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PRÒLEG

Shakespeare és com un bufet lliure, on per molt que  
vagis agafant, sempre n’hi ha més. 

Tamzin Townsen1

 De la vida de Shakespeare, se’n té només una idea esquemàtica, a través dels 
escassos documents conservats. Per això molts estudiosos han intentat desvetllar 
vessants incògnits de la seva biografi a, atrets pel misteri de l’escàpola personalitat 
shakespeariana. Fins i tot Pablo Picasso va plasmar la seva visió en dotze interessants 
litografi es a la publicació de Robert S. Rosenzweig Shakespeare, Picasso, Aragon.2 
Les diverses línies d’aquests dibuixos són tan suggeridores que refl ecteixen la plura-
litat d’interpretacions que s’amaguen rere la màscara de Shakespeare. I, per extensió, 
rere la seva obra.

Escriu Víctor Hugo al pròleg de les obres shakespearianes traduïdes pel seu fi ll 
François-Victor: “Per traduir Shakespeare es necessita un poeta. Per analitzar-lo i 
comentar-lo, un benedictí”. El temps li ha donat la raó, ja que la tasca d’investigar ni 
que sigui una sola de les múltiples facetes de l’autor anglès és un treball llarg i paci-
ent. Estimulant, però quasi sempre imperfecte. Perquè el seu teatre té tal concentració 
de sentits que permet una recerca ad infi nitum fi ns arribar a enfocar un o altre dels 
molts punts de mira des d’on contemplar un Shakespeare gegantí.

Aquest llibre proposa l’anàlisi de l’obra shakespeariana des del punt de vista de 
la seva relació amb la Natura, amb una selecció de textos agrupats per aquesta espe-
cial incidència del bios en els temes més diversos. Perquè encara que és impossible 
conèixer l’autèntica personalitat de l’home Shakespeare que s’amaga rere les seves 

1 Directora de teatre anglesa.
2 Nova York: H.N.Abrams, Inc., 1965.



10

Rosa Maria Martínez Ascaso

creacions literàries, a través d’aquests parlaments escollits de tot el seu teatre es pot 
constatar una faceta molt interessant: la gran relació i dependència que tenia amb la 
Natura, amb els seus fenòmens i amb les plantes i animals que l’habiten. Darrere cada 
frase el seu esperit xiuxiueja, només ens cal predisposició i parar els cinc sentits per 
escoltar aquest murmuri, interpretar-lo i identifi car-nos amb l’essència i el misteri de 
la seva pluralitat, on es reconeixen les passions i els contrasentits de l’home universal. 
Perquè Shakespeare, després d’haver obert la porta de l’estable als animals que tots 
portem a dintre, ens descriu meticulosament les seves reaccions. Una relació exposada 
en termes objectius, des d’una actitud contemplativa, feta generalment en parangó a 
la Natura i atorgant-li una gran audiència. Li dóna tanta importància que durant tota la 
seva vida la va fer servir en una percepció dicotòmica: d’inspiració i com a simbolis-
me. Amb ella practica una exacta observació dels detalls, que es troben en una relació 
poeticocosmològica, il·lustrant la dinàmica de les forces naturals i de les humanes. 

L’evident i demostrable utilització de la Natura i els seus circuits en l’obra shakes-
peariana es manifesta en forma de símils, metàfores, al·legories o simples citacions. 
I sempre relacionada amb l’ésser humà i les seves expectatives, desigs o passions, en 
una síntesi on els components principals són, d’una banda, els elements de la Natura, 
i, de l’altra, les tendències i actuacions humanes. Fins ara aquesta característica no 
havia estat ni analitzada ni exposada en conjunt, fet que ha esdevingut un dels incen-
tius fonamentals per a investigar i aprofundir en aquesta direcció. El present volum 
és el resultat de la recerca.

Com que els comentaris contemporanis sobre el seu teatre són quasi inexistents, 
cal espigolar els textos per anar esfullant, faceta a faceta, les innombrables vetes 
de què consta la seva producció ciclòpia. Perquè l’obra shakespeariana és com una 
immensa muntanya: plena de llum, de fl ors i vegetació, de paratges idíl·lics de poè-
tica contemplació i coves d’una bellesa sublim. Però també constituïda per materials 
soterrats i heterogenis, com si hagués estat sacsejada per moviments tectònics que 
guarden al seu si corrents de foc encara en ebullició, capes freàtiques en moviment 
continu i avencs profunds i misteriosos. Aquest massís elevadíssim, de característi-
ques cataclismàtiques, amb estrats multiformes i atractius, quantitativament i quali-
tativa, ha estat visitat durant segles per una gernació de crítics, analistes i estudiosos, 
però també per lectors i espectadors actius que han anat extraient materials. I la mun-
tanya no decreix, no s’esgota per més que s’exploti, no perd espectacularitat. Tothom 
pot visitar-la amb una idea diferent, escollint un material nou i destriat d’entre els al-
tres. Aquest immens paisatge teatral i poètic, parcel·lat en àrees pel criticisme literari 
i les diverses interpretacions lliures, fa que a Shakespeare se’l pugui estudiar des de 
vessants molt diferents, com poden ser, entre d’altres, els camps lingüístic, antropo-
lògic,3 fi losòfi c, psicològic, artístic, poètic o històric. Amb totes aquestes disciplines, 

3 Relacionat amb aquesta disciplina, és interessantíssim l’article de l’antropòloga Laura Bohannan “Sha-
kespeare in the Bush” (“Shakespeare a la selva”), publicat al núm. 75 de Natural History (1966). L’autora hi 
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en una recombinació de factors literaris i extraliteraris, fabrica un còctel cromàtic que 
té com a components bàsics les diverses tendències i actuacions humanes. Tot gira 
al voltant d’aquesta hipotiposi psicològica, que porta el segell de l’antropocentrisme 
shakespearià. Com en una poció màgica, la cura en la tria i l’equilibri entre els ingre-
dients és el que la fa atractívolament efectiva i digerible.

Un home de miríades d’ànimes, com va dir d’ell Coleridge, no podia deixar de 
tenir emocionalment opinions contradictòries que es refl ecteixen en el llenguatge ple 
de facetes dels seus personatges. Però la força de Shakespeare per explicar-ho té unes 
fortes arrels en la Naturalesa, a la qual no només manlleva, sinó que també mima per 
contrastar, disculpar i analitzar la conducta humana, en la qual té un protagonisme 
cabdal. Per a l’enigmàtic isabelí els elements de la Natura són tan importants que 
inclouen tant les seves manifestacions com llur contingut i morfologia. Perquè per a 
ell no només és un organisme viu, que, com l’home, neix, mor i es transforma cíclica-
ment, sinó que fi ns i tot té estats d’ànim. I així, en les seves obres, aquesta percepció 
de la sensibilitat comuna de la Natura amb l’espècie humana el fa barrejar els seus 
components amb la identitat personal. En les seves imatges poètiques —que poden 
sorgir enmig de la tragèdia més sanguinària—, aplica característiques sensorials a 
objectes inanimats o a animals, en metagoges que atorguen ulls a la lluna, mans als 
arbres, passió al sol, en reciprocitat a les comparacions amb els sentiments humans. 

Però és una actuació bidireccional, on tant serveix de referència la Natura per a 
l’home com l’home per a la Natura. Com quan escriu: “Sota la pell d’aquesta fl or 
tan tendra…”, i quan assegura que el més ínfi m dels insectes “sent la mort com un 
home…”. O, al contrari, quan veiem com empra poèticament o dramàtica en molts 
dels seus textos els elements de la teoria d’Empèdocles —terra, aigua, aire i foc— de 
la manera més versàtil i conscient. Per exemple, a Antoni i Cleòpatra, on acumula 
tots aquests ingredients —o el mitjà que comprenen— en un sol home, quan Cleò-
patra defi neix a Antoni: terra (terra, illes), aire (cel, sol, lluna, estels, esferes), aigua 
(oceà, dofí), foc (tro) i estacions (tardor i hivern).4

Perquè la precedent descripció d’Antoni és una prova més de la naturofília d’un 
Shakespeare que, per exemple, arriba a emprar fi ns a tal extrem la climatologia com a 
metàfora dels trets i les actituds humanes que fi ns i tot crea personatges “climàtics”, 
com els que descriu Don Pere a Molt soroll per no res (5.4): “[…] ¿Per què poseu una 
cara de febrer, plena de gebre, tempestes i núvols?”. O la Rosalina d’Al vostre gust 

explica que va llegir Hamlet a diferents individus d’una tribu africana i la forma original en què van interpretar-
la, molt diferent de la d’Occident.

4 Cleòpatra (referint-se a Antoni): Tenia el rostre com un cel; hi havia un sol i una lluna, que anaven fent 
camí i il·luminaven el petit cercle de la terra… Les seves cames cavalcaven l’oceà…, la seva veu, per 
als amics, tenia l’harmonia de totes les esferes, però quan decidia dominar el món i sacsejar-lo, era 
un tro ressonant. La seva generositat no coneixia hivern, era com la tardor, i es feia gran com més 
collites produïa. Els seus delits eren com el dofí, que treu el llom per sobre de l’element on viu. Al 
seu servei hi acudien corones de prínceps i de reis; illes i regnes eren com monedes de plata que li 
anaven caient de les butxaques. (5.2) (S.O.).
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(4.1): “[…] Els homes són abril quan festegen, desembre quan es casen”; el criat Luci 
a Timó d’Atenes (2.4): “Ei! ¿No és el seu majordom aquest que s’amaga amb la capa? 
Se’ns en va com si fos un núvol”; el rei Claudi a Hamlet (1.1): “Rei: ¿Com pot ser 
que encara tinguis el front ennuvolat? Hamlet: No l’hi tinc pas, milord, sóc massa a 
prop del sol”5, i el criat Alexas a Antoni i Cleòpatra (1.5): “Estava com l’estació de 
l’any que fl uctua entre els extrems del fred i la calor: ni trist, ni alegre”. En aquest 
sentit, també hi ha un diàleg entre dos personatges de Coriolà, on Shakespeare s’ex-
pressa com si fos un autor dels nostres dies. Empra una paraula, microcosm (“If you 
see this in the map of my microcosm”), que sobta de veure-la aplicada a l’inici del 
segle xvii com a imatge intimista (a través del rostre) dels trets caracterològics d’un 
individu. Una defi nició que presenta l’home com a petita peça del cosmos; és a dir, 
receptor i tan aviat imitador con èmul dels rampells de la gran Naturalesa:

Sicini: Compte, Meneni, que, de vós, també se’n saben coses.
Meneni: Més en sé jo! Sóc un patrici arrauxat; m’agrada el vi calent i que no estigui batejat per 

cap gota del Tíber. De mi diuen que tinc el vici d’escoltar el primer que se’m queixa, que sóc 
precipitat i que m’encenc com una esca a la més petita ocasió. He tingut més tracte amb el 
cul de la nit que amb el front del matí. Dic el que penso i només gasto malícia per la boca… 
Si veieu tot això en el mapa del meu microcosmos…

Coriolà (2.1) (S.O.)

Com afi rma rotundament Robert Speaight: “Per Shakespeare, la Natura és el seu 
punt de partida”. Perquè l’univers shakespearià és una repetició microcòsmica dels 
dos ingredients principals del món macrocòsmic de la Natura: violència i placidesa, 
que traduït al llenguatge teatral vol dir drama i comèdia. O, dit molt més planerament: 
va del guirigall a la serenor i a la inversa. Ja el fi lòsof romanès Emil Cioran va defi nir 
el teatre shakespearià com “la trobada d’una rosa i una destral”. I això Shakespeare 
ho exemplifi ca anivellant les actuacions humanes amb els representants del món ve-
getal, animal i mineral i les seves característiques. Escampades per tots els seus es-
crits poètics i teatrals, les referències són infi nites: metàfores, símils i al·legories dels 
diferents elements de la biosfera bombollegen en un paral·lelisme signifi catiu amb 
els actes humans. La Natura és en ell gresol i justifi cació. I no només això. La veu 
com a mare, com a deessa, la identifi ca amb el destí. Benèfi ca i malèfi ca, ordre i caos, 
és a dir, un compendi insondable, objectiu, determinista, d’on l’home treu la força, 
la inspiració, el model, un parangó que pot ser positiu, però que també refl ecteix els 
seus aspectes perversos. En aquest cercle —encara que són les passions humanes, 
tractades en un amplíssim ventall, les que serveixen de punt d’infl exió per als símils 
i al·legories que Shakespeare fa amb la Natura— també destaquen conceptes abstrac-
tes, com el temps i el destí. Dues categories molt unides, perquè és a través del temps 
que, pausadament, o de sobte, se’ns revela el destí: el temps el desemmascara.
 

5 Shakespeare aprofi ta l’homofonia de sun (‘sol’) i son (‘fi ll’).
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Canidi: El temps està prenyat de noves, i, minut a minut, ens les fa néixer.

     Antoni i Cleòpatra (3.7) (S.O.)

Un temps al que Shakespeare aplica sovint adjectius insultants: “insaciable”, “vo-
raç”, “pervers”, “cruel” “vel·leïtós”, i desqualifi cacions: “pou”, “mà cruel”, “coltell 
cruel”, ”la falç del temps”, “herba entre males herbes”, “el temps forada la fl orida jo-
venesa”, “el temps destrossa”… És aquesta dimensió inexorable la que, amb imatges 
relacionades amb la Natura, descriu en prosa:

Rei: […] quan, a través del Temps, cormorà que devora l’esforç d’aquest alè present […]

 Penes d’amor perdudes (1.1) (S.O.)

O la tracta poèticament, per exemple en els Sonets, on el temps és emplaçat meta-
fòricament —en aquest cas per l’amor— però que, per extensió, pot aplicar-se a tots 
els aspectes de la vida.

[…] Oh, ¿com podrà l’alè dolç de l’estiu
resistir el temps i els seus fatals paranys,
quan el rocam més dur no sobreviu,
ni les portes d’acer, al pas dels anys?

  Sonet LXV (G.V.)

[…] Perquè el temps imparable empeny l’estiu
cap al malvat hivern, i l’exilia;
la saba, sota el glaç, només malviu
al regne de la neu i l’eixorquia…

  Sonet V (G.V.)

En d’altres ocasions, Shakespeare aplica una interpretació ucrònica del pas del 
temps, una morositat no només desitjada pels personatges —cas de Romeo i Julie-
ta— sinó, com a Hamlet, un ralentí especial en el ritme narratiu que ja s’inicia en la 
pròtasi de l’obra, però que segueix en l’epítasi, en ple nucli de l’acció dramàtica, fi ns 
que aquesta demora en l’avenç de l’acció condueix a la catàstasi i d’aquí a la catàstro-
fe, on es produeix el desenllaç tràgic, que arriba després d’un timelessness una mica 
malaltís, però molt ben resolt.

 També al destí li concedeix paral·lelismes amb la Natura. Un destí inexorable:

Hamlet: […] Fins i tot en la caiguda d’un pardal hi ha una especial providència. Si ha de 
ser ara no estarà per venir, i si no està per venir, serà ara. I si no és ara, vindrà, de totes 
maneres […]

         Hamlet (5.2) (S.O.)

Indefugible:

Olívia: […] Destí, mostra el teu poder! Perquè nosaltres no disposem pas de nosaltres mateixos. 
Allò que està disposat, serà […]

     Nit de Reis (1.5) (S.O.)
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I que prové d’unes potències superiors:

Gloucester: […] Com mosques a les mans de nens cruels, som nosaltres pels déus: ens maten 
només per divertir-se.

 

    El rei Lear (S.O.)

Aquests dos elements, temps i destí, hi juguen un paper absolut, determinant, en 
les seves obres. Com en els casos extrems de Romeo i Julieta i El rei Lear, on l’equi-
vocació en el temps du a un destí funest i és la causa de la mort dels dos amants i de 
Cordèlia. Tot travat amb un altre factor important a la seva obra, com és la poesia, que 
n’aglutina el fons i la forma. Perquè, per sobre de tot, Shakespeare és poeta.

Quan en els seus drames, històries i comèdies —amb la curiositat d’un entomò-
leg— abasta un camp sense barreres, va del vessant còmic al tràgic o el sobrenatural 
i ho fa amb registres que fl uctuen entre la sensibilitat, la ironia o el sarcasme i el 
pessimisme. Perquè pocs escriptors han retratat tan poèticament i microscòpica la 
bellesa de les fl ors, dels jardins, dels prats, de la Natura en general, ni han descrit amb 
potència semblant el daltabaix terrible de les tempestes i la seva força desfermada 
amb relació a la natura humana. Shakespeare, com a poeta de les paraules sublims i 
les imatges glorioses, té una imaginació tan fora de sèrie, una fantasia tan còsmica, 
que, en jutjar-lo, és fàcil de caure en la deïfi cació. Entre moltes altres al·lusions de 
diferents comentaristes, ¿hi ha per exemple una connotació divina en les paraules so-
bre Shakespeare del professor Josep Maria Fulquet,6 de la Universitat Ramon Llull?: 
“Sempre he pensat que […] l’òpera […] era el correlat perfecte dels esplendors i 
misèries […] de l’animal humà, de la mateixa manera que les tragèdies —i el seu 
fabulós conjunt de personatges— concebudes per nostre senyor d’Stratford exploren 
les ombres recòndites de la passió i els perennes enigmes de la condició humana…” 
¿O l’expressió “nostre senyor” és només un joc de doble sentit?

 Potser el qualifi catiu que més li escau és el de demiürg, una suprema intel·ligència 
amb sensibilitat metaempírica, ja que en els seus escrits no ens parla només de l’hàbi-
tat terrenal, sinó també del món sobrenatural i del mitològic. Perquè abasta com a cre-
ador tots els registres pentagramàtics: des de la sublim harmonia de Romeo i Julieta 
fi ns a l’horrísona estridència de Titus Andrònic. Des del brogit primitiu d’Otel·lo, fi ns 
al murmuri generós de Cordèlia, passant de la cadència poètica d’Ariel a la grinyolant 
dissonància de Caliban.

Josep Pla7 va saber plasmar, només amb unes senzilles i breus pinzellades, el 
vessant material de Shakespeare —professió i fi nances— i la transcendència del seu 
món interior, capaç de projectar i reproduir uns móns en miniatura que provoquen 
respostes socials i emocionals a tants anys vista: “Shakespeare guanyà diners com a 
actor i com a dramaturg […] i tot el que tocà ho convertí en prodigi […]” No es pot 
dir més en menys espai. La frase du una subliminal càrrega de reconeixement d’un fet 

6 Al seu article del diari Avui “Come un bel dì di maggio”, del 27 de maig de 2004.
7 “El passat imperfecte”, Obres Completes, vol. 33, p. 407.
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superior, inexplicable, i qualifi ca el resultat de miracle. A més, Pla,8 després d’analit-
zar diversos vessants del fenomen Shakespeare, en treu una conclusió rotunda: “En 
teatre, després de Shakespeare, tota la resta és mediocre”. Però ningú és irreprotxa-
ble: ja fa la respectabilíssima xifra de 41 segles, a l’Imperi Mitjà d’Egipte —l’any 
2058 aC—, algú ja sabia que “ningú no és perfecte” i ho va escriure en el document 
jeroglífi c Instrucció de Ptahhotep, un text per formar joves escribes: “No t’enorgu-
lleixis del que saps. Demana a l’ignorant i al savi perquè mai s’han aconseguit els 
límits de l’art i no existeix cap artista que tingui una mestria perfecta”. Aquest seria 
el cas de William Shakespeare, un artista que encara que fregui la perfecció, no és 
perfecte per a tothom. Perquè no tot són elogis per a un Shakespeare que va viure la 
transició cap al barroc anglès i, per tant, estava en la confl uència de diverses tendènci-
es literàries: també va tenir i té grans detractors. I no només escriptors molt coneguts 
com Voltaire, Tolstoi, Bernard Shaw o Henry Miller. Josep Pla explica que el capellà 
i catedràtic de la Universitat de Barcelona, el doctor Martiriano Martínez, que, segons 
l’escriptor empordanès, era un home d’una mentalitat retrògrada i arcaica, va escriure 
en un seu manual d’història aquesta frase: “Shakespeare, hombre de mediano talento 
y de costumbres abyectas […]”. Sense comentaris. A més, cal tenir en compte els qui 
dubten que el William Shakespeare d’Stratford sigui l’autor de les obres del “First 
Foli”. Les teories més peregrines s’han edifi cat al voltant de diversos noms als quals 
s’adjudica la paternitat de les obres shakespearianes. La més vistent és la de Sigmund 
Freud, que, seguint la teoria de Thomas Looney, creia que Shakespeare era Edward 
de Vere, comte d’Oxford. Encara avui en dia apareix a Internet una pàgina web d’una 
tal Shakespeare Oxford Society que defensa l’autoria de De Vere. Aquest va morir 
dotze anys abans que William Shakespeare i per tant no pot haver escrit les darreres 
obres del poeta. Crec que qualsevol d’aquestes teories sobre l’autoria està absoluta-
ment desfasada, ja que els indicis de la identitat stratfordiana del dramaturg són molt 
evidents. En un capítol d’aquest llibre s’incideix sobre la qüestió, aportant refl exions 
sobre la identitat comuna entre el poeta i dramaturg i el veí d’Stratford-on-Avon. 

El cas és que Shakespeare continua sent universalment un autor fresc, viu, i, so-
bretot, contemporani. L’autor elisabetià va escriure les seves obres més per ser vistes 
que llegides però, sorprenentment, al llarg dels segles se n’ha anat incrementant el 
nombre de lectors, malgrat que llegir teatre és una de les lectures més ingrates i mi-
noritàries. Però l’stratfordià esquitxa les obres amb tants ingredients que les fa atrac-
tívolament llegibles: el fet que un d’aquests ingredients sigui l’autoritat de la Natura 
no deu ser pas aliè a l’èxit, perquè tots reconeixem els signes i els efectes de la seva 
presència. La profusió d’aquests elements de la Natura que acumula a les seves obres 
—reals, immutables i eterns— li serveix per donar un recolzament inqüestionable a 
la incongruència, la precarietat i el possible determinisme de les actuacions humanes. 
Unes actuacions que, per ser enteses, assumides i explicades verbalment i literària 

8 “Notes disperses”, Obres Completes, vol. 12, p. 29.
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necessiten un punt de referència idoni. Aquest punt sòlid, palpable i universal —la 
Natura— no és episòdic en el seu teatre, és constant, quasi diria programàtic, ja que, 
fent servir uns signes universals naturals en paral·lel a les circumstàncies afortunades 
o catastròfi ques de l’home, fa que aquestes se’ns acostin, les comprenguem millor i 
les mirem amb força més tolerància.

I, alhora, inserint en els seus textos unes emocions humanes extremes, però tam-
bé les seves antítesis, ens està dient no només que tot és possible, sinó que aquestes 
forces radicals també estan presents en la Natura i no podem fer res per evitar-les: 
podem ignorar-les, jutjar-les, però no per això deixaran d’existir i esclatar en un mo-
ment o altre, com passa en l’àmbit humà. És notable l’empatia que ambdues forces 
exercien sobre Shakespeare, potser perquè la seva pròpia vida personal no va ser 
pas aliena a aquest lligam biòtic. No podem oblidar que procedia d’un medi rural 
en contacte directe amb la Naturalesa i que, després de fer-se famós i de viure molts 
anys al nucli urbà de Londres, torna al fi nal de la seva carrera teatral als seus orígens, 
a Stratford, com si sentís la necessitat d’habitar a prop del riu Avon, d’endinsar-se i 
fi ns i tot d’identifi car-se en el potent reclam de la Natura. Amb aquest llibre intentaré 
demostrar que per a Shakespeare la Natura no era només la seva desena musa, sinó 
“la Musa 10”, la inspiració màxima.

És interessant de fer notar com —a una distància de quatre segles— el dramaturg 
anglès comparteix afi nitats electives amb l’arquitecte català Antoni Gaudí, perquè 
ambdós assumeixen la idea d’utilitzar massivament la Natura en la concepció de les 
seves obres mestres. L’un i l’altre la van fer servir des de dos punts de vista: com a 
model superior, ideal, i, a més a més, pragmàticament, ja que tots dos van bastir crea-
cions amb els seus elements. No només els inclouen en l’arquitectura dels propis pro-
jectes, sinó que també fan servir fl aixos de la Natura per decorar els seus treballs. 

A la llum dels seus textos, és lògic creure que el fi ll més famós d’Stratford era un 
determinista genuí. La Natura li serveix de contrapès on agafar-se, d’exhalació útil 
per comprendre millor l’ànima humana, en el context poètic i tràgic de les seves di-
vagacions metafísiques davant el misteri existencial, al qual no troba explicació rao-
nable. Només sap que l’home és una ànima resident temporalment en un cos; la resta, 
com tothom, la ignora, però el preocupa extraordinàriament i es dedica a observar i 
escoltar la Natura, encara que no li desvetlla pas el secret. Però amb ella emmiralla 
amors i desamors, crims, guerres i venjances, perquè sap que Natura i vida humana 
tenen uns papers escrits, uns rols de vegades intercanviables i sempre ineludibles, ja 
que creu en un destí implacable. Després de llegir i rellegir les seves històries i tra-
gèdies, crec —és una sensació personal— que darrere d’elles s’endevina una posició 
absolutament contestatària per l’absurditat i la falta de lògica dels esdeveniments 
que regeixen els destins humans, per l’aparent atzar amb què una potència superior 
distribueix glòries i misèries. Però encara que sovint verbalitzi una opinió cínica i 
fi ns i tot cruel, aquesta objecció al sentit de la vida generalment Shakespeare no 
l’explicita exercint de contestatari irat o rebel. Ans al contrari, amb un calmat tarannà 
intel·lectual, decebut i irònic, intuïtivament i intel·ligentment eclèctic, comprèn que la 
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rebel·lió és inútil i accepta la situació amb un tremp crític, però fi losòfi cament i des-
eixidament conformista: “Stulti timent fortunam, sapientes ferum”.9 Com als temps 
clàssics: “Els necis temen la fortuna, els savis l’accepten”. I ell l’accepta, com a 
sinònim de destí, malgrat que no hi troba cap sentit ni justifi cació: manta vegades els 
seus personatges fan constar el seu desacord amb el sistema d’organització del món i 
el mitjà en què es troben amb una fi losofi a escèptica i paraules i tarannà pessimistes. 
I també força vegades el vehicle emprat és la Natura. És el cas de:

Hamlet: Ah, si aquest cos, que és massa sòlid, es fongués o es dissolgués, convertint-se en 
rosada… Oh, Déu, Déu, que gastats, avorrits, insípids i poc útils em són tots els assumptes 
d’aquest món. Ah, quin fàstic, quin fàstic! És un jardí de males herbes que creix per donar 
fruits, totalment posseït pels elements vulgars de la naturalesa […]

       Hamlet (1.2) (S.O.)

En aquest soliloqui, com diu molt encertadament Salvador Oliva,10 el príncep 
“revela que hi ha esdeveniments capaços d’arrencar tot sentit a la vida”. Escampat 
per tota la seva obra, sura entre línies aquest pensament subliminar, quasi nihilista, 
un sentiment d’injustícia còsmica. Sap que “errare humanum est”, però que aquesta 
conducta, que és perfectible en teoria, queda superada per una aplicació aleatòria 
de premis i càstigs per part d’un poder superior i indeterminat. Veu la injustícia del 
destí, que infl ueix positivament o negativament sobre la salut mental o física, sobre 
la joventut, la vellesa, la innocència. Com quan parla de la infl uència de les estrelles 
—el fat— en la vida dels homes: són els casos dels reis de les “Històries”, de Hamlet, 
Romeo, Julieta, Lear, Desdèmona, Macbeth, Juli Cèsar, etc. Shakespeare —a través 
dels seus personatges— creu en una providència, sigui aquesta un Déu cristià o unes 
forces naturals abstractes. Això no queda del tot clar en els seus textos, però hi ha en 
ells una actitud crítica off the record, quasi inaudible, que llisca en silenciós corrent 
subterrani. La síntesi d’aquest seu pensament podem trobar-la en el monòleg “To be 
or not to be” de Hamlet, en el seu dubte existencial i sobrenatural, quan els esquemes 
personals del príncep trontollen —en demanar-se quin és el sentit d’aquest món i qui-
na és la millor forma d’actuar— i fl uctuen entre creure o no creure en el poder d’una 
deïtat, cristiana o pagana, que no només dirigeix i condueix els afers humans a través 
del destí, sinó que atorga els premis i càstigs post-mortem.

Amb el precedent preàmbul, que especula sobre les intencions de l’autor elisabetià 
al fer servir a dojo el nomenclàtor de la Natura, voldria esperonar una mica l’interès 
dels lectors sobre aquesta extraordinària relació del poeta d’Stratford amb el temps 
atmosfèric, el camp, el fi rmament, els animals, els minerals o la fl ora. Aquest lligam 
era tan intens que els símils, metàfores i citacions de la Natura són en Shakespeare 
una segona naturalesa, una addicció indefugible. 

9 Sentència de Publilius Syrus, autor de farses llatines del segle i aC.
10 Al pròleg de la seva traducció de Hamlet (1986).



18

Rosa Maria Martínez Ascaso

Tota la varietat de registres que conformen el seu cànon fan de l’home Shakespe-
are i del Shakespeare autor de teatre un cas únic al món. Perquè la seva fi gura, les se-
ves obres o la seva infl uència han estat i són objecte d’un interès ininterromput, amb 
una gran força des de mitjan segle xix, però torrencial des de l’inici del xx, pel gran 
poder de difusió dels agents mediàtics. En donen fe una bibliografi a aclaparadora, els 
seus llibres reeditats any rere any, els articles acadèmics o de premsa, el cinema, el 
teatre i la seva crítica corresponent, en un treball específi c d’erudits, investigadors, 
analistes, crítics, músics, pintors i representants de les Belles Arts, juntament amb la 
decisiva presència a Internet i en congressos i festivals arreu del món. A aquesta ex-
tensa relació cal afegir-hi —i tot això ho refl ecteixen els mitjans de comunicació— el 
turisme multitudinari que atreu la seva ciutat natal d’Stratford-on-Avon, traduccions 
i controvèrsies. Ja ho diu Jonathan Bate a El genio de Shakespeare:11 “D’altres dra-
maturgs van fer servir arguments tan bons com els de Shakespeare, personatges tan 
complexos com els seus i una poesia tan atraient com la seva. Però l’efecte d’aquests 
altres escriptors no és tan gran com l’efecte Shakespeare”. I és aquest efecte Shakes-
peare, format per la qualitat psicològica, lingüística i poètica dels seus escrits, el que 
el converteix en primus inter pares i el que desafi a i estimula totes les interpretaci-
ons de què ha estat objecte. És aquesta barreja d’aptituds congènites i professionals 
la que fa que Shakespeare ara, al principi del segle xxi, sigui més que un mite: és 
una presència privilegiada i ininterrompuda fi ns i tot en els camps més insospitats 
i heterogenis. Per exemple, a l’agost del 2003, en el marc del Festival Shakespeare 
de Santa Susanna (Maresme), l’actriu Nora Krief interpretà vint sonets del drama-
turg anglès al més pur estil rocker, amb música de Frederic Fresson.12 I en el mateix 
Festival, però l’any 2007, tornen a ser recitats els sonets, aquesta vegada per l’actor 
Lluís Soler, també en una interpretació fora dels canals clàssics. El compendi de tota 
aquesta incessant atracció cap al dramaturg anglès es refl ecteix en el títol del taller 
teatral shakespearià dirigit per Manuel Ángel Conejero en el festival Sagunt a Escena 
de l’agost del 2007. Un espectacle consistent en diversos muntatges shakespearians 
sota el lema Locos por Shakespeare.  

Aquesta passió per Shakespeare que compartim tants éssers humans a tot el pla-
neta13 produeix sorpreses molt agradables i insospitades, com la de llegir al diari 
Avui del 10 d’agost de 2003 un article de l’escriptora i periodista Isabel-Clara Simó 
titulat “Shakespeare”. En ell, la polifacètica escriptora comença amb una pregun-
ta que sembla força xocant: “¿Es pot viure sense Shakespeare?”. I, després de fer 
algunes refl exions comparatives i molt originals i argumentades, que demostren la 
seva admiració pel dramaturg, acaba contestant ella mateixa la seva pregunta: “Sense 
Shakespeare no es pot viure”. I afegeix que se l’ha de llegir a poc a poc, i suggereix 

11 Madrid: Espasa-Calpe, 2000.
12 A l’“Epíleg” d’aquesta obra s’amplia la informació sobre el Festival Shakespeare de Santa Susanna.
13 Segons una enquesta realitzada per la BBC l’any 2000, Shakespeare va ser escollit pels britànics “l’an-

glès del mil·lenni”.
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la lectura en veu alta d’un fragment del “Sonet 18”, que reprodueix en la versió de 
Salvador Oliva. A tot això jo hi afegiria: sense Shakespeare sí que es podria viure. 
De fet, es pot viure. Però no podríem conèixer aquest immens plaer que és el llegir-lo 
o escoltar-lo al teatre, no podríem sentir les emocions que ens desperta i que ens fan 
conèixer molt més dels altres i de nosaltres mateixos. Aquesta sensació de profundi-
tat desafi ant sembla estar sempre en constant evolució i ebullició: obrir Shakespeare 
és com obrir una fi nestra a l’infi nit. I l’infi nit també inclou la Natura. És en aquesta 
direcció que cal citar l’original opinió de l’actriu Michelle Pfeiffer, protagonista de la 
pel·lícula Shakespeare enamorat, que va guanyar 7 Oscars l’any 1999. Diu l’actriu: 
“Fer Shakespeare per a un actor és com pujar a l’Everest. Serà el més dur, però un cop 
a dalt, disfrutes de la millor vista”.

A una fi gura de tal magnitud icònica no pots acostar-t’hi sense tenir molt clar 
que és inabastable en la seva totalitat. Però si l’atracció supera els inconvenients, 
es pot intentar partint de tres posicions inicials: amb respecte total i una veneració 
quasi totèmica; amb reverència no exempta de crítica, assenyalant possibles defectes 
i, per últim, amb una actitud obertament iconoclasta. A les dues primeres posicions 
pertanyen els treballs de la majoria d’estudiosos i comentaristes. Els de la tercera, 
amb opinions polèmiques, ja siguin qüestionant la seva existència o blasmant els 
seus escrits, encara el situen més a l’ull de l’huracà, perquè han fet que es parli més 
d’ell. D’aquí que el reclam shakespearià sigui inqüestionable i no s’aturi en el temps: 
al contrari, la seva progressió és constant, ja que cada un dels estudis sobre la seva 
vida i obra posen en evidència un Shakespeare que ha arribat a la categoria d’inse-
nescent, per a arrelar-hi. I una de les raons d’aquesta perennitat és l’elenc de fi gures 
que —400 anys després de la seva creació— evolucionen per la lletra impresa o pels 
escenaris mundials provocant no només un interès encuriosit, sinó fi ns i tot passions 
i fanatisme. És la fascinació de l’enigma Shakespeare, que sedueix representants dels 
més diversos i insospitats estaments socials. Com l’expressada per l’escriptor i monjo 
de Poblet, el pare Agustí Altisent, a Refl exiones de un monje (2001): “Shakespeare 
és admirable: la seva capacitat per a enlairar les situacions al més alt nivell poètic, el 
seu noble fi losofar sobre els problemes humans i la seva profunditat psicològica, tot 
és grandiós… Shakespeare és fonamental per a escrutar la fondària dels confl ictes 
humans i la realitat del viure”.

Però aquesta pervivència de l’obra shakespeariana no té només l’explicació en la 
genialitat innata del dramaturg stratfordià en el camp literari. A més a més d’aquesta 
capacitat, ell també va seguir les seves pròpies i elaborades estratègies: per exemple, 
darrere el següent fragment dels suggeriments de Hamlet als actors, sembla vibrar 
la seva pròpia veu, com si quan escrivia les diferents peces teatrals fos conscient 
de donar una dimensió atemporal i universal als caràcters dels personatges. I ho va 
aconseguir, ja que només li calia seguir els seus propis consells a Hamlet (3.2), re-
fl ectits aquí en dues versions, que copsen aquest element revelador. La de Josep Palau 
i Fabre:
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Hamlet: […] No desbordis la modèstia de la Natura. La intenció del teatre ha estat sempre la 
d’oferir un mirall a la vida, on es pugui reconèixer la virtut, menysprear l’orgull i on cada 
generació i fi ns i tot cada època puguin retrobar llurs trets i llur caràcter […]

I la de Salvador Oliva:

Hamlet: […] No desbordis la modèstia de la Natura, perquè qualsevol exageració s’allunya dels 
propòsits del teatre, que ha tingut i té encara la fi nalitat d’oferir un mirall a la naturalesa, 
mostrar a la virtut la seva pròpia fi gura i al vici la seva pròpia imatge i a cada època i gene-
ració la seva forma i el seu estil propis […]

Davant l’allau ingent de material que conté l’obra shakespeariana, són moltes les 
especulacions que no només intenten explicar el perquè d’aquesta fecunditat, sinó 
també la visualització d’aquest fet. Les meves són dues, i ambdues, com les altres, no 
desvetllen el misteri de la seva fecunditat, només el visualitzen. La primera, que acce-
dir a Shakespeare és com obrir un joc inesgotable de nines russes, cadascuna d’elles 
diferenciada amb els seus propis trets i fi ligranes cromàtiques: de dintre d’una imatge 
en surt una altra, i una altra, i una altra, sense cap límit. Potser perquè no només era 
dialògic, ja que dialogava amb la tradició pròpia i l’aliena, sinó que alhora desem-
mascarava la contradictòria diversitat de tendències agotnades en l’home. Com quan 
fa dir a Ricard III, a l’escena 3a de l’acte 5è: “La meva consciència té mil llengües 
distintes, i cada una explica un conte diferent […]”.

La segona és una idea compartida amb alguns analistes de la seva obra: l’ex-
plicació del fenomen Shakespeare és que hi ha un munt de Shakespeares dintre de 
l’home d’Stratford: el dramaturg, el fi lòsof, el còmic, l’amant de la història, el poeta, 
el promotor i home de negocis —per tant, tocant molt de peus a terra—, el lletraferit 
autodidacte, el voyeur sense matisos pejoratius, el Shakespeare encunyador de frases 
lapidàries, el mestre i renovador del llenguatge, l’observador d’ofi cis i professions, 
etc. D’ell s’ha dit de tot, i una de les coses que s’han dit és que hi ha tants Shakes-
peares com lectors de les seves obres. I un altre d’aquests perfi ls es manifesta tan 
espontàniament com deliberada, molt lligat a la seva stratfordiana experiència natal 
de camps oberts i Natura omnipresent i idíl·lica. Encara avui en dia només cal veure 
les delicioses ribes del riu Avon al seu pas per Stratford per comprendre la fi xa-
ció d’aquest Shakespeare submergit en la Natura: col·loquial amb la seva presència, 
perquè ell mateix té una força genèsica, impetuosament arrossegadora, però també 
poètica. Són dues energies tan anàlogues que Shakespeare es relaciona amb els seus 
components per empatia, li serveixen d’inspirat simbolisme i, tants segles després de 
la seva mort, encara continuen identifi cant-lo amb ella. 

D’aquí que hagi estat apassionant d’observar el grau d’intensitat i freqüència amb 
què apareix al seu teatre i demostrar que entre les opcions electives dels elements 
que confi gurarien les seves obres, el dramaturg d’Stratford va situar la Natura per 
ocupar entre ells un lloc de molta rellevància. No es pot pas dir que planifi qués les 
dosis de cadascun d’aquests ingredients —psicològics, lingüístics, còmics, poètics o 
dramàtics—, però la Natura els abasta tots, o per dir-ho amb més propietat, aquesta, 
per activa o per passiva, fa acte de presència absolutament en tots. 
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El present estudi és el resultat de la recerca, classifi cació i especialment de l’anà-
lisi textual shakespeariana des del punt de vista d’aquesta interrelació entre home i 
Natura. Tant és així que, de tots els passatges repertoriats en aquest llibre, són molt 
escassos aquells que en la seva estructura no inclouen un símil, una metàfora o una 
connexió amb ella. De vegades, el mateix parlament està citat més d’una vegada, 
perquè la seva exemplaritat permet diverses ubicacions. 

Per dur-lo a terme, he partit de la base d’un recull global propi, recopilat al llarg 
de diverses dècades de recerca entusiasta en les obres de i sobre l’autor anglès; del 
contingut d’una col·lecció personal shakespeariana de prop de 2.000 llibres i de la 
recerca en biblioteques espanyoles i angleses. Aquest arxiu, amb entrades de totes 
les categories, també ha estat disseccionat, ampliat i confrontat amb els llistats dels 
diccionaris de quotations més representatius. Tot aquest material m’ha esperonat a 
intentar donar-hi una forma i una possible utilitat. 

Dintre de l’esquema general, es detallen els aspectes de l’obra shakespeariana en 
els quals incideix aquesta correspondència, com l’ordre i el caos, la lingüística, les 
muses, el fet sobrenatural, la comicitat, la fl ora i la fauna, l’amor o la mort. A més, el 
darrer capítol és una recopilació de frases de personatges —més o menys il·lustres— 
que han relacionat i fi ns i tot identifi cat Shakespeare amb la Natura. D’altra banda, 
quan les citacions han estat importants pel tema tractat, també n’he incloses algunes 
sense cap relació amb la Natura, com és el cas de la geminació en la lingüística.

De la immensa temàtica que abasta l’obra shakespeariana, el criteri escollit per 
acostar-se a les facetes pròpies de cada apartat ha estat el de proposar els exemples 
més representatius. Per a aquestes quotations, les traduccions fetes servir majorità-
riament són les del professor Salvador Oliva. També les de Carme Monturiol, Josep 
Maria de Sagarra, Joan Sellent, Gerard Vergés, Josep Palau i Fabre i meves pròpies. 
És un fet que cap traductor no pot aconseguir reproduir totalment la bellesa, la pro-
funditat i la cadència musical de l’original anglès. Així ho veu també l’escriptor i 
assagista D. Sam Abrams —després de citar tots els traductors en català dels Sonets 
de Shakespeare— en el seu article “Shakespeare and Company” del diari Avui del 
23 d’abril de 2003.14 Com diu ell, les traduccions “sempre quedaran” perquè sempre 
quedarà Shakespeare. Ho demostra el fet que si ha arribat aquí, després que el rector 
i professor Francis Meres l’equiparés amb els immortals en el seu Palladis Tamia15 fa 
quatre segles, la seva perpetuïtat sembla garantida.

Els signes emprats per identifi car les diferents versions fetes servir en aquest treball 
són les inicials dels respectius traductors, entre parèntesis, al darrere: Salvador Oliva 

14 “[…] Estem davant d’un autor (Shakespeare) que necessita moltes traduccions per tal que puguem ar-
ribar al fons de la seva obra. De fet, cada versió és una nova aproximació a l’original o una nova lectura que 
revalida, matisa i/o esmena les anteriors. Les diferents versions poden envellir respecte al model de la llengua 
literària en ús, però els seus encerts d’interpretació i la seva visió o lectura global sempre quedaran”.

15 “De la mateixa forma que Plaute i Sèneca són, en comèdia i tragèdia, els millors entre els llatins, així 
Shakespeare entre els anglesos, és el més excel·lent en ambdós gèneres”.
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(S.O.), Gerard Vergés (G.V.), Joan Solé (J.S.), Joan Sellent (J.Se), Carme Monturiol 
(C.M.), Josep M. de Sagarra (J.M.S.) i Rosa M. Martínez Ascaso (M.A.). Una altra 
particularitat és que sempre que s’anomeni la Natura serà amb majúscules.

Si a partir d’aquí algú s’interessa en la lectura o l’estudi del fenomen Shakespeare, 
l’objectiu d’aquest treball superarà amb escreix el propòsit inicial. Si no, seran un 
consol les paraules que, parlant de tot el que s’ha escrit sobre ell, va publicar Daniel 
Sibony,16 assagista francès: “Si el més migrat d’aquests escrits ha servit al seu autor 
per dialogar amb Shakespeare, per alliberar-se del xoc que li haurà provocat aquest 
huracà d’intel·ligència, per embrancar-se sobre aquest arbre de vida i per explicar-se, 
tal text no haurà estat en va; fi ns i tot si a nosaltres ens diu poca cosa o si se’ns exclou 
d’ell”.

Finalment, aquest acostament als seus textos l’he fet des de l’admiració, la curio-
sitat lletraferida i una humil vocació detectivesca. Sóc conscient que potser l’excés de 
citacions enfarfeguen el text, però era necessari per deixar clara aquesta característica 
shakespeariana i la seva transcendència i abast. 

Com a descàrrec, una frase d’André Gide, encara que no té res a veure amb Sha-
kespeare: “Tot ja s’ha dit, però com que ningú escolta, s’ha de tornar a dir”.

16 Avec Shakespeare. París: Grasset, 1988.




