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uines idees més bones que
han tingut al teatre Globe
de Londres per fer visible
l’impacte de l’obra de Sha-

kespeare en l’àmbit internacional.
N’hi ha dues que són dignes d’es-
ment. Una es diu Sonnet Sunday o El
diumenge dels sonets. Era diumenge
de la setmana passada, el dia 22
d’abril, un dia abans de Sant Jordi i
del dia de la mort de Shakespeare.
Es tractava d’una lectura integral
dels 154 sonets de Shakespeare en
gairebé una trentena de llengües,
des de les llengües mortes com el
llatí, fins a les llengües vives com el
romanès o el suec, des de les llen-
gües majoritàries com l’àrab fins a
les llengües petites com el danès o
l’holandès o les llengües minoritza-
des com el gaèlic o el basc.

El català també va fer acte de
presència de la mà de la companyia
catalana Parking Shakespeare. El di-
rector de la companyia catalana,
Pep Garcia-Pascual, va pujar a l’es-
cenari de l’esplèndida reconstrucció

Q
del teatre Globe, el teatre londinenc
on Shakespeare va estrenar sovint,
per llegir un dels sonets en la versió
de Salvador Oliva. Segurament la
tria de la versió podia haver estat
més encertada ja que existeix una
tradició de grans traduccions dels
sonets, d’autors de la talla de Magí
Morera i Galícia, Carme Monturiol,
Marià Manent, Joan Triadú, Marià
Villangómez, Segimon Serrallonga,
Gerard Vergés i Txema Martínez In-
glés. Jo hauria apostat per Vergés o
Martínez Inglés. En fi, massa sovint
la cultura catalana funciona a partir
de criteris de drets adquirits per part
d’una mena de pseudoaristocràcia
intel·lectual i no a partir de criteris
estrictes d’excel·lència artística real.
Però així van les coses.

Sigui com sigui, la iniciativa del
Globe és excel·lent i celebro que es
pugui posar en relleu la tradició de la
traducció catalana dels sonets, una
tradició que arrenca del 1913, amb
Selecta de sonets de Morera i Galí-
cia, i dura fins als nostres dies. En

aquest sentit, cal recordar que Anto-
ni Clapés i Víctor Sunyol van publicar
a Cafè Central el 2010 la versió inte-
gral i innovadora de Txema Martínez
Inglés, que havia guanyat el sisè pre-
mi Jordi Domènech de traducció de
poesia el mateix any.

La lectura multilingüe dels 154 so-
nets va començar puntualment a les
11 del matí. L’acte es va fer servir
com a punt de partida per la segona
iniciativa extraordinària, un festival
batejat amb el nom de Globe to Glo-
be. World Shakespeare Festival. Al
llarg de la nova temporada, cada dia
durant sis setmanes, es representa-
ran les 37 obres originals de Shakes-
peare en 37 llengües diferents del
nostre planeta, des del hip-hop fins a
la llengua de signes, de l’hebreu a
l’urdú, del rus a l’alemany.

És una autèntica llàstima però
aquest cop el català no hi ha tingut
cabuda mentre que el castellà està
representat tres vegades, per Mèxic,
Argentina i l’Estat espanyol. Ai, Sa-
garra, Desclot, Sallent...! ❋
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“La iniciativa del
Globe és excel-
lent i celebro que
es pugui posar en
relleu la tradició
de la traducció
catalana dels so-
nets, una tradició
que arrenca del
1913, amb Selecta
de sonets de Mo-
rera i Galícia, i du-
ra fins als nostres
dies”

l capítol 18 del Gènesi, escrit cap
al 1500 aC, es relata com Abra-
ham i Sara, ja vells, són visitats
per uns àngels. L’un és Déu i diu

a Abraham que tindran un fill. Sara riu,
pensant en la circumstància d’ella i el
seu marit ancià arribant a l’orgasme, po-
dríem dir, quan ja fa tant que no es do-
nen les circumstàncies per aconseguir-
ho. Déu li recrimina el fet de riure com si
fos una falta de fe del seu poder. I a ella se
li estronca el riure.

Aquest és, probablement, el primer
acudit –i a sobre, verd– que es conserva
escrit, segons afirma Paul Johnson, pres-
tigiós historiador i periodista britànic
que ha publicat Humoristas a l’editorial
Ático de los Libros, amb traducció de
Joan Eloi Roca. Es tracta d’un assaig en
què Johnson fa un recorregut per la vida
i l’obra de personalitats que, segons ell,
van gaudir de la vida i es van mostrar
com a mags de l’humor. “La galeria que
he reunit en aquest llibre és una estra-
nya col·lecció de genis, fracassats, bor-
ratxos, inadaptats socials, tolits i idiotes

A
amb un do. Només tenen en comú el de-
sig, i la capacitat, de fer riure a un gran
nombre de persones.”

Johnson, afegint-hi humor negre, sàti-
ra, sarcasme i acidesa de collita pròpia,
ens ofereix uns mostrari d’humoristes
intel·lectuals; que ningú hi busqui Chi-
quito de la Calzada, per posar-ne un ex-
emple que, d’altra banda, mereixeria un
estudi antropològic seriós. Els 14 capí-
tols del llibre recullen anècdotes i la base
de pensament d’escriptors, però també
de pintors, polítics i actors: Hogarth,
Benjamin Franklin, Dr. Johnson, Tho-
mas Rowlandson, Dickens, Toulouse-
Lautrec, G.K. Chesterton, Damon
Runyon, W.C. Fields, Charles Chaplin,
Laurel i Hardy, els germans Marx, James
Thurber, Noël Coward i Nancy Mitford.
L’edició inclou fotos dels protagonistes.

I el que no ho curi el riure, que s’ho
emporti la mort. O és el que podem pen-
sar a través d’Historia del veneno. De la
cicuta al polonio, assaig d’Adela Muñoz
Páez publicat per Debate. La catedràtica
de química inorgànica ens condueix per

un recorregut per la fascinació
dels humans pel verí des de
l’inici dels temps. Muñoz, a
més de la part de contextualit-
zació històrica dels enverina-
ments més famosos, hi afegeix
la composició i efectes dels di-
versos verins. Moren davant
nostre Sòcrates, Cleòpatra, un
reguitzell d’emperadors ro-
mans com Claudi (assassinat
per Agripina per donar-li la co-
rona al seu fill Neró, que més
tard la va enverinaria a ella),
tot de nobles i plebeus de la
Itàlia renaixentista dels Borja i
de la França de Lluís XIV, el
mític Rasputin i fins i tot Hit-
ler. El rei dels verins? L’arsè-
nic, com ja va avançar Agatha
Christie. El mal de panxa que
provoca transmuta l’expressió
en una ganyota que podria fer
dir Groucho Marx: “Mai oblido
una cara, però en el seu cas fa-
ré una excepció.” ❋
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Els humoristes més intel·lectuals i els verins més letals
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