
Rellegir i reinterpretar
MIQUEL BERGA

AHarold Bloom,William Shakes-
peare li sembla tandiví que va titu-
lar el seu extens estudi sobre l’au-
tor The invention of the human. El
crític és dels que no dubten de la
vigència del bard.Ho va expressar
al capítol del seu estudi dedicat a
l’universalisme de Shakespeare
amb referències, naturalment, a
Déucreador: “Pocsdenosaltres es-
tem qualificats per testificar si
Déu ha mort o és viu, o si erra per
allà a l’exili (que és la possibilitat
que jo tendeixo a afavorir). Alguns
autors estan certament morts, pe-
rò no William Shakespeare”.
Les innombrables versions, revi-

sions i perversions que el teatre i
el cinema, any rere any, enspropo-
sen del cànon shakespearià refor-
cen aquell llunyà epítet de Jan
Kott: “Shakespeare, el nostre con-
temporani”.
Imalgrat això, si alguna cosa es-

tà clara és que aquell escriptor i

empresari teatral de la vida del
qual sabem tan poc va ser un ho-
me normal, molt allunyat de la
idea de l’intel·lectual influent, algú
que va tenir l’habilitat d’utilitzar la
ficció per recordar-nos contínua-
ment el que té importància i el que
no en té. Ens va fer més tolerants i
menys susceptibles a l’engany i va
aconseguir que un intel·lectual
amb funeral d’estat, Victor Hugo,

el dramaturg i escriptor que va
dominar la literatura francesa del
segle XIX, admetés rendit que
“Shakespeare ho desborda tot,
com la vegetació, com la germina-
ció, com la llum, com les flames”.
El seu reconeixement pòstum ha
estat, sens dubte, d’abast univer-
sal, però intentarem indagar què

veuen en Shakespeare alguns di-
rectors teatrals anglesos contem-
poranis que han portat a escena
les seves obres de forma reiterada
i entusiàsticament aplaudida. Ho
femambel benefici de sengles con-
verses (les seves transcripcions
parcials s’han publicat a la revista
Hamlet) amb Declan Donnellan
(Cheek by Jowl) i Edward Hall
(Propeller), habituals de Tempo-

radaAlta imarca distintiva de l’ex-
traordinària trajectòria del festival
gironí que dirigeix Salvador Su-
nyer.
Donnellanhapresentatmuntat-

ges d’El rei Lear (2002) iMacbeth
(2009);EdwardHall deConted’hi-
vern (2005), La fera domada
(2006), Enric V (2011) iNit de reis

(2012). Tambédisposemde les re-
flexions autobiogràfiques que el
gran Michael Pennington (The
English Shakespeare Company)
vapresentar, comunmonòlegdra-
màtic –Sweet William (2010)– al
mateix festival. I l’any anterior, a
Love is my sin, dirigits per Peter
Brook, elmateix Pennington iNa-
tasha Perry havien convertit els
sonets de Shakespeare en un dià-
leg inoblidable.
A Pennington la revelació li va

arribardemaneraprecoç: “Shakes-
peare em va sotjar per darrere i
em va colpejar com una garrotada
al cap als onze anys”. El noi va as-
sistir a una representació deMac-
beth a l’Old Vic de Londres. No va
ser idea seva. Els seus pares el van
portar al teatre per responsabilitat
pedagògica: “L’espectacle va co-
mençar amb un crit en la foscor
que glaçava la sang. L’escenari es
va il·luminar gradualment i va apa-
rèixer un soldat ensangonat a

Miquel Berga
és professor de
literatura anglesa
a la UPF

Shakespeare. Sobre els escenaris,
al cinema, a la televisió, a les
llibreries... Tan viu com sempre. Les
estructures argumentals, els conflictes
que planteja, apareixen més latents
que mai en la producció cultural
contemporània. Jorge Carrión ha
titulat ‘Teleshakespeare’ la seva anàlisi
sobre les sèries televisives que estan
renovant el discurs narratiu actual.
Els germans Taviani proposen a la
seva última pel·lícula una
representació de ‘Juli Cèsar’ a càrrec
d’un grup de reclusos en una presó
d’alta seguretat. I en l’àmbit
peninsular, les traduccions de l’obra
de Shakespeare han estat recurrents,
amb una de les seves fites en el

Com ja va dir Victor Hugo, “Shakespeare
ho desborda tot, com la vegetació, com
la germinació, com la llum, com les flames”



Shakespeare
puntdedesplomar-se. Immediata-
ment després, entre arbres secs i
fullesmortes, van emergir les figu-
res sinistres de tres bruixes i van
sonar les primeres paraules. Esta-
va clavat al seient i em vaig quedar
així durant la resta de l’obra”.
Per a Edward Hall, el món de

Shakespeare era un lloc comú en
l’ambient familiar. El seu pare, Pe-
ter Hall, va ser, junt amb Trevor
Nunn, el director shakespearià de
referència en els anys setanta i vui-
tanta. Hall, que va dirigir moltes
òperes, sempre va llegir el ritme
del llenguatge de Shakespeare
com una forma de música, com la
partitura d’una simfonia que s’ha
d’executar reglant amb precisió
les indicacions del compositor.
Alguna cosa de tot això està

molt present en la manera com el
fill, EdwardHall, aborda les seves
propostes amb Propeller, la com-
panyia exclusivament masculina
que dirigeix. “M’agradaria poder

dir que Shakespeare és molt
complicat i que jo sóc un tipus ge-
nial que aconsegueix desxifrar-lo
–comenta el joveHall–, però la re-
alitat és que els seus textos són un
manual. N’hi ha prou amb seguir
les instruccions . És comuna peça
musical, amb una partitura pre-
cisa i molt, molt clara. L’únic truc
que té ésmuntar enbicicleta. Sem-
pre que llegeixes algundels textos

corruptes de seguida descobrei-
xes les intromissions, els frag-
ments purament derivatius. Sha-
kespeare és user-friendly. Tot és
en el text”.
Hall es refereix als mecanismes

de representació de personatges
que, tanmateix, no ofereixen mai
respostes simples i que estanal ser-

vei d’una indagació sobre la com-
plexitat de la condició humana:
“Quan sembla que has descobert
la veritat o elmotiu d’una determi-
nada conducta, sembla com si ti-
rés una moneda a l’aire i sorgeix
tot seguit l’altra cara, la sospita
que justament el contrari pot ser
cert. Pobre Shakespeare, tal com
van els mitjans de comunicació en
l’actualitat, seria del tot incapaç de

redactar els titulars simplificadors
en voga! El seu diari seria un fra-
càs comercial”.
A propòsit del seuMacbeth, De-

clanDonnellan abunda en aquesta
idea. El coneixement exhaustiu
d’un dels seus textos no fa més
que fer emergir noves facetes i
provocar noves lectures. Shakes-

peare, pensa el director, no és allà
per donar-nos lliçons, ens agafa
simplementde lamà i ens acompa-
nya, com un més, cap a paisatges
absolutament extraordinaris. Per
aDonnellan, el geni deShakespea-
re té una relació directa amb la fa-
cilitat amb què els múltiples signi-
ficats del que va escriure abando-
nen el control de l’autor: “La seva
obra és una matriu extraordinària
de l’experiència humana que, en
cada nova lectura, apareix lleuge-
rament alterada”.
Tot és en el text. I, tanmateix,

els uns i els altres senten sovint la
necessitat d’algun ancoratge refe-
rencial. En una memorable pro-
ducció de Trevor Nunn en els
anys setanta, Judi Dench, en plens
assajos amb Ian McKellen i en un
intent de desxifrar l’autèntica per-
sonalitat deMacbeth, el seu espòs
i rei a l’obra, va dir: “Ja ho tinc! És
comNixon, no és això?”. Nunn va
discrepar: “No, no. És Kennedy!

Per al dramaturg Edward Hall, en els seus textos
només cal seguir les instruccions, són “una peça
musical, amb una partitura precisa”

L’actor David Tennant és Hamlet en una producció de la Royal Shakespeare Company el 2008 ROBBIE JACK / CORBIS
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‘Hamlet’ de Leandro Fernández
de Moratín, reeditat fins als nostres
dies. Ara, el segell Debolsillo està
duent a terme una edició completa de
l’obra shakespeariana, en edició
econòmica, utilitzant traduccions
recents que respecten les diferències
entre vers i prosa que l’obra de l’autor
de Stratford conrea. Una bona excusa
que ens ha animat a revisar l’actualitat
shakespeariana en diferents àmbits.
Miquel Berga parla amb destacats
directors de teatre britànics,
Ingrid Guardiola s’endinsa en el món
de les telesèries shakespearianes
i Andreu Jaume ens explica el perquè
de la seva prolongada
contemporaneïtat
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Pels anglesos, Shakespeare és
com un himne nacional, des de
les primeres emissions de la BBC
la programació ja va pensar en
l’escriptor, per exemple, entre el
1937 i el 1939, G.M. O’Ferrall va
fer nombroses transmissions d’al-
gunes de les seves obres teatrals.
Després de la Segona Guerra
Mundial, en el context de la seria-
litat i de la televisió britànica, es
van fer algunes minisèries com
The life and death of Sir John
Falstaff (1959), An age of kings
(1960), Spread of the eagle (1963),
o The war of roses (1964). Amb
Cedric Messina es van poder
veure algunes obres al programa
Play of the month (1965-1983) i va
ser gràcies a ell que es va dur a
terme el projecte més ambiciós
de la cadena en relació amb Sha-
kespeare: el BBC Television Sha-
kespeare Project (1978-85), l’adap-
tació de 37 obres ex profeso per a
la televisió, en coproducció amb
els EUA. Una altra sèrie destaca-
ble va ser Playing Shakespeare,
nou episodis dins del South Bank
Show en què experts ensenyaven
els misteris del vers, la ironia, els
monòlegs... en l’obra de Shakes-
peare. Per al públic infantil es va
fer The animated Shakespeare
(1992-1994), versió en animació
d’algunes de les seves obres que
també van poder veure’s a l’HBO.
Finalment, destaquem Shakespea-
Re-Told (2005), quatre peces
encarregades a diferents escrip-
tors que havien d’ubicar les histò-
ries en el temps present. Un altre
dels elements que va ajudar a la
presència de Shakespeare a la
televisió van ser programes com
Masterpiece scandal o Sunday
night theatre, a més a més de la
complicitat de la Royal Shakes-
peare Company (mitjançant figu-
res com les de John Barton o
Trevor Nunn), d’Orson Welles o
Peter Brook.

L’Input és una mostra de televi-
sió de qualitat que es fa des del
1976. S’hi han vist versions curio-
síssimes de l’escriptor: The stuff
of dreams (1979), un documental
que fa la crònica de la producció
de La tempesta a partir d’una
comunitat d’immigrants rurals de
Southern Vermont; Kiss me Pe-
truchio (1979, PBS), amb Meryl
Streep i Raul Julia, en què s’inter-
calen entrevistes amb les repre-
sentacions teatrals en viu;Hamlet
(1984, SVT), que conté totes les
escenes que va escriure Shakes-
peare però només un 40% del
text; The time is out of joint
(1990), en què la realitat de la
recentment desapareguda DDR
dialoga amb un grup de teatre
que intenta explicar la història de
Hamlet vista per Heiner Müller
(l’autor de Hamletmachine);Mea-

sure for measure (1994, BBC), una
adaptació de David Thacker en
què els vestits renaixentistes es
combinen amb les pantalles de
plasma que mostren la violència i
el desenfrenament sexual que
pobla els carrers d’Anglaterra
amb polítics que no mostren ni el
seu rostre ni la seva llei; l’òpera-
rock Romeo och Juliet (1996,
SVT) d’Alexander Öberg;Mac-
beth on the estate (1997, BBC), de
Penny Woolcock, que va decidir
ambientarMacbeth en un suburbi
de Birmingham, en què les brui-
xes són nens, els reis són caps de
bandes i on la baixa moral té el
seu correlat geofísic; Now you’re
Hamlet (2003, YLE), documental
on un grup teatral integrat per
persones amb una certa disminu-
ció psíquica assagen i interpreten
Hamlet, reescrivint l’obra segons
les seves necessitats (incorporen
un conill, poesies...) en un progra-
ma on, de vegades, els intèrprets,
com Hamlets in extremis, no
poden sortir dels seus propis
personatges. Més enllà de l’In-
put, existeixen altres versions
peculiars com la que Tim Supple
va fer de Twelfth Night (2003),
on els personatges són refugiats
en un Londres multicultural del
segle XXI o la versió d’Andrew
Davies d’Othello (2001), contextu-
alitzat políticament en el Lon-
dres actual. Finalment, cal desta-
car l’adaptació que va fer Bob
Wilson, juntament amb Rufus
Wainwright i el Berlin Ensemble
dels Sonets de Shakespeare (Arte,
2009). Wilson, que ja havia por-
tat al teatre el Maquinahamlet de

Müller el 1986, reforça una posa-
da en escena surreal per donar
vida al Shakespeare més clàssic.
Com insinuava Jorge Carrión a

Teleshakespeare, si l’escriptor
visqués avui, segurament escriu-
ria sèries per a l’HBO; per això
mateix l’estiu passat, amb els
Jocs Olímpics de Londres, es va
encarregar una producció de
Shakespeare a SamMendes, que
va decidir fer l’Henríada en una
sèrie titulada The Hollow Crown,
perquè els xavals sabessin d’on
sortia Joc de Trons.

INGRID GUARDIOLA

Són la parella daurada.Tots ado-
ren elsMacbeth al principi”. ADe-
clan Donnellan li semblen legí-
tims aquests jocs en el procés d’as-
sajos, però només com a passos
per aprofundir en el personatge,
per dotar-lo de la seva peculiar,
única personalitat. “És evident
queMacbeth no és Nixon, ni Ken-
nedy, ni Obama”, conclou Donne-
llan. “Macbeth és Macbeth!”.
En la seva versió d’Enric V, un

líder que porta al seu país a una
guerra amb coartada divina, Ed-
ward Hall no va poder evitar pen-
sar en Tony Blair (“aquest crimi-
nal de guerra”) i en la invasió de
l’Iraq. A Blair va semblar-li que
h’hi havia prou amb tenir raó i
que, per tant, estava actuant cor-
rectament, diu Hall. En relació
ambBlair, l’Enric V de Shakespea-
re recreat perHall surt reforçat en
la seva honorabilitat. Monstruosi-
tats semblants, guerres maleïdes,
però en l’Enric shakespearià hi ha
un líder que dubta i que afronta la
veritat. La força dramàtica del
text, com passa sovint a Shakes-
peare, humanitza assassins confes-
sos.
Els muntatges d’Edward Hall i

Declan Donnellan –informals, in-
tensos i lúdics– han donat nou vi-
gor al procés que va del text dra-
màtic a la producció teatral. La se-
va feina ha contribuït notable-
ment a situar elmóndeShakespea-
re en el centre dels dilemesmorals
del nostre temps. Com els primers

isabelins, amuntegats en l’empara
incerta dels teatres de Southwark,
disposats a entretenir-se i a diver-
tir-se, el teatre de Shakespeare ens
ofereixunaplataformasuspesa en-
tre el cel i l’infern, una invitació a
participar en una discussió absor-
bent sobre herois que, ben pensat,

solen ser uns autèntics insensats, i
sobre coses que, gairebé sempre,
no són el que semblava. Michael
Pennington, amb quaranta anys
de Shakespeare a la seva esquena,
actor i director, apunta al que, fi-
nalment, explicaria la permanent
vigència del seu dolç Will: “A Sha-
kespeare, per molt bonic que sigui
un passatge, tot és argumentatiu,
tot és una discussió, cada línia un
punt de vista en un debat cons-
tant”. Els directors anglesos ho en-
tenen perfectament: tot a Shakes-
peare és pur espectacle textual. |

Adaptacions a la televisió

Dalt,
fotograma
d’un capítol
de la sèrie de
la BBC
‘The hollow
crown’
(2012). A la
dreta, Lauren-
ce Olivier
com el rei
Lear en una
producció
televisiva
dels anys
vuitanta

‘Twelfth Night’ (Nit de reis) de la companyia Propeller, al Temporada Alta M. HARLAN

>
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Cànon i transcendència

Acaud’orella
ANDREU JAUME

Quan el 1994 Harold Bloom va
publicar El cànon occidental, l’a-
vantguardamés intransigent i dele-
tèria de la crítica es va rebel·lar
contra la idea seminal del llibre i
va impugnar la disposició de Sha-
kespeare en el centre de la cosmo-
gonia literària d’Occident, com si
es tractés d’una decisió de Bloom i,
no comera el cas, d’unaveritat pro-
clamada ja des del romanticisme.
També hi va haver molts classicis-
tes que van denunciar –amb una
actitud, això sí,moltmés noble–, el
detriment de la literatura grecolla-
tina a favor d’un excessiu protago-
nisme del pare de Juli Cèsar. Els
uns i els altres, potser sense saber-
ho, aconseguien definir amb els
seus atacs les raons profundes de
la transcendència de Shakespeare.
Que l’autor d’El rei Lear sigui

des de fa tant temps el nostre con-
temporani i els seus personatges
ens parlin sempre a cau d’orella i
configurin la nostra realitat, es
deu justament al fet que la seva
obra aconsegueix expressarunavi-
sió del mónmolt més vasta i secu-
lar del que s’havia donat fins ales-

hores. Incidir-hi no significa de
cap manera obviar o menyscabar
la literatura clàssica i medieval,
sense la qual Shakespeare –n’hi ha
prou amb pensar en Ovidi, Sèneca
o Chaucer– no hauria pogut em-
prendre la seva empresa. Passa
tan sols que al segle XVI i a Angla-
terra hi va haver una sèrie de cir-
cumstàncies que van propiciar el
naixement d’un teatre plenament
emancipat de la imatgeria cristia-
na, gràcies a la ruptura ambel cato-
licisme d’Enric VIII. La prohibi-
ció oficial de representar assump-
tes bíblics en l’escena va desplaçar
la preocupació tràgica de la figura
deCrist a l’homecomú. I ambaixò
es va estimular la recerca de mo-
dels pagans i la relectura i adapta-
ció dels clàssics, sobretot dels ro-
mans, que constitueixen el subs-
trat del drama isabelí.

Aquesta proscripció dels motius
religiosos va dotar inesperada-
ment el teatre de Shakespeare i els
seus contemporanis –en particular
del fascinant Marlowe– d’una so-
terrada pulsiómetafísica, desorde-
nada i heterodoxa, insolent fins i
tot, que va contribuir a modelar la

consciència renaixentista, com si
d’alguna manera dugués a terme
l’escenificació dels Assajos de
Montaigne, queShakespeareva lle-
gir en la traducció de John Florio i
l’ombra dels quals pot entreveu-
re’s en algunsmoments deHamlet
i El rei Lear.
Alhora, Shakespeare sembla re-

collir el testimoni de la tragèdia
grega, en particular d’Eurípides, el
més crític, entre els tres grans trà-
gics, amb el mite i el que s’atreveix
per tant a indagar amb més lliber-
tat en la tempesta humana. Com si
partís d’allà, Shakespeare acull a la
seva obra tot l’espectre humà, con-
juga l’horror i la màgia, barreja la
llengua de l’Estat amb la parla de-
mòtica, combina el vers més eteri
amb el fang de la prosa i, d’alguna
manera, com va dir Erich Auer-
bach, compleix el somni aquell de
Sòcrates segons el qual elmillor po-
eta tràgic seria el que també domi-
naria algun dia la comèdia.
Per això, el judici de Bloom re-

sulta pertinent i necessari, ja que la
centralitat de Shakespeare no és
cap invenció ni cap caprici sinó la
conseqüència del que li ha passat a
la humanitat des del Renaixement
fins als nostres dies. I la seva lectu-
ra continua sent la millor manera
d’entendre els seus detractors.
Avui dia, la imatge de Shakes-

peare és encara la que es va forjar
al segle XX, feta en bona part d’in-
terpretacions romàntiques. Dei-
xantdebandaels caminsde la críti-

ca, quehanestat laberíntics, la per-
vivència de la seva obra s’ha degut
sobretot a la tasca dels poetes, que
han sabut mantenir amb vida les
veus que poblen el seumón. La ve-
ritable transcendència de Shakes-
peare rau, molt més que en la tra-
ma i l’argument, que sovint l’inco-
moden, en el personatge i la poe-
sia, com van saber veure molt bé,
per posar tan sols dos exemples,
W.H.Auden iTedHughes, respon-
sables d’algunesde les interpretaci-
ons i recreacionsmés fèrtils del se-
gle passat.
Per lamateixa raó, és imprescin-

dible que Shakespeare es tradueixi
atenent qüestions acústiques, la
qual cosa suposa, per començar,
que es respecti l’alternança –tan
subtil, eloqüent i experimental al
llarg de la seva obra– entre vers i
prosa. Per sort, a Espanya comp-
tem amb una excel·lent treball per
part demolts traductors. En català
són imprescindibles les versions
de Salvador Oliva i Joan Sellent. I
en l’àmbit hispànic podríem citar,
entre la ingent oferta, les traducci-
onsde la poetauruguaiana IdeaVi-
lariño, que en va fer una demagní-
fica i melodiosa de Sueño de una
noche de verano. O el cas de Tomás
Segovia, el Hamlet del qual, una
obra mestra de la disciplina, és el
quemés aprophaestat Shakespea-
redel castellà.Gràcies a ells, el poe-
ta ens continua parlant a caud’ore-
lla. |

Andreu Jaume
(Palma, 1977) és
professor i editor,
responsable de
l’‘Obra completa’
de Shakespeare,
publicada en
cinc volums per
Debolsillo
(2012-13)

Un instant de ‘Macbeth’ a la producció teatral de la companyia britànica Cheek by Jowl que dirigeix Declan Donnellan i que es va poder veure al festival Temporada Alta el 2009 JOHAN PERSSON / ARXIU


