar el verbo haber 
sin h. En castellano antiguo 
el verbo aver es hoy el 
verbo haber. (DdA) 
63 Provisión: despacho o 
mandamiento que, en 
nombre del Rey, expiden 
algunos Tribunales para 
que se ejecute lo que por 
ellos se ordena y manda. 
(DdA).  
64 Aman  aquí ja ha dictat 
l’Edicte que ordena 
l’eliminació dels jueus i 
està satisfet. A diferència 
de la Biblia, de la Consueta 
del Rei Assuer  i de La 
Hermosa Ester, de Lope de 
Vega, no fa referència a 
que l’enuig d’Aman era 
perquè Mardoqueu no 
s’agenollava quan ell 
passava. 
65 Huelgue: 3a persona del 
singular del presente de 

y este en sus treze 
obstinado  65 
el vil, bajo y torpe Ebreo. 
Huelgue el bruto 
ceniciento, 
qu’esta le dara a entender 
el caso que se a de hazer 
de mi, y el acatamiento 
  70 
que a Aman le suelen tener. 
   Biva66 y este con sosiego, 
que aquí va la provision 
donde el, y mas su naçión, 
morira a sangre y fuego 
  75 
sin ninguna redençión. 
   Que un huerco67 de 
pestilençia 
como este me haga a mi 
guerra, 
conoçiendo mi potençia, 
y qu’estando en mi 
presençia  80 
no se postre por la tierra!  
   Es posible que un aguero 
como este biva en el 
mundo, 
tan esento y tan severo, 
y no se humille al segundo
  85 
monarca después de 
Asuero? 
   No ay juicio que lo 
entienda 
que aya yo disimulado 
con este Ebreo apocado, 
pensando que ubiera 
enmienda,  90 
y que no aya aprovechado! 
   Que tenga yo de mi mano 
toda la gobernación 
de rreynos, y provision 
                                      
subjuntivo del verbo holgar. 
Significa cesar en el 
trabajo, suspender la labor. 
Tiene la anomalía de 
mudar la o en ue en 
algunas personas de los 
tiempos presentes. (DdA). 
66 De vivir: Tener vida. 
(DdA). 
67 Huerco: las andas que 
sirven para llevar a enterrar 
los difuntos. Es voz ya sin 
uso. (DdA) 
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y que biva este tirano 
  95 
tan pertinaz, no es rrazon! 
   Bil, vajo, de vajo ser, 
que  piensa que por ser tio 
d’Ester no me a de temer… 
Yo le hare breve entender
  100 
quan gran poder es el mio. 
   El sabra quien soy, pues 
que 
traygo del rrey alcançado 
que sea todo deçepado; 
y aun de Ester no se que 
hare,  105 
segund68 estoy de enojado. 
   Y mas que, para evitar 
qu’el rrey no sea 
importunado 
con ruegos, esta mandado 
que nadie le pueda entrar
  110 
(a) hablar, sin que sea 
llamado; 
   y no ansi69 de poca suerte 
hize la pena poner, 
sino so pena de muerte. 
Hagase agora del fuerte, 
 115 
que aquí no aprovecha 
Ester.  
   Ora, sus, yo quiero entrar 
y enbiar esta provision: 
luego se a de executar, 
no parare hasta vengar 
  120 
bien vengado el coraçon.    
   Voyme70 que en esto que 
digo 
estoy pensando  y 
contenplo. 
Yo lo hare tambien contigo 
                                      
68 Segund, forma anticuada 
de según 
69 Ansi, lo mismo que así. 
Es voz anticuada y de poco 
uso en lo moderno. (DdA). 
70 Voyme: pronombre me 
inmediato al verbo con 
estrecha unidad prosódica. 
Empleado por los clásicos 
como enclíticos con mayor 
frecuencia que los 
escritores de hoy. RAE. 
Esbozo. 

que a los bivos sea castigo
  125 
y a los por nascer enxenplo. 
 
Entran Ester y Atac 
 
ESTER 
Solos estamos agora. 
Atac, propon tu rrazon. 
 
ATAC 
Ay! Que no puedo, señora. 
 
ESTER 
Porque71, di? 
 
ATAC 
Porque me llora  
  130 
Sangre biva del coraçon. 
 
ESTER 
No topaste a Mardoqueo? 
 
ATAC 
Ay! Rreyna, que si tope 
junto a la plaça lo halle, 
mas tal estava que creo 
  135 
no ser el, aunque le hable. 
 
ESTER 
Acaba, dama a entender 
como estava, que me 
ensañas72. 
 
ATAC 
Rreyna, pues lo quies 
saber, 
direlo; aunqu’es para hazer
  140 
rromper quatro mill 
entrañas. 
                                      
71 Porque: en la gramàtica 
actual por qué interrogativo 
ha de ir separado y 
acentuado. RAE. Esbozo. 
 
72 Ensañar: embravecer, 
enojar, irritar e instigar de 
modo que uno se 
enfurezca y conciba enojo, 
rabia o furor. Fórmase de 
la preposición en y del 
nombre saña. (DdA) 

   Sobre una piedra sentado 
le tope, mirando al çielo, 
pensativo, trashijado73, 
mal vestido, desgreñado,
  145 
a pura planta en el suelo; 
   una color como muerto, 
con un siliçio74 vestido, 
a golpes el pecho abierto, 
todo el cabello cubierto 
  150 
de ceniça, y sin sentido; 
   y quando me vio presente 
comenzo a hechar 
maravillas 
de aquella boca prudente, 
siendo arroyo sus mejillas,
  155 
sus ojos manantial fuente. 
 
ESTER 
   No me digas mas. –Señor 
poderoso, a ti pluguiera75 
que siempre Ester quien fue 
fuera, 
y que a rrey ni emprerador
  160 
por marido no tuviera! 
  - En fin, no quiso tomar 
la ropa? 
 
ATAC 
   Señora, no: 

                                      
73 Trashijado: trasijado, el 
que tiene recogidos los 
ijares, a causa de no haber 
comido o bebido en mucho 
tiempo. (DdA)  
74 Siliçio:cilicio, vestidura 
corta, tosca, tejida de 
cerdas, por cuya aspereza 
la usan inmediata al cuerpo 
las personas penitentes, 
eligiéndola más o menos 
ancha, según la parte que 
quieren mortificar. También 
se hace de cadenillas de 
hierro enrejadas, con puas. 
Del latín Cilicium. (DdA). 
75 Pluguiera: tercera 
persona del singular del 
imperfecto de subjuntivo 
del verbo Placer, que 
puede ser placiera o 
pluguiera / pluguiese. 
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mas antes, quando la vio, 
se acrecento su penar. 
  165 
 
ESTER 
Pues, di, que te rrespondió? 
 
ATAC 
   Dixo: “Dile, Atac, a Ester 
esto, y bien en ello advierte 
que no se sufre poner 
ni tales rropas traer 
  170 
un sentençiado a la muerte; 
   que mejor le seria yr 
a rrogar a su marido, 
que para el que a de morir 
ancho l’esta este vestido,
  175 
pues tan poco a de bivir”. 
 
ESTER 
No le dijiste que entrar  
ninguno sin ser llamado 
podia, ni al rrey hablar? 
 
ATAC 
De aqueso, rreyna sin par,
  180 
tambien estava ynformado. 
“O la mas impia muger76 
de quantas77 crio natura! 
dixo. Posible es qu’Ester 
viendo tal no se aventura?
  185 
Entre, que no ay que temer; 
   “que si la mandare el rrey      
matar, fama esclareçida78 
avra. Quebrante la ley,  
qu’el morir es cobrar vida,
  190 
feneçiendo por su grey79.” 
                                      
76 Muger: Mujer. 
77 Quantas, como en latín 
conserva la q. En la 
actualidad, todas las 
palabras con sonido cu se 
escriben en castellano 
con”c” i no con “q”.  
78 Esclarecida: muy ilustre, 
generosamente noble, de 
alto y claro linaje. (DdA) 
79 Grey, Conjunto de 
individuos que tienen algún 
carácter común, como los 

   Y de una en otra rrazon, 
de llorar ya sangre hecho, 
que velle era compasión, 
metio la mano en el pecho
  195 
y saco esta provision, 
   pidiendote de merçe 
la leas, para que veas 
si es rrazon que tal este, 
y en el hablar al rrey 
proveas. 
 200 
 
ESTER 
Amues’ aca, leella e. 
 

PROVISION80 
   “Yo, Aman, governador, 
prinçipe casi heredero 
del gran ynperio de Asuero, 
a vos, Justicia mayor, 
  205 
mando en su nombre y 
requiero 
   “que, vista esta provision, 
la obedezcais y guardeis, 
y a persona no dexeis81, 
siendo Ebreo de nación, 
  210 
que a cuchillo no paseis. 
   “Que a la rreal corona 
hazello82 
cunple. En mi palaçio dada  
 y de mi mano firmada, 
y con el ynperial sello    
  215 
de su anillo rreal sellada.” 
 
 

                                      
de una misma raza, región 
o nació. Diccionario de la 
lengua española. Real 
Academia de la Lengua 
(Dic RAE). 
80 La Consueta i La 
Hermosa Ester fan 
referència al text de l’edicte 
d’Aman, però no el 
reprodueixen. En canvi 
aquí s’inclou un text. 
81 Dexeis: dejéis. Segunda 
persona del plural, 
presente de subjuntivo, 
verbo dejar.     
82 Hazello: hacerlo. 

ESTER 
Duro pecho! Provision    
ciega y por ciego camino! 
Ay! Mardoqueo que rrazon  
tienes! y ansi determino 
  220 
de cumplir hoy tu jusion. 
   - Dios bivo, glorificado 
e de infalible poder, 
solo tu reverenciado. 
Loor y gloria ha de ser, 
  225 
Supremo Dios a ti dado! 
   Ynspira, Rrey escelente, 
en tu siervo el rrey Asuero, 
que con tu favor espero 
de librar a mi y a mi gente
  230 
deste Aman pereçedero. 
 
 
Entran el rrey Asuero y Aman 
 
ASUERO 
En fin, que desa manera 
dizes que yra bien guiado? 
 
AMAN 
Señor, si. Yo e procurado 
que el duodecimo mes 
muera  235 
aqueste pueblo dañado. 
   Porque, fuera de ser mal, 
qu’estos bivan tan 
esentos83, 
qu’es la causa prinçipal, 
valdra veinte mill talentos
  240 
a tu corona rreal. 
 
ASUERO 
    Desos te hago merce84 a 
ti, 

                                      
83 Esentos: exentos. Libre, 
deshaogado y 
desembrarazado en su 
modo de vida, y que no 
tiene vergüenza ni 
empacho. (DdA) 
84 La Bíblia  explica que 
Aman cobrarà  per 
l’eliminació dels jueus, i 
aquest Auto  també ho 
recull. En canvi, la 
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provee en ello como 
espero, 
ya ves que tu si es mi si; 
no los quiero para mi 
  245 
quietud de mi reino quiero 
 
AMAN 
   Todo tu rreyno esta 
quieto, 
muy conforme con su rrey 
solo este bive por ley 
diferente, mas prometo 
  250 
que no ynfiçione85 tu grey. 
 
ASUERO 
   Aman, a mi parescer, 
fuera desa quadra hay 
gente. 
Mira bien quien es, y 
siente. 
 
AMAN 
No hay quien tal se atreva a 
hazer 255 
 
ASUERO 
Ester es. Guarte86, detente. 
   Tenla. – Rreyna, que as 
avido? 
No te congojes, levanta. 
De que tienblas que avra 
sido 
aquesto? Haz lo que te 
pido,  260 
no me causes pena tanta. 
   Mi bien, amparo y 
abrigo, 
si la ley te haze esto hazer, 
no ay para que, amiga 
Ester, 

                                      
Consueta i La Hermosa 
Ester no parlen d’això. 
85 Ynfiçione: Inficione, de 
inficionar, llenar de 
calidades contagiosas, 
perniciosas o pestíferas, o 
bien ocasionarlas. (DdA) 
86 Guarte: vigila, cuida. 
Guarte, es una interjección 
antigua y en desuso. Dic. 
RAE. 

que ley ninguna contigo 
 265 
habla ni se a de entender. 
 
ESTER 
No me causo alteraçion, 
Alto rrey, tu ley a mi. 
 
ASUERO  
Pues, que? angelica vision. 
 
ESTER 
Diome una congoja aquí,
  270 
que me cubrio el coraçon. 
 
ASUERO 
Sientes ya mas? 
 
ESTER 
No, señor. 
 
ASUERO 
Pues, luz que rrije mi vida, 
dime, a que fue tu venida? 
 
ESTER 
Rrey, a pedirte un favor 
  275 
y merced harto cumplida. 
 
ASUERO 
   Rreyna, ved lo que 
mandais, 
que a otorgaroslo me 
obligo, 
aunque el rreyno me pidais. 
 
ESTER 
Rrey, que tu y Aman 
comigo  280 
mañana juntos comais. 
  
ASUERO 
   Por cierto, Ester, lo 
menor 
es eso que yo hare. 
Que dizes, Aman? 
 
AMA 
   Que yre, 
i es para mi gran favor  
  285 
 

ASUERO 
Si quieres mas, pideme. 
 
ESTER 
   Con esto voy muy 
contenta 
alegre, y con gran solaz87.   
Rrey, Dios te muestre su 
faz; 
tenga con tus cosas cuenta.
  290 
 
ASUERO 
Rreyna, ve en paz. 
 
ESTER 
   Queda en paz. 
 
ASUERO 
   Aman, di, que pudo ser  
mal tan presto y 
repentino88? 
 
AMAN 
Desmayo que sobrevino 
y mal propio de muger 
  295 
qu’es estado muy 
sanguino89. 
 
ASUERO 
Ven, vamos a mi aposento, 
que ay mucho que 
despachar. 
 
AMAN 
Que despachar y firmar 
 
ASUERO 

                                      
87 Solaz: consuelo, placer o 
alivio de los trabajos. 
(DdA). 
88 Ni la Consueta ni La 
Hermosa Ester recullen la 
por  ni el desvaïment 
d’Ester davant Assuer, que 
sí esmenta aquest Auto..  
89 Sanguino: la cosa que 

abunda de sangre, o la 

aumenta y cria. Del latín” 

sanguineus”(DdA). 
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Çierto, que voy muy 
contento. 
 300 
 
AMAN 
Pajes, plaça, haze lugar! 
 
Entra Aman solo 
 
AMAN 
   Ora debe ya de ser, 
pues andan aparejando90 
en palacio de comer: 
ya me estaran aguardando
  
 305 
Asuero y la rreyna Ester. 
   No siento a que atribuyr 
el averme conbidado. 
Ya lo entiendo, es 
escusado: 
no canse Ester, que morir
  
 310 
a el vejezuelo apocado. 
   Rruegue cuanto ella 
quisiere 
por el pertinaz sin ley, 
que si algo le concediere 
el rrey, yo tambien soy 
rrey.  
 315 
alla voy de donde diere. 
 
Salen el Rrey y la Rreyna y 
los Pajes y Aman   
  
ESTER 
   Bien puede tu Magestad 
sentarse luego a comer91. 
 

                                      
90 Aparejando, de aparejar: 
preparar, prevenir, 
disponer, apercibir lo 
necesario y conducente 
para cualquier obra, 
operación u otra cosa. 
(DdA) 
91 En el text bíblic Ester 
convida per dos cops a 
dinar al Rei i Aman, i no és 
fins el segon dia que el diu 
què vol. A les obres 
analitzades, només hi ha 
un convit. 

ASUERO 
Aman, cabe mi llegad 
vuestro asiento, y vos, 
Ester,  
 320 
en cabeçera os sentad. 
 
ESTER 
Paje, llamad mis cantores, 
Que nos den aquí plazer 
Mis musicos tañedores. 
 
PAJE 
Aguija92, presto, señores,
  
 325 
Que comiençan a comer. 
 
VILLANÇICO93  
Maravillosa comida 

es la que da Ester, y larga, 

   si no amarga, 

   si no amarga.  

   

 330 

Principal es la comida 

que oy da esta clara 

princesa, 

si despues la sobremesa 

no cuesta a alguno la vida. 

Mesa rreal, mesa 

cumplida,  

 335 

Pues de darla Ester se 

encarga, 

   si no amarga 

   si no amarga. 
 
ASUERO 
   Ester, tu conbite a sido 
generoso y principal; 
  
 340 
ya, rreyna, avemos comido, 
y con esto se a cumplido 

                                      
92 Aguija, de aguijar: 
acelerar, estimular y dar 
prisa, o andar 
apresuradamente. (DdA) 
93 En aquesta obra i en La 
Hermosa Ester 
s’introdueixen cançons 
com a parèntesi del dinar 
organitzat per Ester. 

tu deprecaçion rreal. 
   Di agora tu voluntad; 
no temas que no hay de 
que,  
 345 
que aunque Aman presente 
este, 
si me pides la mitad 
del rreyno te la dare. 
 
ESTER 
Rrey, si delante de ti 
algo merezco postrada, 
  
 350 
ten piadad, señor, de mi, 
y mi naçion ynculpada  
no muera sin culpa ansi. 
   Pio  rrey, usa clemencia 
con la sin ventura Ester. 
  
 355 
En que te pudo ofender  
esta rreyna, pues sentençia 
tal meresçe padesçer? 
   Bive Dios! Que yo no e 
hecho, 
ni el pobre viejo ha 
causado,  
 360 
ni mi pueblo a perpetrado 
delitto por do tu pecho 
este contra nos ayrado. 
   Pues que pecado tan feo, 
tan malo de tolerar  
  
 365 
que cometio Mardoqueo, 
pues a el y a mi matar 
mandas con el pueblo 
hebreo? 
   Amansa, amansa, señor; 
sepamos porque morimos,
  
 370 
y si en algo te ofendimos, 
mienbresete, enperador, 
que a ser humilldes 
naçimos. 
 
ASUERO 
Saltos me da el coraçon. 
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Mi fe rreal, Aman, te 
empeño  
 375 
que grave tribulaçion 
es esta. Paresçe sueño. 
Que terrible confusion!   
  

   Sangre, Ester, no me as 
dejado. 
Rreyna, levanta de ay. 
  
 380 
Si yo tal sentençia di, 
sera que lo avras soñado; 
mas sabe que no es ansi. 
 
ESTER 
   Ay! Rrey, y si te la diese 
en tus manos trasladada 
  
 385 
de la que esta sijilada94? 
 
ASUERO 
Bien podria ser que fuese, 
mas no, Ester, de mi 
firmada. 
 
ESTER 
Basta tener tu real sello, 
y el que la cautela ha 
hurdido  
 390  
ser, rrey, mas que tu 
temido. 
Sin dubda puedes crehello: 
ablandete mi jemido. 
 
ASUERO 
   No se, no puedo entender 
quien ay oy, en lo criado,
  
 395 
que tal se atreva a hazer. 
 
ESTER 
Faltaria algun criado 
a quien dieses tu poder? 

                                      
94 Sijilada: sellada. En la 
actualidad subsiste sigilar, 
que significa sellar o 
imprimir el sello. Tomase 
del latino sigillare, tiene 
poco uso. (DdA) i Dic. RAE 

 
ASUERO 
   No ay en el orbe persona, 
sino Aman, justa a mi 
pecho.  
 400 
 
ESTER 
El es; esta satisfecho 
 
ASUERO 
O traidor a mi corona! 
Es posible? Tal as hecho? 
 
Entrase el rrey solo 
 
AMAN 
   O rreyna! Qu’el rrey va 
airado 
contra mi, y con gran 
rrazon;  
 405 
si fue mala mi yntinçion, 
quien conoce su pecado 
no se le niegue el perdon. 
   Yo conozco que fui vano 
y de mi mismo omicida 
  
 410 
y de consejo mal sano; 
mas no me niegues la vida, 
pues esta puesta en tu 
mano. 
 
ESTER 
No pares en mi presencia, 
que no he de rrogar por ti.
  
 415 
 
AMAN 
Rreyna, no mires a mi, 
Sino a tu mucha clemencia. 
     
ESTER 
Vete Aman, dejame aquí. 
 
ASUERO 
   O traidor! No basto dar 
contra la rreyna sentençia
  
 420 
y tan gran traiçion armar, 
sino que aquí, en mi 
presençia,  

la as pretendido forçar? 
   Paresçete a ti esto bueno? 
Dasme el pago de tal 
suerte?  
 425 
Tapa el rrostro a ese 
veneno, 
que desde aquí le condeno 
y le sentencio a la muerte. 
 
AMAN 
   Rrey… 
 
ASUERO 
   Quitemele de ay. 
 
AMAN 
   Señor… 
 
ASUERO 
   Tapadle la boca 
  
 430 
 
AMAN 
Que quieres de mi? Me di 
 
ASUERO 
Que mueras y aun es muy 
poca 
satisfaçion para mi. 
  
PAJE 
   Alto rrey, en su posada95, 
Aman, con torpe deseo, 
  
 435 
tiene una horca fijada, 
muy alta y  bien fabricada, 
para ahorcar a Mardoqueo. 
 
ASUERO 

                                      
95 A la Bíblia és l’eunuc 
Harbona qui diu al rei que 
Aman ja tenia preparada 
una forca per penjar 
Mardoqueu, aquí és un 
patge. A la Consueta, 
Assuer diu que pengin 
Aman en una forca 
qualsevol, perquè ningú diu 
al Rei que ja tenia una 
forca preparada per a 
Mardoqueu. (Ester, 7,9)   
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   Mas para si la fijo 
el triste desventurado.  
  
 440 
Llevadle a muy buen 
rrecabdo96, 
y pues con traiçion la armo, 
pague en ella su pecado; 
   pague en ella su maliçia 
y su no vista traiçion, 
  
 445 
muera el padre de 
nequiçia97 
pus que conforme a justiçia 
es la pena del talion98. 

                                      
96 A buen recaudo. Según 
el DdA a buen recado, 
modo adverbial que 
significa: con todo cuidado 
y seguridad. 
97
Nequicia: Maldad, 

perversidad (del latín 

nequitia). Dic. RAE. 
98 Talión: Deriva del 
adjetivo latino talis-tale que 
significa igual o semejante. 
El código de Hammurabi, 
(rey de Babilonia, 
memorable por su eficaz 
administración y por el 
código administrativo que 
lleva su nombre, conocido 
por una estela de diorita 
negra encontrada en 
Susa),  siglo XVII a.C, 
regula por primera vez la 
conocida Ley del Talión, 
estableciendo el principio 
de proporcionalidad de la 
venganza, es decir que a 
cada agresión, se 
correspondería un castigo 
equivalente. El planteo 
puede parecer bárbaro a 
los parámetros actuales, 
pero fue sin lugar a dudas 
un hito notable en la 
historia del derecho puesto 
que conformó un recurso 
eficaz para contener 
venganzas sin límite. 
También la Biblia, Éxodo 
21: 23-25, recoge esta ley. 
Dic.. RAE, i 

- Y a tu tio, justa Ester, 
que sin culpa tanto afan
  
 450 
esperava padesçer, 
hago merced del aver, 
bienes y hazienda de 
Aman. 
   Quieres mas, Ester? 
 
ESTER 
   Señor, 
mi coraçon queda ufano
  
 455 
con tal merced y favor. 
 
ASUERO 
Ya no ay temer al traidor; 
Alça, Ester, dame la 
mano. 
 
   Sacan a ahorcar a Aman. 
 

PREGON 
“Esta es la justiçia 
que a Aman se manda 
hazer  
 460 
   porque quiso ser 
cuchillo de ynculpados. 
   Fenezcan sus hados, 
Y al mundo mas no 
estrague. 
Quien tal haze que tal 
pague”  
 465 
 
AMAN 
   O mundo desventurado99, 
malo, perverso, boltario, 
vil, pereçedero, estado 
sin bien ninguno, 
adversario 
del mas en ti confiado! 
  
 470 

                                      
http://www.uniderecho.com
/ 
99 A la Bíblia no hi ha cap 
lamentació d’Aman, però sí 
que hi són també a la 
Consueta i a La Hermosa 
Ester. 

   Rred100 pajiza deleznable 
muros y torre de viento, 
falsso y finjido contento, 
traidor que te hazes afable 
y heres todo fraudulento!
  
 475 
   Bivora que vas 
mordiendo 
y amuestras alegre el jesto, 
que pagas ansina101 
entiendo 
y a los mas pones en esto. 
 
VERDUGO 
Aman, hablando y 
subiendo.  
 480 
 
AMAN 
   Prinçipe fui no a una 
hora, 
segundo el rrey en ditado, 
su mas querido y privado: 
ve qual me tienes ahora, 
o mundo falsificado, 
  
 485 
ciego, tibio102, floxo103, 
lasso104, 
cobdiçia falsa que ahoga, 
de ponçoña105 y males vas! 
 
VERDUGO 
Hermano Aman, otro paso, 

                                      
100 Red: metafóricamente, 
ardid o engaño de que 
alguno se vale para atraer 
y conquistar a otro. (DdA)  
101 Ansina: así  
102 Tibio: metafóricamente, 
quiere decir flojo, 
descuidado y poco 
fervoroso. (DdA) 
103 Floxo: perezoso, 
negligente, descuidado. 
(DdA) 
104 Lasso: flojo, blando y 
falto de vigor. Viene del 
latín lassus. (DdA) 
105 Ponzoña: substancia o 
materia que tiene en sí 
cualidades nocivas a la 
salud, o destructivas de la 
vida. (DdA) 
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Porque no alcalça la soga.
  
 490 
 
AMAN 
   Veis aquí, pueblo, el 
privado 
señor de tantas rregiones, 
el querido y estimado. 
 
VERDUGO 
Aca el cuerpo ladeado 
Y hazia fuera los talones.
  
 495 
 
AMAN 
   Bien puedo de ti 
quejarme, 
bien de ti quejarme puedo, 
pues vienes tal pago a 
darme. 
 
   
VERDUGO 
Hermano Aman, 
perdonarme 
manda, y dezir ora credo
  
 500 
 
AMAN 
Aguarda un poco, si quies. 
 
VERDUGO 
Habla Aman, no tengais 
miedo. 
 
AMAN 
Mundo  y fortuna al 
rreves… 
 
VERDUGO 
La escalera de los pies. 
 
AMAN 
Credo, credo, credo credo!
  505 
 
VERDUGO106 

                                      
106 Aquests comentaris dels 
criats que s’encarreguen 
d’enforcar Aman no surten 
a la Bíblia. 

   Sus, señores, vamonos, 
que aquesto ya queda 
hecho. 
Gentes, sirvamos a Dios, 
qu’es el camino derecho, 
y herrandole107, guai108 de 
nos!  510 
   Mirad en lo que ha 
parado 
este, con ser tan querido, 
tan temido y estimado. 
   - Y con aquesto despido 
el auto qu’es acabado. 
  515  
 
 
 

                                      
107 Herrandole: Errar, obrar 
con error o equivocación. 
(DdA) 
108 Guay: Interjección, 
forma en desuso, en la 
actualidad es Ay! (DdA) 



Blanca Pujals 

57 

13. B. Edició crítica del text de la Consueta del rei Assuer. 
 
     
Anex Edició Critica  

CONSUETA DEL REI ASUER
109

 

Per representar la present consueta és menester quatre cadefals; asò 
és, dos a cade part de la església. Sia lo primer junt en lo banch 

110
del 

balle, aon starà lo rey Asuero, molt ricament vestit, ab corona el cap y 
septre en la mà; més dos porters, un a cade part del cadefal; més set 
anuchs, en la presidèntia, en los sombreros en la mà; més y té d'ever 
una taula parade, com si aguessen de menjar quant serà manester. 
Que tots los personages sumen deu, de aquest cadefal; asò és, 2 portés, 
set anucs, rey. 

 
Lo segon cadefal starà un poch més avall, en lo qual la reyna Vasti, 

muller primera del rey Asuero, ricament vestida, ab se corona real y 
en dos criades; niés dos anuchs, y Egeo y Atach, vestits ab ses robas 
largas. Més Ester, après que serà alagida en reyne, en ses dos criades. 
Antes, emperò, de la sua electió, starà en Mardocheu en algun loch 
apartat de la església. Sumen los personatges següents: la reyna Vasti, 
2 criades, dos anuchs, Egeo, Atach, Ster, Mardocheu. 

 

En l'altre part aura altres dos cadefals endret 
111

de estos dos. En lo 
primer, devant lo Asuero, staran quatre savis ab ses robas largas y 
barbas blanques, y estos an de ser consellers del rey Asuero. 4 savis. 

En lo quart cadefal starà Aman en dos criats y dos correus, un 
algutzir, tres sargants, un trompeta, un botxí. Finalment, tindran lenya 
112

per fer una forca an el mateix cadefal, quan serà manester. Aman, 2 
criats, 1 algutzir, 3 sergants, 2 correus, 1 trompete, un botxí. 

                                            
109 Consueta del Rei Assuer. Manuscrit 1139, “manuscrit Llabrés”, de la Biblioteca 
de Catalunya, peça núm. XXXV, p. 138v-147r.  
110 Balle:  'batlle' alt oficial de l’exèrcit de la justícia en una administració reial o 
feudal: COROMINES, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana. 9 volums. Curial Edicions Catalanes-“La Caixa”. Barcelona, 1980-1991.  
(DEC) vol I pag. 727 
111 Endret: davant 
112 Lenya: del castellà, llenya 
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Comensa LO REY, a lo 
"Eterna": 

 
Bé serà mon poder 
mostrar, 

me riqueza d'or y 
argent,  

fent ten gran convit a 
ma gent 

5   que tots na tíngan 
que parlar.         

Vull ques façe dins lo 
meu ort113,   

perquè vull sia molt 
poxant    

 de tots menjars y 
abundants,  

 ple de folgansa y 
deport.  

 
  
    10   Faran tots los 
pesatjadors 114  

   de l'ort cuberts y 
envellats115,  

   que no sien del  sol 
tocats  

   los convidats y 
menjadors. 

REY,  an el porter, 
"Eterne" 

 Porter !           
            PORTER  
Què manau, mon 
senyor? 

          REY  
 15   A tots los savis 
prest anau;  

de part mia aquells 
crídau,  

                                           
113 Ort del llatí HORTUS, jardí o hort. En Llull reuneix 
encara els dos significats del seu ètimon llatí, car 
sovint té molt més el caràcter d’un jardí de plaer. En 
aquest cas es refereix a jardí. DEC vol IV pag 819 
114 Pesatjadors:   llegiu «passejadors»; -tj- per -/- per 
malIorquinisme. Ací vol dir 'caminals', 'avingudes', sentit 
exemplificat al DCVB amb passatges d'un document 
mallorquí del 1508 i del Thesaurus puertlis d'O. Pou 
(1576). Teatre Bíblic. Pag. 238 
115 Envel·lar, a les Balears pot tenir també el significat de pegar. Però 
en el text té el significat de cobrir amb un vel. DEC vol IX  pag 85. 

perquè convé a ma 
honor.  

Digas que prest vúllan 
venir, 

 perquè 'ls vull fer cert 
pallement. 

                      PORTER 
20      Serà fet vostro116 
manament,               

sens aquell un punt 
detenir. 

 
 Lo PORTER, an els 
savis

117
, y saludant-

los, a to de "Alme 
laudes"

118
: 

Egregis savis y doctors,  
lo gran rey crida a 
consell;  

mana que prest siau ab 
ell,  

25     per dir-vos serts 
punts de onors.  

 
SAVI I 
   Serà lo manament 
reyal,  

de fet, per nosaltros 
complit.        

Semblants preseptes, en 
oblit   

may los pose lo consell 
tal.               

30   De continent tots 
partirem  
  

  a veure lo que manarà. 
 
 PORTER  
Puis axí as, bese-us la 
mà. 

No y cal duptar;  tots 
anirem.  

                                           
116 Equivalent a vostre, antigament usat sovint, però avui 
usat només per gent vella mallorquina, i anteposat a 
noms de parentesc. Diccionari Català Valencia Balears. 
MN. Antoni Mª Alcover i Francesc de B. Moll. 10 volums. 
Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1988. (DCVB) 
117Aquests savis surten a la Bíblia, i són citats pel seu nom quan el 
rei els demana consell sobre què fer amb Vasti. Són: Carsena, 
Setar, Admat, Tarsis, Mares, Marsana i Mamucan. Bíblia, Ester 
(1,14).  
118 Alme laudes, melodia litúrgica. 

PORTER, an el rey, 
"Alme laudes" 

 
É fet, senyor, lo 
manament 

als savis, que’m teniu 
manat. 

         REY 
35   Teniu lo loch 
aparallat  

   per a tots ells y altre 
gent119. 

 

Are canten los SAVIS 
al lo que voldran: 

          Anem  tots, sens 
més terdar, 

          el nostro rey 
obeir,  

  40      y no’ns vullam 
detenir;            

     veurem lo quens vol 
manar.  

         Cosa deu ser 
important,  

         Com  a tots nos fa  
cridar,  

    Façam, dons, a son 
manar,  

    que nons stiga 
aguardant120. 

Entretant que los savis 
canten, los portés 
paren taules ab

121
 

tovalles, plats, tasas, 
com si aguesen de 
menjar. Y ari-bats 
LOS SAVIS devant lo 
rey, diuen cantant: 

 
   45        Besam vostras 
mans reyals   

   per dos mil voltes, 
senyor; 

   mantenga Déu vostra 
honor 

   sobre los reys molt 
prinsipals. 

   Aumente Déu a son 
regnat, 

                                           
119 Es manté força fidel a la Bíblia, però abans de fer el 
gran banquet, en demana l’opinió dels savis.  
120 Aguardar: esperar. Derivat ben descabdellat en 
castellà, amb poca pervivència en català, tan sols vida 
a les Illes Balears. DEC Vol IV pag 700. 
121 Ab: amb. DCVB. 
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    50       de inimichs 
conquistador, y       
  

        de  tots ells 
superior  

        sia a le vostra 
magestat. 

            REY, "Eterne 
rerum" 

       Egregis savis molt 
onrats, 

  55    de mi tots molt 
bé coneguts,    

          asentau-vos com  
sou  vinguts.          

          Siau así ben 
aribats. 

 
SAVI I,  el mateix to  
¿Qu- és, senyor, lo 
quens vol dir     

y per què -ns à manats 
cridar? 

                                    
 Tots lo volem 
aconsellar      

60    y com a rey bé 
obeir.    

                            REY 
     Desliber122 fer un 
gran convit  

      a tots los meus en 
general, 

      per  mostrar mon 
poder real,  

 65    que may se sia tal 
oït.    

       Per so, ductors123, 
vull lo parer,  

       perquè no volria 
errar. 

 
                SAVI 3 
Antes serà bé asertat,  
per mostrar vostro gran 
poder. 

                    REY 
70    Puis que us apar, 
fase's axí    

  Donau principi an 
aquell. 

    

                                           
122 Desliber: grafia antiga de deliberar, examinar i 
determinat les raons a favor o en contra d’una 
determinació. DCVB. http://dcvb.iecat.net/ 
123 Ductors: castellanisme de doctors. De l’arrel llatina docere, mestre, el 
qui ensenya. DEC vol  III pag 155. 

Obeint el vostro 
consell,  

tot tindrà son orde y fi  
 
Vage, sonem los 
istruments  

per a més la festa 
honrar,  

 
75 mesclant ab ell 
algun Cantar   

per a folganse 124de la 
Gent125. 

 

Après de aver un poch 
sonat y cantat, diu el 
REY, ma-teix to: 

Bé serà en tal loch 
cridar  

        la reina Vasti, ma 
muller,  

        per mon regalo126 
y plazer,  

     80     y lo convit 
regositjar127 

      No y à qui puga 
quantredir  

      el manament que 
vós manau.128 

 
        REY,  an els anuchs 
    Anuchs! 
               
        ANUCHS  
    Senyor. 
              REY          
     Tots prests saltau ; 
      la reyna Vastí feu 
venir. 

               

             ANUCHS 
85    Promptes stam per 
obeir 

el vostro real  
manament,  

                                           
124 Folgarse: Divertir-se, prendre gust; entretenir-se plaentment, en 
valència i balear. Del llatí fŏllĭcare. DCVB 
125 Les tres obres lloen la grandesa d’Assuer i expliquen 
que fa un gran convit. 
126 Regalo: adj acastellanat de regalar. DEC vol VII pag 198   
127 Regositar: castellanisme d’alegrar, TEATRE BÍBLIC 
128 En aquest moment, les tres obres (la Consueta, l’Auto 
i La Hermosa Ester) tracten el mateix fet de la Bíblia, 
Ester (1, 11):  Assuer mana cridar a Vasti a la seva 
presència. 

tots cuytats nirem 
corrent,  

sols que son manament 
servir. 

 

PORTER 
Serà fet vostro 
manament 

 
Entretant que se niran 
a le reyna Vasti, se 
fase la músique 
devant lo rey. Are 
ariben los anuchs, y 
diu lo Major d’ells 
l'embaxade a le reyna 
Vasti, ab gran 
acato

129
, a to de "alme 

laudes” 
 
   ¡O reyna Vasti, gran 
senyore, 130 

 90    del rey Asuero 
molt amade,  

 aportam-vos una 
embaxade  

 de què sou, sert, 
maraxadore.      

 
 Y és be voluntat del 
rey  

 que devant d'ell siau 
posade,  

95   del diadema131 
coronade, 

per a fer-li molt gran 
servey. 

  
Vinga, dons, vostra 
magestat  

per a gosar132 del seu 
convit.  

Asò no’u poseu en 
oblit, 

100    perquè no reste 
elterat133. 

                                           
129 acato, 'acatament'. D'aquest castellanisme el DCVB no en dóna 
exemples anteriors a l'any 1550. 

 130 Des d’aquest vers fins al 120 s’està desenvolupant un sol 
versicle de la Bíblia, Ester (1,12).  

131 del diadema, per «de la diadema». El DCVB 
no dóna forma masculina del 
mot. 

132 gosar, 'fruir'.  Castellanisme 133 elterat:   llegiu “alterat”,  'disgustat'. 
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La reyna VASTI, a to de 
"Vexilia" 

Si convit lo rey selebre,  
de gran gasto 134e 
riqueza,  

 jo també, per me  
nobleza,  

ab damas l'é volgut 
rebre.  

105     Resposta tornau 
de Vasti 

an el gran rey, mon 
senyor, 

que és no  nar-i mon 
cor,  

no apartar-me de así. 
 

Anant, diu  LO MAJOR : 
Gran pesar à de sentir 
per tal resposte lo rey. 

Façam  naltros lo 
servey; 

 
 La reyna, mon senyor, 
 dinant  sta ab gran pler 
y delit, 

II5    y no vol venir el 
convit,  

 puis 135 que s'està 
regositjant.136 

                                                      

  REY 
  May resposta 
semblant ni tal  

  a mi s'és feta,  si y 
pensau. 137 

   Molt prest asò d'esí 
llevau,  

       I20         que bé 
serà llevar tal mal. 

Consellers meus, ¿què 
us apar fer, 

 puis té en poch 138mon 
manament? 

                                           
 134 Gasto: castellanisme. Significa despesa. 
 135 Puis: ve del mot Puix, vol dir “posat que”. Sembla que prové de 
l’antic puixes. DEC, Tom VI, pàg 859. 
 136 La reina no vol anar al convit d’Assuer. En cada text 
hi ha un eunuc o un patge encarregat d’explicar al rei la 
negativa de Vasti. 
 137 Assuer demana consell als savis. 
138 Poch: poc en variant mallorquina, adj. del llatí paucu, mat. sign. 
DCVB. 

SAVI I 
Deposar-le encontinent,  
de aser reyna ni muller. 
I25    Perquè serà donar 
loch 

que altres fasen lo 
mateix. 

  Manau fer edicte 
general  

 y per a tots 
generalment:  

I35    muller no fent lo 
manament  

de son marit, pas pena 
tal. 

        
REY 
Só molt content façe's 
axí;  

y a tot mana que façau  
 adictas ab las quals  
digau  

I40       tot   lo qu' és 
preposat así.  

 Après fets,  enviar-les 
eu  

per tots mos regnas en 
comú,  

no dexant-ne d'equells 
algú,  

Y lo que dich,  prest ó 
faceu. 

 
                            2 
145      Altre cosa deveu 
manar : 

 que's serquem per lo 
món muller, 

 donzella tal que puga 
ser  

 en loch 139de  Vasti 
singular.                  

3  
 Fent-se axí, gran 
senyor  

 a Vasti serà pena gran. 
4  
  Sen-vos reparat  lo 
dan 

 que aveu petit en 
vòstron cor140 

                                           
139 Posar-se en lloc d’algú: fer alguna cosa en 
substitució d'algú, del llatí lŏcu, mat. sign. DCVB. 
140 També es celebra el gran convit, també es cridada 
Vastí i també hi ha la negativa a la seva resposta. Els 
savis reials reflexionen sobre la desobediència de les 

 
 
REY 
   Molt bé me par lo que 
dieu141:  

   só molt content ques 
fase xí.  

I55     Anau prest, dons;  
enteneu-ý142   

    y de tal fet no us 
descuydeu. 

 
 Van-se'n LOS SAVIS del 

rey, un poch apariats.   

Com que
143

’s posen en 

camí, diuen cantant 
 
Senyor Déu 
omnipotent,  

 vullau-nos 
144encaminar  

e que pugam muller 
trobar  

I60      an el nostro gran 
president.  

 Dirigeix nòstron camí, 
puis se fa per son 
servey,  

 y tenint muller lo rey,  
 descans tindrà gran per 
así. 

 

Ananl-se'n,   troben 3   
correus  venint   envés   
d'ells;   y diu en to de 
"Alme": 

 
              SAVI I 
165       Digau, correu, a 
on anau 

               CORREU 
A portar lletres el gran 
rey. 

                                           
esposes que portarà l’actitud de Vastí, i que per tant se 
l’ha de destituir i buscar una altra jove. Es manté text fidel
al text bíblic. 

141 Aquesta fórmula surt també als versos 437-
438  

142 Enteneu-y': ocupeu-vos-en, ocupar-se 
d’alguna cosa. TEATRE BÍBLIC. 
143 com que, 'tot d'una que'. TEATRE BÍBILIC 

144 Vulla-nos: variant de la forma volgueu-nos, voler, del llatí 
DCVB. 
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          SAVI 2 
Vós qui anau per son 
servey,  

¿a on trobaria, digau,                                              
SAVI  3 

donzellas belles y 
galants  

I70    per aportar-les an 
el rey? 

 
Que, sert, li'n férem 
gran servey, 

 majorment si són 
inportants. 

                                
CORREU 

       En la siutat de 
Suzié145  

      una donzella sens 
ygual,  

I75      en lo  món nos 
trobarà tal,  

           per fe, en tot lo 
que té. 

                        SAVI  I 
Digau-nos ella com se 
diu. 

                                      
CORREU 

Estef, filla de 
Mardocheu146. 

                          SAVI  2 
Anau, en bon' ora, 
correu. 

                          CORREU 
I80      Done-us Déu lo 
que preteniu147. 

 

Aribats los savis an el 
cadefal de Ester, y 
veyent a Mardocheu, 
saluden-lo y diuen,  to 
de "Ahne": 

 

                                           145 Suzié, 'Susa', ciutat de Pèrsia. Situada al 
sud-est de l’actual Iran,  avui en dia és una 
ciutat en ruïnes, tot i que molt a prop hi ha 
una ciutat moderna amb el mateix nom. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Susa 

146 A la Bíblia, Ester (2,7), en morir el pare i la mare 
d’Ester, Mardoqueu l’havia adoptada com a filla. 
147 A la Bíblia, Ester, capítol 2,explica que  l’encarregat 
de servir i custodiar les donzelles és l’eunuc Egeu. 
Ester resultà ser una d’elles i va trigar dotze mesos en 
ser presentada al Rei. 

SAVIS  
             Salve-us Déu, 
senyor Mardocheu 

 
                        
MARDOCHEU  

      Y vosaltres, ben 
aribats. 

                        I 
   Del rey som así 
enviats,  

   que vostra filla nos 
mostreu. 

             MARDOCHEU 
I85  Façe's, senyors, lo 
que manau; 

     entrau y seguiu-me a 
mi. 

2 
     Vage, senyors, façe's 
axí. 

           MARDOCHEU  
     Senyors, complaure-
us molt me plau. 
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MARDOCHEU  

      Y vosaltres, ben 
aribats. 

                        I 
      Del rey som así 
enviats,  

      que vostra filla nos 
mostreu. 

                                        
MARDOCHEU 

I85     Façe's, 
senyors, lo que 
manau; 

         entrau y seguiu-
me a mi. 

                                         
2 

     Vage, senyors, 
façe's axí. 

 
MARDOCHEU  
     Senyors, complaure-
us molt me plau. 

 

Are van los savis 
devant de Ester, y, 
fen-li gran acato, 
diuen cantant: 

                                                
SAVIS 
                Besam 
vostras mans, senyora,  

I90               com la més 
gentil donzella,  

                     en strem 
gentil y bella,  

                     de regnas 
maraxadore. 

 
                     Lo gran 
rey vos vol per ell, 
                          per a 
reyna y spose, 
     I95                puis 
en vós no’s troba cosa 
                          que 
puga desgustar148 ay 
ell. 

ESTER, en lo de 
"Vexilia" 

                                           
148 desgustar, 'disgustar' 

      Só contente servir 
el rey;  

           que mon pare sia 
content,  

           serà complit son 
manament 

200              puis qu’es 
cose de son servey. 

 

Responen LOS SAVIS 
cantant: 

     Gràtias vos fem, 
senyora,  

          de vostra 
resposta dade.  

          Sereu reyna 
coronade  

          puis quen sou 
maraxadore149. 

                                         
SAVI I 

205     Anem, senyor 
Mardocheu, 

         puis està ben 
negosiat 

                                     
MARDOCHEU 

Só content jo de bon 
grat. 

Pertigam150 sempre que 
u maneu. 

Van-se'n tots, y per lo 
camí diu a sa filla, a 
to de "Alme laudes": 

 
MARDOCHEU 

            No vulles, filla, 
ja may dir  

210     d'on eres tu, ni 
menys qui ets;  

           guarde molt lo 
sacret aquest:  

           que per ell 
sàpias morir. 
ESTER, "V exilia151" 

                                           
149 Marexadore, mereixedora. 
Merèixer, tenir dret a rebre una cosa. 
150 Pertigam, partim 

151 Vexilia, terme arqueològic i 
processional, a penes usat. 
Diccionari Etimològic i 
Complementari de la Llengua 
Catalana. DECLLC, Volum IX, 
Curial Edicions Catalanes, 
Barcelona 1991. 

           Com a filla 
obedient  

     Faré, pare, lo que 
manau;  

      215     y de tal fet 
vós descuidau, 

que de mi no’n sabrà la 
gent. 

Reste Mardocheu an el 
cap del cadefal; y, 
aribals LOS SAVIS 
devant lo rey, diuen 
cantant: 

Com a vaxalls152 
afactats  

besam vostras mans, 
senyor. 

 
   Per cumplir la vostra 
onor 

220   molts regnes 
avem sercats   

              per trobar-vos 
este dama,    

              de les belles le 
més bella.  

                                              
              Acceptau, 
senyor, aquella  

              per aument de 
vostra fama. 

 

Lo REY, a to de "Alme 
laudes' 

225 Molt reste, cert, 
de tots servit 

    en aver-me sercat153 
tal do.  

    A Egeo presentau-ló.  
    y ser-li à molt agraït. 
                        
        SAVI 
Façe's lo que, senyor, 
dieu. 

                                            
2 

230 Afactuem lo que 
s'és dit 

                                            
3 

     Per què lo rey sia 
servit. 

                                            
4  

                                           
152 Vaxalls, per vasalls. 
153 Sercat, visitat. DCVB 
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     Com a més vell, 
prefeyriu. 

       I  
      Vós, senyor Egeo, 
preniu  

      aquest present de 
nostre mà, 

                                         
2 

235          que tant el 
rey agradat ha,  

                y aquell, com 
qui és, serviu. 

                                                      

EGEO 
            Ell sia molt ben 
aribat;  

     guardat serà com 
mane  1 rey;  

     puis que cumple a 
son servey,  

240 ell serà per a 
mi guardat. 

     
3 
Anem, senyor, si 
manareu. 

 
MARDOCHEU  
Así, senyors, ma 
restaré. 

 
4  
Besam las de voce 
mercè154. 

 
MARDOCHEU  
Jo les de tots, senyors, 
si’s plau. 

 
REY 
    245          Porters! 

 
PORTER  
                          Què mana 
lo gran rey? 

REY 
Cridau Egeo 
prestament. 

PORTER 

                                           
154 Voce mercè, seria vostra 
mercè, i correspon a 
l’expressió castellana vuesa 
merced. 

Ques façe vostro 
manament  

                         y tot lo 
que us sia servey. 

 

Los porters van a 
cridar Egeo y diu lo 
primer PORTER: 

 
 Senyor Egeo, prest 
veniu,  

250           que del gran 
rey sou demanat. 

EGEO 
   Fase's la sua voluntat.  
  Anem de prest155,  tots 
ma saguiu. 

Arribe EGEO en el rey  
y diu: 

Què mana vostra 
magestat? 

                                                      
REY 

Ester, la gentil 
donzella,  

255     remeteu-me vós 
aquella, 

per a fer molt a mon 
grat. 

Vull-la per reyna 
coronar; 

en loch de Vasti suceir, 
                 puis veig que 
per a mon servir  

      260     un altre tal 
nos pot trobar. 

                                                   
 EGEO 
De bona gana jo faré;  
 de vós, gran rey, la 
voluntat 

 complauré, com són 
obligat,  

                en continent 
me partiré. 

                  REY, an els 
anuchs 

265 Anuchs, ab Egeo 
anau, 

per a Ester 
acompanyar. 

                                           
155 De prest, prest significa 
sense tardar. DCVB. 

                                                 
ANUCHS 

Tots anirem sens més 
terdar,  

Vage, dones, Egeo, 
pasau. 

 

Anuchs anant a Ester, 
diu lo 

                      REY 
Porters! 
PORTER  
                   Senyor. 

REY 
        Taules parau,  
270       perquè 
quan vinga la Ester,                  

        stiga com és 
manester;  

               dons, gran 
dinar aparellau. 

 

        Ariben los anuchs 
a Ester. Diu I: 

Ester, senyora, prest 
veniu,              

que lo rey vos vol reyna 
fer;      

275           en 
strem156 vos mostre 
voler, 

                  per tantes   
gràsias teniu. 

 

                            
ESTER, a to de 
Vexilia 

          Lo gran Déu meu 
sia loat,  

          volent-ma tant 
afavorir.  

          Stich prompte 
per son servir,             

  280            y face's lo 
que us té manat. 

 

                                           
156 Strem, manca la e inicial, 
tal com passa en algunes 
paraules començades en es 
en aquest text, com a forma 
arcaica de la paraula estrem, 
equivalent a  extrem. DCVB. 
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ESTER, ab los anuchs, 
se'n va an el rey, y ab 
gran acato

157
 diu: 

 
Bese-us les mans, rey 
mon senyor;  

veus-ma así vòstron 
manar.  

Aumente Déu vostro 
regnar  

sobre los reys, ab gran 
onor. 

Lo REY, alsant-la, diu, 
"Alme laudes": 

285  Alsau, Ester;   
dau-me la mà, 

      y asantau-vos prop 
de mi. 

     Vull-vos jo coronar 
así, 

     de corona que par no 
a; 

 
      aprés de mi, vós 
manareu  

290          com spose de 
gran valor; 

      y tots los meus ab 
gran onor 

     faran tot lo que vós 
direu. 

ESTER  
 Mercès infinides, 
senyor158, 

vos fas del do tant 
senyalat. 

      295        Siau de 
tots molt axalsat 

y donant-vos molt gran 
onor. 

 

         REY 
            Vagen los sons 
y bells cantants  

            regositgant159 
les bodes tals,  

                                           
157 Acato, és un castellanisme, 
significa acatament. DCVB. 
158 A la Bíblia, Ester (2, 17-18) 
el rei escullí Ester, la féu reina 
en lloc de Vasti, i celebrà un 
gran banquet, sense que 
consti el que diu Ester en tot 
aquest temps.  
159 Regositjar: recrear, donar 
gust. DCVB. 

     puis que jamés, 
entre reyals,   

300          y quan se 
veuran selebrar. 

        Are se sone y 
cante un poch. 

    Diu UN PORTER a 
altre, en to de "Alme 
laudes": 

¿ No us donau  del  
triumpho gran que 

 fa lo rey demesiat?                                       
 ¡ Y no voler sia pagat                                        
 tot lo quens deu, fent-
nos gran dan ! 

 
305 Jo bé seria de 
parer 

     de matar-lo 
secretament                 

     are que va tota la 
gent  

     prenint folganse y 
plazer. 

 
 1 
 
            Robar-li em or y 
argent,           

  310       y de pobres 
nos férem richs;  

           y creuran que 
sos inimichs  

           o agen fet 
secretament. 

 2 
  Jo so de parer que u 
fessem,                        

  que tenim are bon 
loch. 

     1 
 315 Façe's, que no 
errerem el joch. 

     Puis axí es, secrets 
entrem160. 

                                           
160 El complot per assassinar 
el rei té lloc durant el banquet, 
i són dos porters els 
protagonistes. A la Bíblia,  
Ester (2,21), els protagonistes 
són dos eunucs, Bagatan i 
Tarés, i té lloc en els dies 

      
      REY, a Ester 
Ester, senyora, anau-
vos-ne 

en vostra cambra a 
reposar. 

                                ESTER 
Façe's, senyor, vostro 
manar;  

      320       pus ho 
voleu, anar-me'n he. 

Anant-se'n   Ester,   ix-

li   MARDOCHEU   a   

l'enquantre, “Alme”. 
Filla, un secret vos vull 
dir ;  

estos porters an acordat  
     donar el gran rey 
degolat161;  

     feu-le-y saber sens 
detenir, 

 
ESTER a to de "Vexilia" 
325 Contente som, 
sens més terdar, 

     tal cas el rey de 
referir. 

                                 

MARDOCHEU 
Anau, filla, sens 
detenir. 

                                    

ESTER 
A ell me'n vaig, sens 
més parar. 

 

Torne ESTER an  el rey, 
y seludant-lo diu, a to  
de "Vexilia": 

          Un gran sacret 
aport, senyor,  

330     encare qu’es mal 
de contar:  

           los porters lo 
volen matar162;  

                                           
posteriors a que Ester fos feta 
reina, no en el banquet. 
161 Degolat: degollat, tal com 
posa al vers 352. Degollar, 
matar tallant el coll. DCVB 
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           dau-y remey, 
sens fer ramor. 

REY, a to de "Eterna 
rerum" 

           Molt inportant és 
lo secret,  

            ab tot que molt 
bé es punirà,  

335      perquè  1 rey 
se'n recordarà  

            des d'are, jo us 
promet.  

            Anau, senyora, 
reposar;  

            dexau l'anuig 
que pres aveu. 

                         ESTER 
           Façe's 
tostemps163 lo que 
maneu,  

340     sens jamés a vós 
repugnar. 

Van-se'n l'Ester an el 
seu cadefal, y diu lo 
REY an els portés, 
"Alme laudes": 

            Porters, a 
l'algutzir cridau ;  

            feu-lo venir 
molt prest así. 

                            PORTERS  

                 Façe's, senyor, 
prest axí. 

                                  REY  

              Sia, doncs ;  ja 
desempetxau ! 

      Van los porters a 

l’algutzir. "Alme 
laudes": 

    345    Veniu molt 
prompte, algutzir; 

                                           
162 Aquí Ester no diu que el 
secret li ha explicat 
Mardoqueu, en canvi a la 
Bíblia sí que li diu, Ester (2,22) 
diu que la reina comunicà el 
complot al rei en nom de 
Mardoqueu.  
163 Tostemps: sempre. És una 
contracció de tots  temps. 
DCVB. 

         lo rey no sé què  
us vol manar. 

                                        

ALGUTZIR 
    Anem  prest, sens 
més terdar; 

    allà veuré lo que vol 
dir. 

Arribant lo algutzir lo 

rey, gran acato, y diu 

al 

ALGUTZIR, "Alme"                   

                            Què 
mana vostra 
Magestat? 

                                           

REY 

350   Aquets porters 
vós me posseu, 

       y, traydors, los 
sentensien 

       quem volien 
degollat. 

                                   

ALGUTZIR 
           Serà fet vostfo 
manament,        

           puis o mareixen 
sos pecats,                                          

 355           nirau 
primers, traydors 
malvats;  

           muriran ab gran 
turment. 

                                       REY 
                Quan aureu 
los traydors penjats,            

                tornau así a 
prendre continent. 

                              

ALGUTZIR 
           Ques fase vostro 
manament;                       

360     molt prest seran 
tots dos penjats. 

Va LO ALGUTZIR, y, 
enforcats que’ls a 
torna an el rey, y diu 
a to de "Alme 
laudes": 

De forca alta ab dogal,                  

la sua vid- am patit164.                             
É fet lo que m'és stat 
dit,  

    365          puis i 
miraren165 ten gran 
mal.   

Que’m mana més se 
magestat? 

                                            

REY 
Aman, molt prest me 
cridareu.                   

Dos porters así posareu                            
per fer lo que’ls serà 
manat. 

                                      

ALGUTZIR 
Jo vaig, senyor, Aman 
cridar,   

         370         y   los 
porters faré venir. 

                                       REY 

Anau ; tirau sens 
detenir. 

                                   

ALGUTZIR 
Que’s façe lo vostro 
manar. 

Va LO ALGUTZIR an el 
cadefal de Aman y diu 
a to de "Alme": 

    Aman, senyor, are 
oÿu:                     

    lo    gran rey vos 
mane cridar. 

                                            

AMAN 
     375     Anem ja, 
dons, sens més terdar. 

                                 

ALGUTZIR 

                                           
164 Am patit: han patit, 
utilitzen am per «an», 
davant de p, per fonètica 
sintàctica. El sentit del 
vers sembla ésser : 'han 
pagat amb llur vida'. 
165 Miraren, per meriren¸ forma 
en desús del passat del verb 
merèixer. Així el vers voldria 
dir “ja que meresqueren tan 
gran càstig” 
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    Are mateix, senyor, 
partiu. 

 
Van-se'n los dos devant 
lo rey, y diu AMAN, a 
to de “Alme": 

            Salve Déu 
vostra magestat.  

            Así só jo per 
obeir; 

            vostros 
manaments vull 
complir  

         380        com a 
servidor afectat. 

                                           

REY 
            Aman, siau molt 
benvingut.  

            Los serveys de 
vostros pasats166  

            en vós seran 
galardonats,  

            puis en aquells 
nos a plagut.  

      385          Après de 
mi vos fas primer,  

            de tots altres 
superior.  

            De jo molt vos 
donen onor,   

            regonaxent167 
vostra valer". 

                                                

AMAN 
           De rey ten alt y 
poderós,                        

     390          se deu 
aguardar tals mercès,  

           sens mirar lo que 
fet és,  

           sinó son cor 
generós. 

                                      REY 

                                           
166 Aman era el Gran Visir 
d’Assuer. Al text hebreu, és 
anomenat fill de Hamadatà “el 
Agagita”, és a dir, descendent 
de la família real d’Amalec. 
Diccionario de la Biblia. André-
Marie Gerard. Editorial Anaya. 
Madrid, 1995. 
167 Regonèixer: reconèixer. 
DCVB. 

Feu a tothom 
generalment          

las mercès fetas 
publicar. 

                                         

AMAN 
395 De grat faré 
vostro manar. 

                                   REY 
Anau, feu-ho de 
continent. 

 

Anant-sc'n Aman, y 
pasant devanl 
Mardocheu, y no fent-
li algun onor, diuen 
los porters que Aman 
és an el cadefal, diu 
UN PORTER a 
Mardocheu, a to de 
"Rabí": 

Per què vós no us 
agenollau      

quant pasa lo senyor 
Aman? 

MARDOCHEU                           
                        Perquè 
semblants de mi no u 
fan168. 

PORTER  2 
400 Guardau que si 
no u feu, muyrau. 

MARDOCHEU                                

  No u faré may;   és per 
de més. 

PORTER  I 
Guardau no siau 
castigat. 

                                               
MARDOCHEU 

                                           
168 A la Bíblia Mardoqueu diu 
als porters que no s’agenolla 
perquè “és jueu”. Ester (3,4) 
Això va provocar l’ira d’Aman, 
a qui va semblar poca cosa de 
posar la mà només sobre ell, i 
va voler exterminar, juntament 
amb Mardoqueu, tot el poble 
jueu. 

Jo puch ser mort y 
maltrectat,  

mes del que dius non 
faré res. 

Lo  PORTER a Aman, 
"Alme" 

      405         Senyor, no 
puch desimular         

lo gran menyspreu que 
de vós fa 

     Mardocheu, qui allà 
sta,   

     que vent-vos no us 
vol acatar. 

AMAN  
                              Digau: 
sabeu qui és aquell ? 

PORTER 
  410 Jueu diu que és 
tota la gent. 

                                                          
AMAN 

A fe que jo y tindré 
sment,                     

y si no u fa, mal cas per 
ell.                  

Mas com ell és homo 
de poch,         

empaix me fa pendre-u 
ab tal;     

           415       propagar 
ma lo seu mal 

     sobre de gent en 
algun loch.                   

     An aquest punt me'n 
vull anar                 

     al rey per donar-li'n 
raó. 

                                            

PORTER 
Senyor, no dexeu de 
fer-o,                           

 420     per tots los 
altres scannar169. 

         AMAN va an el rey, 

diu, "Alme":                    

                                           
169 Scannar, variant 
d'escamnar, que vol dir 
escarmentar.  DCVB 



Blanca Pujals 

67 

                 Salve Déu 
vostra magestat. 

                                          

REY 
Aman, siau molt 
benvingut. 

¡À-y res de nou que us 
à mogut                    

    en tal ora ser aribat? 

                                                    

AMAN 

   425    Senyor, sols lo 
vostro servey 

        és lo que así m fa 
venir,                

        perquè, sert, nos 
deu consentir              

        en vostros regnas 
novell rey. 

 

Jo, mon senyor, só 
avisat                                                                                                                                                     
430         que molts 
jueus van  predicant                                                                                                                             

A vostra excelsa 
magestat.                                                               

Es cas que, sert, no’s 
deu sofrir,                        

  sinó dar-los ben 
castigats,  

         435      que 
sien morts y 
maltrectats.                              

És la raó, sens ja més 
dir. 

                                           

REY 
            Molt bé me 
par lo que dieu;  

   só molt content que s 
fac exí.  

   Aquest anell preniu de 
mi,  

         440        per a 
signar lo que voleu. 

                                                 

AMAN 
              Bese les mans 
de mon senyor.  

    Vaig a fer les 
provisions,  

    que semblants 
traÿsions  

    se deu mirar ab gran 
furor.  

     445        Porters, els 
correus me crideu,  

               dient que prest 
víngan a mi. 

                                       

PORTER 

  Senyor, de prest se 
farà axí. 

                                               

AMAN 

Ea, sus, desempetxau170 
! 

            Van PORTERS an 

els correus, "Alme": 
   An aquest punt, 
correus, veniu,  

      450           que 
Aman vos vol enviar. 

CORREUS               
                        
Promptes stam a son 
manar. 

PORTERS  

    Anem, dons;  prest 
tots   ma seguiu. 

UN PORTER, a Aman    

 Senyor, los correus són 
así.                                                                                                  
Per fer tot quan nos 
manareu. 

 

AMAN 

     455    Ab estos 
correus partireu, 

anant de prest vòstron 
camí;                 

a tots los regnes 
donereu                                      

                                           
170 Desempatxar: El DEC 
remet a “empatxar”, i d’aquest 
a “empaitar”, que en català 
antic pren significats com 
entrebancar, impedir, privar 
que. DEC. 

en les mans dels 
govarnadors. 

                                                    

CORREUS 

Façe's tot quan manau, 
senyor. 

                                                          

AMAN 

     460  Partiu 
ja, dons, y no terdeu. 

Diu MARDOCHEU, 
squinsant las robas

171
, 

fa aquest plant
172

:                                                

O tu, gran Déu de 
Israel, 

té de nosaltres piatat, 
no permetés ten gran 
maldad  

que pas per ton poble 
fayel.                                             

          465        No’t 
vulles, Senyor, 
recordar 

                  de 
nosotros ten grans 
peccats; 

                   ni, 
segons las iniquitats, 

                   no u 
vulles, bon Déu, 
castigar. 

Perdó, perdó, Déu 
infinit!  

          470      Revoca 
un adicta tal; 

no míran tot en general 
per un consell ten 
malai't. 

Apiadau-vos de tans 
vells, 

de tants minyons, joves, 
fadrins, 

 475      y de tants 
pobrellets mesquins, 

      mostrant ser 
pare de tots ells. 

                                           
171 A la Bíblia, a més de portar 
les robes esquinçades, “es 
vestí de sac i de cendra”. 
Ester, (4,1) 
172 Plant: plor, acte de plànyer 
o plorar. DCVB. 
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De las vídues y 
casades, 

de les donzellas, piatat 
      aiau, Senyor. 
De bon grat 

 480    visquen, puis 
que no són culpats. 

Teniu de mi compassió, 
y de Ester, filla galant; 
no muyra  jo, que 
peccant 

no y donau tal ocasió. 

Diu UNA  
DONZELLA   a  
Ester,  fent-li gran   
reverència, "Vexilia": 

     485 
 Senyora, 
Mardocheu gran plant 

fa en la plasa, qu’es 
dolor.  

Vullau entendre se 
clamor,  

perquè deu ser cas 
inportant. 

                                       

L'ALTRE 

             Ella, per cert, 
diu veritat,  

    490      que jo 
molt plorar l'e sentit,  

            y sapiau  
aguere dit  

            si un poch 
loch me agués dat. 

                               ESTER, 
"Vexilia" 

Anau, Atach, molt pres 
cridau ;  

digau que vinga fins 
así. 

DONZELLAS 
495  Contentes soni 
fer-ho així173. 

                                           
173 A la Bíblia, abans de cridar 
Atac, Ester féu enviar vestits 
amb les criades a Mardoqueu 
perquè se’ls posés i es tragués 
el sac, però Mardoqueu no els 
acceptà. Llavors, Ester cridà 
Atac i li ordenà que anés a 
trobar Mardoqueu. Ester (4,4)   

ESTER  

Anau prest y no us 
detingau. 

Diuen LES DONZELLAS 

a Atach, mateix to: 

Senyor Atach, de prest 
veniu,  

ma senyora vos vol 
parlar. 

                                                          

ATACH 
Anau ja, dons, sens més 
terdar.    

   500      Veniu; après 
de mi seguiu. 

Aribant Atach devant 
Ester, fent-li 
reverència,  "Vexilia": 

Atach, anau-me 
prestament                  

en la plase, on trobereu,                              
fent un gran plant, a 
Mardocheu,                   

  y sapiau d'ell son 
turment. 

                                                        

ATACH 

   505  Senyora, tot 
quan manarà 

o faré jo de molt bon 
grat. 

                                                     

ESTER 

Sabude d'ell la veritat,                 
no us detingau gens 
més, allà. 

Va ATACH a 

Mardocheu y diu, 

"Alme": 
             Que es asò, 
senyor Marducheu?                       

510       Que es lo 
vostro plant y dolor? 

La reyna sent vostra 
clamor,                                             

y vol saber per què la 
feu. 

                                          

MARDOCHEÜ 
      Anau, digau-li 
prestament               

que tots morem sens 
més remey, 

    515         si dos 
ja nos desfà la lley 

                 contra 
jueus son manament. 

            Digau-li qu’el 
malvat Aman 

         que muyren 
los jueus à fet, 

                  parlant 
en lo rey en sacret,              

    520         perquè 
acato no li fem. 

                                                 

ATACH 

Are mateix le y vaig a 
dir,                                                   
perquè lleve174 un ten 
gran mal. 

                                            

MARDOCHEÜ 

 No vulla Déu se fas tal,       
Digau-le-y sens més 
detenir. 

ATACH, a la reyna, 
"Alme" 

525     Senyora, gran 
és la clamor 

     de Mardocheu, aspra 
y fort, 

     perquè tots los jueus 
a mort 

               són 
condemnats ab gran 
furor. 

               Aman la cause 
de tot és,     

 530        per odi té a 
Mardocheu, 

      perquè no 
l'onre com lo veu 

                                           
174 Lleve: 3a persona del 
singular del present de 
subjuntiu del verb llevar, que 
aquí vol dir apartar, fer enfora. 
DCVB. 
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      a ell, ni’s vol 
mostrar sotmès.   

         Suplique-us que 
aneu el rey; 

      tot lo que pase 
li digau,  

535         y que d'ell 
recapte175 ajau, 

      alcansant per a 
tots remey 

ESTER, a to de "Vexilia"                                                                                                                   
Só promte per son 
manament,                  

           encare qu’el 
rey té manat  

          ningú li sia 
presentat  

   540          que no u 
mane primerament; 

              Per bon 
serveys, lo 
Mardocheu 
               
 y los jueus, tots 
juntament, 
               
 que són in Susis, 
certament, 
               
 prègan per mi a 
nòstron Déu. 

    545    Tres dias 
ells dejunaran; 

                     ab mas 
criades, jo també.  

                   Aquí 
mateix ma posaré  

                    en 
perill de morir molt 
gran. 

       ATACH, a 
Mardocheu, "Alme" 

              En perill gran 
diu la Ester,  

  550           so 
Mardocheu, se posarà,  

                   si a son 
rey visitarà,  

                                           
175 Recapte: obtenció d’una 
cosa a força de demanar. 
DCVB. 

                    que 
d'ell no tinga loch 
primer. 

            Tres dies diu 
dejunereu  

        ab los jueus 
qu’en Susis són,  

    555         pregant el 
salvador del món  

                  perquè 
favor a ell 
alcansem176. 

Aparte's Mardocheu 

com per a congregar 

los jueus a dejunar, y 

Atach se'n torna a 

Ester, y la Ester ab 

las criades va devant 

lo rey, y agenollade, 

REY, "Alme": 

      Entrau, Ster, sens 
témer res,  

                     que  
no es fete per vós la 
ley. 

  Besau aquest ceptre 
del rey,              

          560          que a 
vós tal no sta permès. 

Bese Ester el cap del 
ceptre, y LO REY fa-le 
asentar prop d'ell y 
diu, a to de "Eterne": 

    Que’s are, y lo 
que manau?   

                     Si 
voleu de mi mersè,  

                     tot 
quan voldreu vos 
donaré,   

                   fins la 
meitat del meu palau. 

                                           
176 Aquí a la Consueta 
introdueix la pregària la 
salvador; a la Bíblia, només 
diu que es faci el dejú, que 
també ella farà amb les seves 
criades, tres dies i tres nits, i 
amb aquesta preparació, es 
presentarà davant el Rei. 
Ester, (4,16). 

                                  ESTER, 
"Vexilia" 

     565    Senyor, lo que 
vull demanar 

   és que vingau vós y 
Aman,                           

   per a fer-ma mersè 
molt gran.              

   Vull-los ab mi per a 
dinar. 

REY, a to de "Alme 
laudes" 

               Senyora, jo só 
molt content.                 

570       Anau, porters;   
Aman cridau,                       

        y la resposte 
d'ell tornau,                                      

        y anirem 
encontinent. 

Torna-se'n le Ester a 
son cadefal y van LOS 
PORTERS a cridar 
Aman, y diuen, 
"Alme": 

    Senyor Aman, en mi 
veniu,   

                    que’l 
rey vos sta aguardant. 

AMAN 
    575 
 Pertigam177 
donchs, perquè, anant, 

   complaure vull a 
lo que diu. 

AMAN va an el rey y 

diu, "Alme": 

Què mana vostra 
magestat? 

                                                

REY 
La reyna nos à 
convidats,  

y a tots dos nos à 
cridats. 

                                           
177 Pertigam, forma arcaica de 
partim. primera persona del 
plural del present de subjuntiu 
del verb partir, que vol dir 
anar-se’n, posar-se en 
moviment. DCVB. 
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AMAN 

     580  Anem, senyor; 
de molt bon grat. 

Aribant tots dos a 
ESTER, elle ix178 
resebir-los, 
agenollade: 

Benvingut sia lo gran 
rey,             

  ab Aman, son bon 
servidor.     

  Asentau-vos así, 
senyor,                  

sens mirar mon poquet 
servey. 

                                            

REY 

      5 85  Só content 
seure prop de vós, 

  com a reyne que 
maraxeu. 

ESTER                                                                                                                                                
Senyor, molt gran 
mersè em feu,  

                  y feu 
com a rey generós.                                                        

                 Aman, 
asentau-vos també,  

         590      puis 
a'n aser lo rey content. 

AMAN  

    Faré son real 
manament. 

ESTER  

                              Sonen 
los sons que aguts he. 

Are se farà música, y 
diu LO REY a  to de  
"Alme laudes": 

      Demanau, 
reyna, quan volreu,  

        que res 
vos serà denegat.  

                                           
178 Ix: surt. Del verb eixir, anar 
de dins enfora. DCVB. 

   595       Fins la 
mitat de mon regnat179  

             demanau-me y 
elcansereu. 

                                                   

ESTER 
         Per fer-me 
complida marsè,  

   ab Aman demà 
tornareu, 

   y alesores oireu  
  600         le 
mersè li demanaré. 

                                                    

REY 
Só content ques fase 
axí 

com dieu. Los dos 
tornarem,     

y an asò no faltarem. 

                       ESTER  

Preparat sia son camí. 

Après que AMAN, 
acompanyant el rey, 
tom a son loch, diu a 
l'algulzir: 

      605 
 Algutzir! 

                                           

ALGUTZIR 

Què mane, senyor? 

                                                 

AMAN 

Anau els savis a 
sitar180. 

ALGUTZIR 
Faré, senyor, vostro 
manar,  

                                           
179 Aquesta és la primera 
vegada que el Assuer 
pregunta a Ester què vol, i li 
diu que ni que fos la meitat del 
seu regne, ell li donaria. A la 
Bíblia li diu tres cops, a la 
Consueta només dos cops, ja 
que no contempla el dinar del 
mateix dia, en què li repeteix 
l’oferiment. Ester (5,3) 
180 Sitar: citar, avisar algú 
perquè comparegui. DCVB.  

                     sent jo 
de vós gran servidor. 

Va LO ALGUTZiR a 
los savis, "Alme": 

Senyors doctors 
acreditats, 

6I0      Aman vos 
prega que vingau.  

                                  
SAVI  I                                      

 Ques façe tot lo quens 
manau,  

                                      
2  

                puis 
tots li som molt 
afectats. 

Aribats los savis,   diu 
LO ALGUTZIR a 
Aman,   "Alme 
laudes": 

Los savis son así, 
senyor. 

                                                             

AMAN 

Feu-los entrar, sens 
detenir. 

                                                 

SAVI  3 

      6I5  Tots som 
vinguts per son servir, 

                         4  
promptes per se onor. 

                                                           

AMAN 
Asentau-vos 
discretament, 

                   ab la 
orde que si veniu. 

                                         
I 

Façe's com o mane y 
diu,  

620      y don-nos lo 
fet entenent. 
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AMAN 
No tinch per a dir  
lo gran anuig tinch d'un 
jueu181,  

qui per nom se diu 
Mardocheu, 

perquè té massa 
presumir.  

625      Quant me veu, 
de mi no fa cas, 

ni manco lo acatament. 
Voldria fer-li dar’ 
turment 

tal que tot lo món ne 
parlàs. 

Per so, senyors, vos he 
cridats,  

630      que'm doneu 
an asò consell. 

                                                 

SAVI 2 
   Senyor, per a venjar-
vos d'ell, 

                   mil 
càstichs tots aurem 
trobats. 

                         3  
        Però que eurà 
master, senyor,  

sinó fer una forque182 
alsar 

   4  
   635          y en ella 
fer-le penjar,  

                                           
181 Quan surt de dinar amb el 
Rei i amb Ester, la Bíblia 
explica que Aman es troba 
Mardoqueu a la porta règia, 
que ni es va aixecar ni va 
mostrar cap senyal de 
reverència. Això li va produir 
un gran enuig. La Consueta no 
parla de l’encontre que Aman 
va tenir amb Mardoqueu quan 
va sortir del dinar, però està 
molt enutjat. Ester (5,9) 
182 Forque: forca, instrument 
de suplici format per un o dos 
pals plantats i un altre 
entravessat a la part superior, 
del qual són penjats els reus 
condemnats a morir ofegats 
per suspensió. DCVB. 

                  per 
satisfer a te honor. 

                           
AMAN, a l'algutzir 

   Una forca gran féreu 
fer,  

                  o 
algutzir, encontinent. 

                                         

ALGUTZIR 
Faré, senyor, ton 
manament;  

640         jo vaig en 
case del fuster. 

REY, an els porters, 
"Eterne" 

 
Víngan, porters, los 
anals;  

aportau-los-me 
prestament. 

PORTER.  

                               Faré lo 
vostro manament. 

Van-se'n los porters y 
aporten libres, y, 
donant-los en mans 
del rey, diu, finint-lo, 
"Eterne": 

                          PORTER  

Besa las mans vostras 
reals. 

Lig lo rey un poch; diu 
el porter: 

   645  Avisar me féu 
Mardocheu 

que dos ma volien 
matar;  

si mercès li vaig 
atorgar,  

vosaltres recordar-vos 
n'eu. 

                                            

PORTER 
Nigunes mercès, gran 
senyor,  

         650      sabem 
que may age agut. 

REY 

Mirau Aman si és 
vingut. 

PORTER  

El pati és, ab gent de 
onor. 

REY  

Digau que vinga fins 
así. 

PORTER  

Que's façe vastro 
manament. 

PORTER, a Aman: 

     655  Senyor Aman, 
de continent 

mana lo rey aneu allí. 

AMAN 
   Que sie'n servit lo 
gran rey; 

                   Façe's 
en tot se voluntat. 

Ariba AMAN an el rey y 

diu: 

   Què mana vostra 
magestat? 

                                                  

REY 

         Asentau-vos, per 
mon servey.            

                        Quan a 
un home vol onrar  

                    lo rey, 
i què per aquell deu 
fer? 

AMAN
183 

 Vestir-lo com a rey, 

primer;  
      de se  corona 
coronar;  

                                           
183 A la Bíblia s’incorpora el 
raonament interior d’Aman 
quan el rei li fa aquesta 
pregunta, ell pensa A quin altre 
vol honorar el rei, sinó a mi? 
Ester (6,6) 

   660 

   665 
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      après, molt ben 
acompanyat,  

    los cavallers y 
prinsipals  

   lo vagen; y dels 
magnats tals, 

   lo major à de ser 
onrat.  

   Solemnitat se deu tal 
fer  

         670         a 
l'ome quel rey vol 
onrar184. 

                                             

REY 
Anem, doncs. Vós, sens 
més terdar,  

   preniu lo que és 
manester;  

   en Mardocheu, aquell 
jueu,  

  afactuau quan aveu 
dit.  

            675       
 Guardau no u poseu 
en oblit,  

                        res del 
que are dit aveu. 

AMAN 
Senyor, ques façe tot 
axí.  

Totes las robas aportau,  
y víngan promptement 
así. 

PORTER 

    680  Senyor, de 
bona voluntat 

facem los dos lo que eu 
manat. 

                                                   

AMAN 
Anau molt prest, nos 
detingau,  

perquè lo rey m'ó té 
manat. 

PORTER, an els savis, 
"Alme" 

                                           
184 A la Bíblia afegeix  que 
portin un cavall dels que porta 
el rei, que dugui al cap una 
diadema real. Ester, (6,8). 

Savis onrats, veniu si  s 
plau;  

        685       Aman 
vos vol no sé què dir. 

SAVI I 

Farem quan diu, sens 
detenir. 

PORTER 

Anau, dons, y nos 
detingau. 

Van los savis a Aman 
de molt spay, y 
l'algutzir, y el PORTER 
diu a to de "Alme": 

            Veniu prest, 
senyor algutzir,  

       totes estes 
feynas dexau, 

        690        perquè 
Aman vol que vingau. 

ALGUTZIR  

De grat a ell vull obeir. 

Arriban los savis y 

algutzir y porters. Diu 

lo I SAVI : 
Así som tots promptes, 
senyor,  

per fer los vostros 
manaments. 

Ariba l'altre porter en 

las robas per a vestir 

Mardocheu. 

PORTER 
Preniu, senyor, los 
vestiments 

        695       per fer 
a Mardocheu onor. 

Prenint los vestiments, 
AMAN diu an els 
savis, mateix to: 

Savis onrats, mana lo 
rey 

Mardocheu com rey 
vestigam 

 reyals onres li façam, 
perquè cumple a son 
servey.  

        700        De se 
corona coronat, 

vage la terra pasatjant, 

entorn d'ell vosaltres 
cantant, 

y per mi sia publicat. 
L'ome que vol lo rey 
onrar,  

        705        d'este 
manera à d'eser. 

SAVI 2 
Contra del rey no y à 
parer,  

                   sinó 
ques fasse son manar. 

Are vesten Mardocheu 
com a rey y anant 
devant los porters y 
algutzir y los savis; y 
Aman segueix-y 
cantant en música. 
Diuen LOS SAVIS : 

            Bé servir no té 
ygual,  

        ni tenpoch le 
leyaltat,  

         710        per so té 
premi axalsat 

per la magestat reyal185. 
 

Ara Mardocheu se 
retirerà, y los altres 
se n'iran cade hu en 
son cadefal, y, los 
savis ab AMAN. 
Aribats en son 
cadefal, diu-los a to 
de  "Plani": 

Savis onrats, dau-me 
consell186, 

que stich per a perdre lo 
seny; 

un mal sobre altre 
m'eteny  

          715       que no 
tinch cap seny ni 
servell; 

del tot stich desberatat; 

                                           
185 A la Consueta, s’allarga 
molt l’escena que representa 
l’honra de Mardoqueu, (des del 
vers 677 fins el 711), però a la 
Bíblia és molt més curt,  Ester, 
(6,11).  
186 A la Bíblia es retira a casa 
seva i parla amb la seva muller 
i els seus amics, Ester, (6,13), 
a la Consueta, en canvi, parla 
amb els savis. 
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no sé quem fase, de 
pesar. 

Volent a Mardocheu 
penjar, 

en major grau l'é 
col·locat.  

          720       Qui 
poguere may tal 
pensar, 

quen loch de mal li fas 
tal bé? 

Lo cor m'asclate ; què 
faré ? 

Més val morir que tal 
pensar. 

SAVI I 
Aman, senyor, no y à 
remey  

           725       de fer 
morir a Mardocheu. 

2  
        Perquè sent ell 
com és jueu,  

serà defensat del gran 
rey 

                          3  
per cause d'Ester, se 
muller,  

la qual és del linatge 
d'ell. 

                                     
4 

           730 
 No vullau contra 
d'ell consell, 

perquè dany no li poreu 
fer. 

REY, an el porter, 
"Alme laudes" 

Porter, anau;  Aman 
cridau,  

                  que 
vinga ja sens detenir. 

                 PORTER  

Senyor, só prest en 
obeir 

       735     y fer de grat 
lo que manau. 

PORTER, a Aman, 
mateix lo 

Senyor Aman, jo vinch 
per ell,  

perquè lo rey l'à 
menester. 

                                                     

AMAN 
Anem, porter;  pasau 
primer.  

Vull despedir los del 
consell. 

AMAN, an els savis 

740  Jo veix el rey 
qui m'à cridat. 

Vindreu, senyors, o 
restereu? 

                         I  
Férem, senyor, lo que 
manau. 

                          AMAN  

Restar podeu, si us ve 
de grat. 

                                            
2  

Fins a palàçio nirem. 

                                              

AMAN 
      745 
 Partigam, dons, 
sens detenir. 

Van-se'n,   y,   esenl   
an   el   cadefal   del   
rey,   diu-los AMAN : 

Ja  s podeu, senyors, 
despedir. 

                        3  
Puis ó manau, anar-nos 
n'em. 

Tornen-se'n los savis, y 

diu AMAN : 
Bese les mans de mon 
senyor;  

                    el 
convit ja porem anar. 

 

      750      Anem, 
cumple's vostro 
manar. 

Van lo rey y Aman en el 
cadejal de ESTER, y 
elle ix-los a 
l'enquanlre y, 
agenollada, diu, en to 
de "Vexilia": 

Bese les mans reals del 
rey.  

Asenta's se gran 
magestat;  

mira, senyor, la 
voluntat,  

sens tenir vull el poch 
servey. 

Asenten-se tots a una 
taula, com si 
aguessen de menjar; y 
sonaran un poch. 
REY, "Alme": 

     755  Reyna, per 
què no demanau 

puis sabeu que us vull 
fer mersè?  

Tot quan demeneu vos 
daré187;  

dons, per què en 
demanar duptau? 

ESTER 
             Un gran 
inimich s'és mogut  

     760      contre 
de mi y tots los meus,  

            manant 
muyren tots los jueus,  

            sense aver-le-
y may marescut. 

REY 

Qui és tal inimich 
cruel? 

ESTER  

Aman, senyor, sens lo 
perquè. 

REY 

     765  A fe que jo’l 
castigaré, 

salvant el teu poble 
fael. 

Va lo rey an el seu 
cadefal

188
, y AMAN 

                                           
187 Assuer torna a dir a Ester 
que li donarà el que li demani. 
Ester, (7,2). 
188 A la Bíblia, el rei Assuer, 
quan Ester denuncia Aman, 
s’indigna, s’aixeca del convit i 
surt al jardí del palau. Ester, 
(7,7). 
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diu a le Rey na, 
"Plant": 

Perdó, senyora, per 
mercè ! 

No mirant mon crim ni 
pecat, 

sia jo de vós perdonat,  
         770        que el 
rey, per vós, ja u farà. 

Ajau de mi, trist, piatat, 
de me case, fills y 
muller. 

Demostrau lo vostro 
valer 

y lo vostro real stat. 

Torna lo Rey del seu 
cadefal, y trobe Aman 
sobre lo lit de 'Ester, y 
diu, an to de "Alme": 

REY 

              775  O mal ome, 
ple de maldat! 
Encare vol Ester forsar 
en lo seu lit, sens acatar 
me onre ni real stat? 

Algutzir, de prest feu 
venir  

            780     vostres 
ministres y porters, 

manant que dexen sos 
afers. 

ALGUTZIR  

Jo vaig, senyor, per 
obair. 

Va lo algutzir a on 
staran los serjants, y 
diu-los, en to  de 
"Alme": 

Eya, ministres y 
porters!  

Dexau feynas, veniu ab 
mi. 

SERGANTS 

          785  Anem, 
senyor, donem camí, 

perquè tostemps 
n'eurem diners. 

Are ariben devant lo 

rey, y diu L'ALGUTZIR, 
"Alme":  

                  Senyor, jo 
tinch tota la gent. 

                                                      

REY 
             Aman prest 
vos n'aportereu;  

       en alte forca 
penjar l'eu189,  

           790      perquè 
muyre en gran 
turment. 

ALGUTZIR 
             Ea, ministres, 
apretau !  

             E teniu-lo 
molt ben ligat  

             en la  forca, el 
malvat!  

            En dogal per 
lo coll pengeu.  

      795      Vós, 
trompete, pasau 
primer;          

            precurau fase 
loch la gent. 

SARGANTS 
Tots farem vostro 
manament, 

                  no 
dexant cosa per a fer. 

Are se'n porten AMAN a 
penjar-lo, y per lo 
camí diu en to de 
"Plant": 

              O desditxat, 
o trist de mi!190  

                                           
189 A la Consueta diu que 
pengen Aman en una altra 
forca; a la Bíblia, l’eunuc 
Harbona diu al rei que Aman ja 
tenia preparada una forca per 
a Mardoqueu, i el rei ordena: 
Pengeu-li. Ester, (7,9). 
190 A la Bíblia no hi són les 
lamentacions d’Aman. 
Simplement diu que Aleshores 
penjaren Aman a la forca que 
ell havia preparat per 
Mardoqueu, i es calmà la 
indignació del rei. Ester, (7,10). 

       800        Més 
ma valguere no ser 
nat,  

             per no 
veure'm sententiat 

                         per 
malvoler que 
contenguí. 

           Perquè a molts 
volguí matar 

           qui may me 
feren algun mal, 

        805      justament 
pas jo pene tal, 

y més li le'm 
volguessen dar. 

  O quan prest fuy 
desconagut,  

  em veure'm sobre tots 
onrat!          

Valguere'm més may 
fos pujat, 

       8I0      per no 
veure'm tant abatut. 

O forca gran, triste, 
cruel,             

alsade per mon 
manament!                   

No'm creya jo per mon 
turment              

se fes, ni may tenguí 
resel. 

        8I5  Dos, 
prenguen aximpli191 
de mi 

los qui's troben 
afavorits,            

perquè, si són 
descomadits192,          

  pitjor tindran que jo, a 
le fi.                               

O tu, Senyor, qui as 
volgut 

                                           
191 Aximpli, exemple. 
192 Descomadits, és un 
castellanisme. Vol dir si no 
tenen mesura, si obren 
injustament perquè es 
propassen. DCVB. 
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        820     dar-me 
turment tant afligit,  

            repara mon 
trist sperit  

            no sia, com lo 
cos, perdut193. 

                                           
193 La Consueta finalitza amb les 

lamentacions d’Aman; en canvi el Llibre 
d’Ester continua explicant que el favor 
del rei passà als jueus, i acaba amb la 
venjança dels jueus i la institució de la 
festa dels Purim. 
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