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Shakespeareenprivat
PeterBrooktornaavuialTemporadaAltaamb‘Loveismysin’,unaobraamb30
sonetsdel’escriptoranglèsqueensendinsenenlasevapartmés íntimaipersonal

Andreu Gomila
BARCELONA

L’actor britànic Michael
Pennington,unhomequeté
damunt les espatlles tots els
grans papers que Shakespe-
are va escriure, serà avui al
Temporada Alta (Teatre de
Salt) amb el mateix autor
anglès. Amb Natasha Parry
interpreta Love is my sin
(L’amor és el meu pecat),
un muntatge del gran Peter
Book sobre Els sonets de
Shakespeare que, segons
enscomenta,aquestmitevi-
vent del teatre europeu ha
dramatitzat de manera que
l’espectador tingui la sensa-
ció d’estar observant la vida
de l’autor, un aspecte tan
desconegut com enigmàtic.

“Els sonets són estranys
–apunta Pennington– per-
què són molt formals: tenen
una forma molt precisa, 14
versos, una rima precisa, un
metre precís. I hi ha molts
trucs lingüístics. D’entrada,
penses que no hi ha res de
dramàtic, que és un exerci-
ci intel·lectual. Però parado-
xalment, tothom creu que
Shakespeare ens mostra la
seva vida a través dels so-
nets, la seva experiència, la
seva vida amorosa, aquest
misteriós triangle entre ell,
la dark lady i el jove. És com
si llegíssim el diari privat de
Shakespeare”. I així ens ho
mostra Brook, amb Parry
fent ara de dona i ara d’ho-
me, i Pennington com si fos
el mateix escriptor.

Home-dona, home-home
Que ningú no es pensi que
Brook ha defugit la pre-
sumpta homosexualitat de
Shakespeare, encara que
els dos actors en escena si-
guin un home i una dona. La
major part dels 154 sonets
que va escriure van adre-
çats a un noi. I Pennington
assenyala que ell i Parry

construeixen aquest trian-
gle, que el director anglès ha
dotat d’una narrativa espe-
cial. “Brook ha fet una selec-
ció de 30 sonets. Alguns
molt coneguts, d’altres no
tant. I han estat triats espe-
cialment per crear una nar-
rativa al voltant de la relació
entre un home i una dona, o
entre un home i un altre ho-
me. Hem intentat fer dra-
màtica una cosa que origi-
nalment va ser escrita per
ser llegida en privat. Hem
intentat exposar l’experièn-
cia personal de Shakespea-
re i com veia la vida i totes
les emocions que la gent
sent”, indica l’actor.

La vida de Shakespeare
és un dels misteris més
grans de la literatura occi-
dental. Ningú sap qui és el

noiet a qui s’adreça, tot i les
inicials W.H. de la dedicatò-
ria de la primera edició d’Els
sonets (1609). La identitat
de la dark lady, la dona
fosca que també sedueix el
seu estimat, també és des-
coneguda. Això no obstant,
obliga la nostra imaginació
a pensar el que vulguem, a
assumir les magnífiques
composicions de l’autor
com un acte de fe o com un
exercici retòric més. No
sabem del cert ni tan sols si
va ser el mateix Shakespea-
re l’autor dels sonets.

Modèstia, vergonya
Pennington, dins la pell de
Shakespeare durant una
hora i escaig gairebé cada
nit durant fa mig any, se sor-
prèn encara de les qualitats

que mostra l’autor en els
seus versos. Quan li dema-
nem què sent dins la pell del
dramaturg més representat
de tots els temps, riu. “És
molt interessant, perquè
quan llegeixes els poemes, o
els sents, t’adones de la seva
estranya modèstia. Confi-
ava poc en ell mateix.
Com molta gent amb ta-
lent, no té gaire amor
propi. Creu ser sovint
la víctima, de l’home
o de la dona”. El
pudor pel que sent,
per aquest amor
prohibit envers el
noiet, és constant.
Com diu Penning-
ton, mai no cessa “la
vergonya de ser un es-
clau de les pròpies emo-
cions, del desig”.

Pennington i Natasha Parry fent ‘Love is my sin’, de Peter Brook (a baix) ■ JORDI RIBOT / M.A. TORRES

Sonet 142
“L’amor [que et tinc] és el meu
pecat i la teva estimada virtut
és l’odi, / odi del meu pecat
arrelat en un amor pecador. /
Ah, però compara amb el meu
el teu estat, / i hi trobaràs
mèrits sense retrets;

o, si el mereixes, no és pas
dels llavis teus, / que han pro-
fanat els seus ornaments es-
carlata / i han segellat falsos
juraments d’amor tan sovint
com els meus / i que han
robat als llits dels altres les
seves legítimes riqueses.

Que em sigui legítim esti-
mar-te tal com tu has estimat
aquells / que els teus ulls fes-
tegen tant com els meus t’im-
portunen. / Arrela la compas-
sió en el teu cor perquè, quan
hi creixi, / la teva compassió
mereixi ser compadida.

Si busques obtenir allò que
amagues, / se’t podrà negar
seguint el teu propi exemple”.

Es creu que Shakespeare
va escriure la major part
dels sonets entre el 1594 i
el 1596, cosa que els faria
contemporanis de Ricard
II, Somni d’una nit d’estiu
o Romeu i Julieta. Pen-

nington, de fet, es veu ell
mateix com a Romeu,
però també com a Ham-
let, “per aquesta inda-
gació intel·lectual, o,
quan és ple de ràbia,
m’assemblo a aquests
marits gelosos de les
seves obres, com el
company de Leontes a
Conte d’hivern. Al final
és més com Pròsper a

La tempesta, per la pro-
ximitat amb la mort”. Ja
que Shakespeare és tots
i cadascun dels seus per-
sonatges i no n’és cap. ■

Traducció de Salvador Oliva


