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Pròleg a Molt soroll per res 
Salvador Oliva 

 

La història de Molt soroll per res té lloc a Sicília, a la ciutat de Messina. Leonato, el 

governador, espera la visita de don Pedro, príncep d’Aragó, que torna de la guerra 

amb dos joves nobles italians: Claudio i Benedicte. Aquest darrer és ja molt conegut a 

la ciutat per la relació que té amb Beatrice, la neboda de Leonato. L’un i l’altre, 

enemics del matrimoni, tenen establerta una lluita d’enginy verbal que sovint voreja 

l’insult despietat i que es manifesta cada vegada que es troben.  

Leonato convida els tres cavallers que han tornat de la guerra a passar un mes a casa 

seva. I aquesta estada serà el pretext amb el qual Shakespeare anirà ordint dues 

històries d’amor. La primera serà entre Claudio i Hero, filla de Leonato, i la segona, 

naturalment, maquinada per don Pedro, ajudat per Leonato i Hero, entre Benedicte i 

Beatrice.  

La comèdia presenta aquesta vegada la irrupció del mal, personificat per don Juan, 

germà bastard de don Pedro. Es tracta d’un personatge ressentit, que no suporta 

veure ningú feliç i que gairebé aconsegueix fer naufragar del tot el matrimoni de 

Claudio i Hero a base de llevar falsos testimonis contra ella. Les maquinacions de 

Juan són descobertes casualment pels membres d’una guàrdia nocturna, i, després de 

moltes trifulgues, es descobreix la veritat i els dos casaments es porten a terme 

feliçment. 

Molt soroll per res és una comèdia amb totes les convencions que això comporta; però 

es distingeix de les dues grans comèdies de Shakespeare, Al vostre gust i Nit de Reis, 

per l’atmosfera realista que s’hi respira. Tant el bosc d’Arden com Il·líria són llocs 

màgics que exerceixen unes determinades influències sobre els personatges. Tenim la 

impressió que tot el que hi passa està condicionat per la localització: el bosc d’Arden 

és un espai de llibertat molt ben contraposat amb el món de la cort, i els personatges 

d’Il·líria estan subjectes a una delusió constant i a una compulsió a estimar d’una 

determinada manera. És com si Shakespeare hagués pres uns determinats 

denominadors comuns de la realitat i els hagués cristal·litzat en una localització 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 3 - 

concreta: la felicitat natural a Arden i el neguit a Il·líria són lleis que marquen el 

comportament general i això es pot dir malgrat la figura de Jacques a Al vostre gust i la 

del senyor Tobies a Nit de Reis. 

A l’obra que ens ocupa, en canvi, la localització és del tot neutra; podia haver estat 

igualment una altra i no hauria passat res, i la prova d’això és que la història de les 

representacions de Molt soroll per res presenta justament una gran varietat de 

localitzacions. El comportament dels personatges és també tan realista com 

l’atmosfera en la qual viuen. Això no vol dir que tots els elements siguin realistes. 

L’engany ordit per don Juan amb l’ajuda del seu criat Borachio té molt poc de realista, i 

això és justament el que els crítics li han retret més. Lewis Carroll, en una carta a Ellen 

Terry, publicada en el llibre que en va escriure la destinatària, The story of my life, es 

queixa del fet que ni Hero ni Beatrice no siguin capaces d’oferir la coartada que havien 

de tenir per força, després de l’acusació de Claudio, quan aquest es nega a casar-se 

amb Hero. Des d’aquesta perspectiva, aquest és certament el punt més feble de 

l’obra; però per poc creïble que sigui la impossibilitat de demostrar la innocència 

d’Hero, hem de pensar que també en podem fer una altra lectura: Shakespeare 

articula l’escena posant-hi una explosió tan estranya a les comèdies de l’època, que 

l’espectador, que és l’únic que sap la veritat del que ha passat, no pot deixar de 

quedar-se sorprès davant de la situació, amb la mateixa sorpresa que Hero i Beatrice. 

La incapacitat de reaccionar d’aquestes dues dones s’encomana a l’audiència, i en el 

moment en què té lloc l’acusació ens sentim nosaltres i elles incapaços de reaccionar, 

sobretot si els altres, bàsicament Claudio i Leonato, que són els primers que haurien 

de creure en la innocència d’Hero, són els primers a reaccionar-hi en contra. Els altres 

mostren la seva poquesa en creure’s una acusació tan mancada de sentit; però 

Beatrice, i sobretot Hero, es queden mudes, incapaces de reaccionar. Amb aquesta 

escena, aparentment tan poc realista, Shakespeare acaba de subratllar la superior 

maduresa d’aquestes dues dones (tal com a Romeo i Julieta mostrava, d’una manera 

diferent, una solidesa moral superior en Julieta). 

La incursió de Shakespeare en uns camins del tot realistes és una mostra més de la 

necessitat que tenia de no repetir mai cap esquema anterior. 
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II 

Parlant de Molt soroll per res, Coleridge afirma que una de les característiques de 

Shakespeare és el deseiximent de l’interès dramàtic en relació a l’argument. 

L’argument ens interessa a través del personatge, i no viceversa, perquè si traiem 

Cirereta, Benedicte i Beatrice, que no són indispensables a l’argument, no queda res. 

En altres escriptors, en canvi, l’agent principal de l’argument és justament el 

personatge. Don Juan, per exemple, que és el ressort principal de l’argument i de la 

intriga de l’obra, simplement apareix per desaparèixer al cap de poc. 

Coleridge no tenia gaire simpatia a Molt soroll per res, però actualment ja no ens 

sembla que hagi de ser necessari que els personatges configurin l’argument. Al 

contrari: el fet que un personatge secundari, don Juan, no tingui sinó una 

responsabilitat instrumental en el desenvolupament de l’argument pot ser vist com una 

innovació extraordinària i no pas com el trencament d’una regla que comporta 

l’enfonsament de l’obra. I la prova ens la dóna el temps. Al cap de gairebé quatre-

cents anys d’haver estat escrita, es continua representant i continua sent una de les 

comèdies més representades. 

La unitat de l’obra, per altra banda, s’obté a base de presentar una parella que sota la 

parença d’un fluid constant d’enginy mental és essencialment romàntica (Benedicte-

Beatrice), i que justament satiritza un amor aparentment romàntic, però que en el fons 

no és sinó un amor convencional (Claudio-Hero). En el desenvolupament d’aquests 

amors hi intervé la maquinació del mal (don Juan i Borachio), que justament queda 

desfeta per la intervenció dels personatges més còmics de l’obra (Cirereta i Agràs). 

L’argument, doncs, està ben lligat amb aquest grup d’elements constituït per grups de 

personatges entreteixits per l’acció. Si a més a més pensem que Molt soroll per res és 

essencialment una obra de teatre, hem d’admetre que molt sovint allò que ens pot 

desagradar en una lectura ens pot captivar en una representació. I l’acceptació 

d’aquesta obra potser depèn encara més del que és usual d’una bona representació 

teatral. 

Els problemes de realisme a què he fet referència més amunt no són sinó problemes 

de versemblança. No podem jutjar Shakespeare amb els criteris de versemblança a 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 5 - 

què ens ha acostumat l’aparició i desenvolupament del gènere de la novel·la, que hem 

de situar entre Shakespeare i nosaltres. La versemblança és un problema de 

convencions. Pensem només en una convenció teatral de l’època: la disfressa. 

Segons aquesta convenció, les audiències sabien que quan una noia es disfressa de 

noi, ningú no li pot descobrir l’engany. Això és gairebé impossible a la vida real, i 

tanmateix a ningú no se li acut d’invalidar l’artifici, perquè era (i encara pot seguir sent-

ho, si es fa ben fet) una regla del joc.  

Si haguéssim de jutjar Claudio segons les nostres regles del joc, segurament el 

qualificaríem d’estúpid integral com a mínim per dues raons: (a) perquè festeja la seva 

dama a través d’un intermediari, i (b) perquè és massa crèdul davant l’acusació 

d’infidelitat contra Hero. Però Shakespeare el fa d’aquesta manera per mostrar que és 

un jove extremadament convencional, per al qual l’amor és un assumpte d’imatge més 

que no pas de relació entre dues persones. Claudio estima Hero segons els codi de la 

convencionalitat de l’època, però no és cap estúpid. Una producció contemporània 

hauria de fer un esforç per presentar-lo amb les característiques de molts joves 

actuals, que són igualment convencionals, encara que d’una altra manera. 

En aquests jocs de contrastos i relacions entre parelles i grups de personatges que, 

després d’una guerra poden fruir finalment de l’ociositat i donar-se als plaers de la 

convers i als jocs de l’amor, hi apareix, com he dit abans, el problema del mal, 

representat per un personatge que odia els que són feliços, i Shakespeare aprofita per 

fer-hi aparèixer el tema del poder de la calúmnia i de la credulitat. En realitat, les 

peripècies de l’acció estan basades en falses aparences, màscares, mentides 

malèfiques o benèfiques, presumpcions incontrolades, errors de reconeixement, d’una 

manera que ens pot fer recordar La comèdia dels errors; però a diferència d’aquesta 

obra, a Molt soroll per res els errors no són mecànics, ni fortuïts, ni preparats pel destí, 

sinó fabricats, manipulats i acceptats pels homes. Aquest tema va ser reelaborat a Nit 

de Reis en el sentit que els enganys són autodelusions propiciades per la influència 

màgica d’Il·líria. A l’obra que ens ocupa, els enganys i les credulitats, que estan a punt 

d’ocasionar una tragèdia, acaben sent allò que ens diu el títol: molt soroll per res, 

perquè estem, naturalment, dins la convenció de la comèdia. 
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III 

Hem vist que Molt soroll per res combina dues històries d’amor: la de Claudio i Hero, i 

la de Benedicte i Beatrice. La primera és molt antiga i es va fer molt popular durant el 

segle XVI. Shakespeare segurament en coneixia la versió d’Ariosto. Als llibres IV, V i VI 

d’Orlando furioso se’ns explica el conte de Genevra i Ariodante, que configura una de 

les fonts de la història d’Hero i Claudio. Tenim notícia que Orlando furioso va ser 

traduïda per Peter Beverley (1566), però ni es va publicar ni se’n conserva el 

manuscrit, però Shakespeare la devia conèixer per la versió posterior (1591) de Sir 

John Harington. 

També hi ha una altra versió de la mateixa història, que apareix al capítol XXII de les 

Novelle de Matteo Bandello, traduïdes al francès per François de Belleforest, que, 

juntament amb l’anterior, constitueixen les fonts principals de la primera història de 

Molt soroll per res. Shakespeare hi va afegir els personatges de Cirereta i Agràs, dels 

quals no tenia sinó un embrió a les obres citades. 

La història de Benedicte i Beatrice, que són justament els personatges que donen més 

vivacitat i popularitat a l’obra, és una invenció de Shakespeare, tot i que existia ja a la 

literatura anglesa de l’època una tradició de parelles d’enamorats en els quals l’un es 

burlava de l’altre. I una de les gràcies d’aquesta història és que l’engany de don Pedro 

i Claudio per una banda, i el d’Hero i Úrsula per l’altra, no causen l’enamorament dels 

dos personatges, sinó que simplement serveixen per fer-los adonar que ja estaven 

enamorats abans. 

Pel que fa a la data de redacció de l’obra sabem que va ser publicada en quarto el 

1600, quan Shakespeare tenia trenta-sis anys. Sabem també que havia estat 

representada abans per la companyia de la qual ell formava part. Tot sembla fer 

pensar que l’obra havia estat escrita un any o un any i mig abans de la seva 

publicació, gairebé al punt central de la seva carrera de dramaturg. 

        10 de setembre de 1991 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 7 - 

Introducció a Trabajos de amor perdidos i Mucho ruido por nada  

Carlos Pujol 

 

Mucho ruido por nada pertenece también a lo que alguien describió como la guerra de 

los sexos según Shakespeare, quizás con menos secretos, pero asimismo con 

curiosísimas zonas de claroscuro. Es comedia ligeramente más tardía, escrita hacia 

1598-1599, y estrenada sin duda antes de que terminara el siglo. Los estudiosos la 

consideran como remate del período juvenil shakesperiano. 

Su asunto es doble, dos parejas de enamorados enredadas en equívocos que al fin, 

claro está, se resuelven en felices bodas. Las dos líneas argumentales se entrecruzan 

sin cesar generando una multitud de situaciones poco claras que hacen que todo el 

mundo se confunda, que se equivoque al juzgar a los demás y a menudo al juzgarse a 

sí mismo. 

En la pareja que forman Claudio y Hero, la historia es más grave y dramática porque 

andan por medio la honra y la calumnia y hay incluso un simulacro de muerte, como el 

de Julieta. El responsable es un villano negrísimo, el bastardo Don Juan, que es una 

figura de repertorio que sólo interviene para provocar gratuitamente el mal, y luego 

huye hasta que al término de la obra se nos informa que ha sido capturado. 

Todo esto, que procede de fuentes italianas (Bandello y Ariosto), tiene una mecánica 

un poco tosca, y en la comedia no faltan episodios mal ligados e incongruencias, como 

el papel de la criada Margarita, no se sabe hasta qué punto inocente en el coloquio 

nocturno que se prestará a calumniosas interpretaciones. 

La peripecia es movida, aunque sin mucho cuidado por parte del autor, pero sus 

protagonistas tienen una rigidez poco atrayente; ambos son víctimas de las 

circunstancias, ella está a punto de morir, él de batirse en duelo, se desesperan, su 

vida parece destrozada, pero nos interesamos más por lo que les ocurre que por ellos 

mismos; la visión es exterior, y ninguno de los dos va a pasar a la galería inmortal de 

las inolvidables invenciones de Shakespeare. 
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La segunda intriga, la de los amores de Benedicto y Beatriz, es mucho menos 

trepidante, y se limita a un caso puramente psicológico visto con mucho humor; y aquí 

no interviene ninguna maldad, todo lo contrario, el deus ex machina es una especie de 

conjura con buen fin destinada a unir a un solterón impenitente y a una «Doña 

Desdenes» muy viva de genio. 

Y no obstante, frente al acusado convencionalismo de la otra pareja, Benedicto y 

Beatriz despiertan en nosotros una gran simpatía, y aunque en el fondo no les suceda 

nada terrible ni espectacular, no nos cansamos de asistir a sus trifulcas; éstas 

constituyen todo su papel, empiezan ya en el primer acto, cuando aparecen en 

escena, y concluyen, después de admitir su mutuo amor, al pie del altar, cuando él le 

cierra la boca con un beso. 

Son dos excelentes personajes de cuerpo entero, muy bien sostenidos a lo largo de 

toda la comedia, y sus enfrentamientos, como suele decirse, echan chispas, son 

divertidos duelos verbales (al parecer inspirados en el Cortesano de Castiglione) que 

dan humor y brío a una trama general que es posible que el propio Shakespeare no se 

tomase demasiado en serio. 

Beatriz, la del «orgullo virginal» de «ánimo tan esquivo y salvaje como el halcón de las 

rocas», cae con una rapidez que nos hace pensar que eso es precisamente lo que 

deseaba creer, aunque no renuncia por ello a su afilada lengua. Estupendo personaje, 

aún con más fuerza y colorido que el de su galán, es una magnífica creación que tiene 

que ver con otros caracteres femeninos del teatro de Shakespeare. 

Menos relieve posee el príncipe casamentero, Don Pedro, empeñado en entrometerse 

en todo para hacer felices a sus súbditos, pero en cambio el dramaturgo da a los 

cómicos un papel más destacado de lo que en principio parece van a tener. Las 

figuras de los alguaciles son como bufones redimidos por su gracia y su simpatía, en 

cierto modo como Don Adriano en la otra comedia, que empieza como caricatura Y se 

va humanizando hasta adquirir vida de veras.  

En Mucho ruido por nada, Cornejo —que habla de un modo ingenuamente 

disparatado— y Agraz, cumplen muy bien su función de bufones, divierten y hacen 
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reír, pero además demuestran su eficacia contribuyendo a resolver el enredo, 

solucionando el problema al aportar pruebas de la inocencia de Hero. 

Después de tantas zozobras, como ya nos previene el título, resulta que aquí no ha 

pasado nada, y exceptuando al perverso bastardo, que recibirá su castigo (lo cual no 

nos conmueve, porque más que un personaje es una pura necesidad argumental, una 

abstracción que se dedica a la calumnia porque sí) todos serán felices. 

Todo acabará bien: la mentira maligna se descubrirá, la mentira con buen fin va a 

conducir al amor y a la boda, y en ese juego de apariencias engañosas, o mejor dicho, 

amañadas de buena o mala fe, triunfará la verdad de la honra y el amor. Shakespeare 

aquí no aspira a grandes cosas, sólo a darnos un divertimiento intrascendente en el 

cual la salsa tiene más sabor que la comida. 
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A pie de obra. Escritos sobre teatro  

Marcos Ordóñez 

 

Shakespeare probaba y reelaboraba temas constantemente. Y tonos. Y personajes. 

Así, en Mucho ruido para nada, encontramos ecos de Romeo y Julieta (la muerte 

fingida de Hero), de La doma de la bravía (la lucha de sexos; la vivacidad verbal de 

Beatrice), y de Trabajos de amor perdidos (Benedick podría ser un Berowne maduro), 

así como prefiguraciones evidentes de Otelo (con el personaje de Don John 

anticipando a Yago) y, sobre todo, de esa extrañísima y espléndida tragicomedia que 

es Troilo y Cressida, una visión descreída, sin catarsis, del amor en tiempos de guerra. 

Claudio, el joven enamorado de Mucho ruido, es un primo hermano del ingenuo y 

voluble Troilo: un enamorado «romántico», es decir, enamorado «de la idea del amor»; 

dispuesto a creer que su amada es la mayor ramera de la tierra del mismo modo que 

antes creyó que era una diosa. El lema de Mucho ruido para nada es meridiano y se 

encuentra condensado en el estribillo de la canción de Beatrice: «Men are deceivers 

ever / the fraud of men was ever so / since summer first was leavy». Los hombres, nos 

dice Shakespeare, somos tan «decepcionantes» (inconstantes, volubles: A Giddy 

Thing, como reconoce Benedick al final) porque no creemos en nada pero estamos 

siempre dispuestos a creernos lo primero que nos cuentan. Por eso, el núcleo central 

de la comedia es el rumor. El White Noise, que diría un comunicólogo: el «ruido de 

fondo» que dificulta y modifica la comunicación, convirtiéndola en «desinformación». 

El título original, Much Ado about Nothing es un juego de palabras isabelino: Nothing, 

nada, se pronuncia casi igual que Noting; que en la época equivalía a «indiscreción», 

a «oír por casualidad», de modo que la traducción del título podría ser algo así como 

«Mucho ruido por unos rumores». El rumor como enfermedad contagiosa en una 

sociedad cerrada —y dominada por los hombres— es el mecanismo del que se vale 

Shakespeare para ilustrar el lema Men are deceivers. 

En Mucho ruido, la mitad de los personajes entienden mal y la otra mitad entiende lo 

que quiere entender. Un grupo de ilustres visitantes, el rey Don Pedro de Aragón y sus 

oficiales, llega a la casa del rico Leonato, gobernador de Messina. Leonato tiene una 

hija, Hero, de la que Claudio, caballero del rey, se enamora en el acto, quizás porque 
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es la muchacha más codiciable del lugar. Como Claudio es joven e inexperto en lides 

amorosas, Don Pedro la cortejará en su lugar, durante un baile —muy metafórico— de 

máscaras. En ningún momento escuchamos a Hero manifestar sus preferencias por 

Claudio o por el rey: la muchacha, motor del conflicto central de la comedia, es un 

simple objeto (de deseo), que su padre quiere adjudicar cuanto antes al mejor postor. 

Hay un villano «oficial», Don John, el hermano bastardo del rey, que expande la 

calumnia de que Hero no es virgen. Del mismo modo que Hero es un catalizador del 

deseo, Don John, que aspira a ser «un canalla sin máscara», cumple el rol del traidor 

«funcional»: «Sin Don John —dice René Girard en Shakespeare o los fuegos de la 

envidia— muchos espectadores considerarían la obra turbadora y escandalosa: 

Shakespeare les permite proyectar sobre un chivo expiatorio una violencia que, en 

realidad, está igualmente repartida entre los diversos personajes». 

Es en este sentido que Claudio podría ser un joven Otelo, que tan sólo necesita la 

espoleta de las calumnias de Don John para que sus pulsiones más oscuras salgan a 

la luz. Claudio adora al Rey y necesita que éste «certifique» su deseo por Hero 

seduciéndola en su nombre, pero cree en el acto el «rumor» de que el rey se la ha 

robado. Más tarde, tanto el Rey como Claudio creerán en la calumnia de Don John; 

caerán por la espiral de los rumores porque «quieren caer». (Claudio: «Si esta noche 

veo cualquier cosa que me impida casarme, mañana en la iglesia la avergonzaré 

delante de todos». Don Pedro: «Así como la cortejé para ti, contigo me uniré para 

hundirla»). 

Al final de la primera parte, como prometieron, como oscuramente desearon, Claudio y 

Don Pedro humillarán a la inocente Hero pública y ferozmente, y poco faltará para que 

su padre, Leonato, la mate allí mismo. Hasta que un fraile providencial propone, como 

en Romeo y Julieta, que Hero finja morir para que Claudio se dé cuenta de lo que ha 

perdido. A partir de que Leonato acepta fingir la muerte de su hija, todo su «dolor de 

padre» será una comedia cruel dirigida hacia sus ofensores, que, sin embargo, 

aceptan la noticia con la más absoluta de las indiferencias: la «entidad real» del objeto 

sigue siendo tan poco importante una vez muerta como cuando estaba viva. Con tales 

mimbres, que el cesto no acabe en tragedia es una pura y simple decisión del autor. 

Como siempre, Shakespeare utiliza tramas paralelas a modo de contrapunto de la 
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historia central, a la que acaban desplazando y robando protagonismo por su 

vivacidad cómica. Contrapesando el relato, en verso, de Claudio y Hero (una pareja 

que dice amarse pero no se ama), nos presenta, en descreída y racionalísima prosa, a 

una pareja disfuncional, Beatrice y Benedick, que no se atreven a decirse lo mucho 

que se quieren y que, para protegerse de las heridas del amor, se enzarzan en una 

alegre guerra verbal que les mantiene a distancia, envolviendo su deseo en palabras 

como armas arrojadizas. La exasperación del tema de la desinformación y el «ruido de 

fondo» la juega en clave de farsa: Serán los fools —los alguaciles Dogberry, Verges y 

compañía— quienes, irónicamente, y a caballo de delirantes malapropismos, acaben 

desenmascarando el complot de Don John y sus cómplices, Conrade y Borachio. 

Quizás por la antipatía que provocan los personajes principales, de Mucho ruido se 

recuerda, por encima de todo, el perfil de la afilada Beatrice, uno de los personajes 

femeninos más atractivos de su teatro y francamente insólito para la época, poseedora 

de un cerebro y una lengua de primerísima categoría, al servicio de sus ansias de 

libertad y de su arrasadora visión del hombre. 
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La comèdia de festeig  

David Lloyd Stevenson 

 

El sentiment romàntic havia estat disciplinat per Berowne i les dames de Treballs 

d’amor perduts i havia estat parodiat per Pedra de Toc, Jaques i Rosalina, a Al vostre 

gust. En la darrera comèdia de joc amorós de Shakespeare, Molt soroll per no res, el 

romanç és per primera vegada ombrívol. L’amenaça que suposa intentar adaptar-lo a 

la realitat quotidiana podria concloure amb un resultat gens còmic. Les paradoxes i les 

contradiccions amb què Shakespeare havia presentat fins ara un estat d’ànim bastant 

lluminós són dramatitzades per primer cop a Molt soroll amb un esperit més burleta. 

Algunes de les conseqüències més severes de la mutabilitat de l’amor, que 

Shakespeare havia expressat en els seus sonets, comencen a aparèixer en la peça. 

Molt soroll aporta una nova preocupació més profunda amb els elements contraposats 

de l’amor. Les volubles lleialtats dels personatges principals ja no són merament 

còmiques o divertides. Aquests homes i dones canvien les seves conviccions 

amoroses, no —com abans— d’acord a la casualitat o al caprici, sinó com si fossin 

camaleons, d’acord amb el desplaçament de les circumstancies en què es troben 

atrapats. El principal esdeveniment narratiu en aquesta obra és l’engany a través del 

qual la innocent Hero apareix com una luxuriosa. Claudio, per a qui ella havia estat 

l’encarnació de tots «els desitjos tendres i delicats», és un tipus d’Orlando romàntic 

enfrontat cara a cara amb l’efecte depriment. El seu rebuig és prou brutal per portar 

tota l’obra al límit de la tragèdia. L’encarnació del seu amor es transforma, als seus 

ulls, de «la noia més bonica que hagi vist mai a una poma podrida», que és més vil 

que Venus, o que els animals assadollats 

que van sempre excitats per una fúria salvatge. 

El mateix Claudi passa de ser el portaveu de l’esperit de l’amor romàntic, a punt per 

esgotar tots els oients «amb un llibre de paraules», a ser un cínic burlador de totes les 

tipologies d’amor. És com si a Al vostre gust Rosalina s’hagués enfrontat sobtadament 

a Orlando com la immoderada criatura que de broma li havia dit què era. El conflicte 

en les altres comèdies de joc amorós de Shakespeare havia estat intel·lectual, un 
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divertit reconeixement que la passió no és només etèria. A Molt soroll la meitat 

complementària del romanç és el que sembla ser un fet desesperat.  

Si l’assumpte de l’amor arruïnat de Claudio ho fos tot en aquesta obra, aquesta peça 

tindria les implicacions satíriques de Troilus i Cressida i Mesura per mesura. El toc de 

llum necessari per temperar aquest efecte i contrapesar l’engany de Claudio és donat 

per les disputes i escaramusses d’enginy de Beatrice i Benedicte. Són les seves 

baralles, apaivagades finalment pel seu casament, allò que, com les de les dames i els 

cavallers a Treballs d’amor perduts i el d’Orlando i Rosalina a Al vostre gust, 

converteix Molt soroll en una comèdia de joc amorós. Per aquest motiu la progressió 

del seu romanç transcorre en paral·lel al de Claudio i Hero, només que a l’inversa. 

Com Claudio, ells també són enganyats; però és a partir d’un antagonisme mutu en 

amor. L’escena en què Hero és posada a la picota ve precedida pels fets que porten a 

la capitulació de Beatrice i Benedicte, i continuada pel primer reconeixement de l’amor 

d’aquesta parella. Per tant la comèdia s’involucra en exposar aquests actes dels 

pretendents antiromàntics per mitigar l’amargura del col·lapse de Claudio com a amant 

esllanguit.  

Però Beatrice i Benedicte no serveixen merament com a contrast còmic als fets 

desagradables d’aquesta comèdia. El seu enamorament mateix és igualment un 

coneixement irònic (i còmic) de la paradoxal naturalesa de l’amor. Si és incongruent 

que allò que hauria d’haver estat un sentiment immutable de Claudio quedi destrossat 

per una aparent exhibició del robust apetit de la seva enamorada, també resulta 

igualment incongruent que els experts en la negació burleta del sentiment siguin 

destruïts pel sentiment mateix. Benedicte s’havia expressat en relació a l’amor, en 

general:  

... fins que totes les gràcies no es trobin en una de sola, 

cap dona no obtindrà la meva gràcia. 

Específicament, havia dit sobre l’esmolat enginy de Beatrice, «no puc suportar la 

senyora Llenguallarga». De manera més elaborada, havia comentat: 

No m’hi casaria encara que  

estigués dotada amb tot el que va perdre Adam 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 15 - 

abans del pecat original. 

De la mateixa manera, Beatrice havia confessat que ella no es casaria mai fins que 

«Nostre Senyor faci els homes d’una estofa diferent de l’argila», demanant a més:  

¿No és aclaparador que una dona 

s’hagi de deixar governar per un valent 

grapat de pols, i passar comptes  

de la seva vida a un tros tossut de fang? 

Però la vehemència d’aquestes negacions, com les fermes conviccions romàntiques 

de Claudio, són merament el preludi del seu revers, la preparació per a la seva 

derrota. Benedicte és enganyat quan escolta «per casualitat» que Beatrice està 

desesperada patint un convencional mal d’amor (d’estil medieval) a causa de 

Benedicte. Leonato afegeix que «a vegades, la meva filla té por que [Beatrice] no 

acabi fent alguna cosa desesperada contra la seva vida». Immediatament aquest antic 

misogin evoca que Beatrice té totes les virtuts que li havia negat tan recentment, i 

sucumbeix a tot allò del que s’havia burlat, cridant: 

Diuen que és bonica; és cert:  

jo en puc donar testimoni. I virtuosa; és cert.  

No ho puc negar. I intel·ligent, llevat del fet que m’estima.  

A fe meva: això no parla gaire a favor del seu seny;  

però tampoc no és cap prova de follia,  

perquè jo en quedaré terriblement enamorat. 

De manera similar, quan es fa escolar a Beatrice que Benedicte s’està «consumint 

entre sospirs» i devorant per dintre amb la seva passió secreta per ella, Beatrice 

també es rendeix al romanç, dient: 

Tu, Benedicte, estima, que jo et correspondré 

i amansiré el meu cor salvatge amb les carícies 

de la teva amorosa mà. Si m’estimes, 

la meva cordialitat t’incitarà 

a lligar els nostres cors a un vincle sagrat, 

perquè si els altres diuen que n’ets mereixedor, 

jo prefereixo creure-ho que saber-ho d’oïda. 
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La metamorfosi en la relació entre Benedicte i Beatrice atorga èmfasi dramàtic a través 

del seu contrast amb les alteracions de l’actitud de Claudio cap a l’amor. Però els 

elements de l’amor es mantenen iguals. Abans que Hero fos maleïda, Benedicte 

expressa el seu desdeny per tots els rituals del festeig cortesà (seguint la moda 

d’altres comentaristes realistes com Berowne i Jaques) per burlar-se de Claudio. En 

relació a l’exagerada lloança d’Hero, Benedicte diu: «Jo encara puc veure-hi sense 

ulleres, i no veig res del que em dius». A més, Benedicte sense saber-ho suggereix la 

futura desil·lusió de Claudio, a través de la broma convencional que declara que el 

matrimoni dels amants és l’engany de marits. 

Fins aquí hem arribat? A fe, no hi ha cap home al món que no vulgui portar un barret 

ple de sospites? No podré veure mai cap solter de seixanta anys? Au, vinga! Si et vols 

lligar un jou al coll, que se’t vegi la marca. 

Després de la conversió de Benedicte a l’amor, aquest, al seu torn, pot ser burlat per 

la seva antiga víctima, Claudio. L’amant cínic i l’amant romàntic s’han intercanviat les 

posicions, i cada actitud serà representada per un nou portaveu. Ara és el cap de 

Benedicte el que s’adornarà amb «les banyes del toro», amb 

...el cartell a sota, que digui: «Aquí viu Benedicte, l’home casat» 

I ara és Benedicte a qui Don Pedro descriu burleta a Claudio. 

Quina cosa, veure un home vestit, però que s’ha deixat el seny a casa! 

Un contrast irònic, en lloc del merament còmic existent fins aleshores, dóna vitalitat als 

conflictius punts de vista expressats pels personatges de Molt soroll. Però 

Shakespeare encara engrandeix més el poder suggestiu de la seva obra. Crea la 

il·lusió que Beatrice i Benedicte han estat barallant-se sobre la natura de l’amor abans 

de veure’s implicats en les circumstàncies particulars d’aquesta obra. El seu conflicte 

és presentat com de llarga durada. El primer parlament de Beatrice amb el missatger 

es burla de Benedicte fins i tot abans que hagi aparegut a escena. Leonato explica la 

relació entre aquests dos: 

Senyor, no entengueu malament la meva neboda: entre ella i el senyor Benedicte hi ha 

entaulada una mena de guerra de burles divertides. 
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Beatrice parla d’una disputa anterior amb Benedicte quan es refereix a una trobada 

amb ell prèvia a l’acció en què es troba ocupada. En el seu darrer intercanvi, ella diu: 

quatre dels seus cinc sentits en van sortir ranquejant, i ara tot ell està governat per un 

de sol, de manera que, si té prou seny per mantenir-se calent, val més que se’l guardi 

per veure la diferència que hi ha entre ell i el seu cavall. 

Aquest tipus de referències a fets aliens a l’àmbit narratiu de la peça força el públic a 

creure immediatament en la baralla d’aquests amants; mentre que a Treballs d’amor 

perduts els primers quatre actes eren necessaris per fer creïble el concurs d’enginy del 

cinquè. Beatrice i Benedicte es troben totalment desenvolupats a l’inici de l’obra. Per 

tant, en la mesura que la seva saviesa mundana fa concessió al romanticisme, la seva 

reconciliació adquireix un significat més que còmic: es vincula al món exterior al teatre. 

Havent semblat que existien abans de començar l’obra, aquests personatges es 

projecten ells mateixos cap al futur, després que hagi acabat l’obra. La gran habilitat 

artística de tal dramatització tendeix a enfosquir l’ús que fa Shakespeare dels aspectes 

contrastats en l’amor a Molt soroll. Com que Beatrice i Benedicte han estat fets tan 

reals, semblen estar simplement involucrats en un problema personal. De fet, el seu 

conflicte és el de l’edat, completament individualitzat. 

Beatrice i Benedicte són extremadament autoconscients. Els pretendents de les altres 

comèdies de joc amorós de Shakespeare que segueixen la rutina cortesa de versejar 

són motiu de burla per part de les seves dames a causa de la pobresa dels seus 

versos. Però els amants de Molt soroll esdevenen els seus propis crítics. Benedicte es 

queixa dient que encara que ell està molt més enamorat que Leandre i Troilus, ell no 

pot expressar la seva passió en la rima. El millor que pot fer és aparellar «dama» amb 

«cama», «menyspreu» amb «peu», o «escola» amb «sola». Conclou dient «no, jo no 

vaig pas néixer sota l’auspici d’una estrella rimaire, ni puc festejar en termes festius». 

Usa les estereotipades suposicions del dia, no com en altres llocs en Shakespeare per 

qüestionar la seva validesa, sinó que simplement per burlar-se de Beatrice. Per tant, 

ell li diu a ella «vull viure al vostre cor, morir a la vostra falda i ser enterrat als vostres 

ulls, i més encara: aniré amb vós a casa del vostre oncle». De la mateixa manera, 

Beatrice no és massa conscient de la disparitat entre el sentiment i la realitat, com 

tampoc de la seva pròpia malaptesa en presència de tal sentiment. Aquest fet 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 18 - 

s’il·lustra quan ell li pregunta, en broma, «I vós, ¿quina de les meves bones qualitats 

us va fer patir d’amor?» Benedicte respon [...] «Patir d’amor! Quina expressió més 

bona. Sí, realment pateixo d’amor, perquè estimo contra la meva voluntat». A 

diferència dels personatges a Treballs d’amor perduts i Al vostre gust, Beatrice i 

Benedicte es mantenen com a astutes i il·luminades criatures del Renaixement, 

després d’haver acordat casar-se tal com es feia abans. 
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Guia de les obres dramàtiques de Shakespeare  

Kenneth MacLeish i Stephen Unwin 

 

Avui en dia, sobretot gràcies a Shakespeare, estem acostumats a la mescla de dos 

estils dramàtics dins d’una mateixa comèdia. Però en el seu moment, Molt soroll devia 

semblar una audàcia experimental, ja que combina dos gèneres en aparença 

irreconciliables, l’alta comèdia i el melodrama, atorgant a cadascun d’ells el seu 

llenguatge característic (prosa i vers) i saltant de l’un a l’altre, no només d’una escena 

a l’altre, sinó també d’un parlament a un altre, o d’una frase a la següent. 

La distinció entre vers i prosa és fonamental a la comèdia. Abans de Shakespeare, el 

drama s’escrivia gairebé exclusivament en vers. La prosa es reservava per als textos 

sagrats, la discussió erudita, el conte popular i les comunicacions tan (literalment) 

«prosaiques» com els documents legals: semblava impròpia de l’escena. En aquelles 

parts de Molt soroll protagonitzades per Claudio i Hero, Shakespeare utilitza la serietat 

del vers per caracteritzar tant els amants com els malvats que busquen la seva ruïna. 

En contrast, utilitza la prosa en personatges tan «ordinaris» com els vigilants i per la 

confrontació verbal —i això és decisiu— entre Beatrice i Benedicte. La contraposició 

d’estils i formes lingüístiques articula diferències psicològiques sense explicitar-les. 

Quan Claudio parla del seu amor en vers, la seva emoció sembla convencional i poc 

convincent; quan Benedicte explica el seu amor en prosa, no deixa dubtes sobre la 

fondària i «realitat» dels seus sentiments. L’estil ens dóna la clau: el «romanç» (en el 

sentit medieval i sentimental) ha mort, ¡visca l’amor de veritat! 

Entreteixir les trames plantejava alguns problemes tècnics. Shakespeare va posar 

personatges de les dues històries en l’altre, i en lloc d’explicar dos fets independents, 

amb localitzacions distintes, presenta dues intrigues que es desenvolupen 

paulatinament en el mateix marc. Ajuntar les dues històries va permetre-li també cops 

teatrals tan superbs com el moment en què Benedicte li declara el seu amor a 

Beatrice, li pregunta que ha de fer per demostrar-li, i Beatrice (que acaba d’escoltar el 

que li ha passat a Hero) es queda i ens deixa sense respiració contestant-li que «mati 

Claudio», una col·lisió gens incoherent entre les dues trames, però també un moment 
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d’enlluernadora penetració psicològica. Shakespeare va lligar així mateix els 

arguments amb la seva peculiar alquímia de farsa rústica, fent que fossin Cirereta i els 

seus vigilants els que descobrissin la traïció de Borachio i traguessin a la llum tota la 

intriga. 

La mescla de gèneres no ha agradat a tots els crítics; Shaw, per exemple, va dir de 

Molt soroll que era «un embolic impossible». Però la interacció entre gèneres és vital 

per a l’efecte de l’obra. La història de Claudio i Hero, tot i ser poc versemblant, és 

seriosa, està plena de dolor inequívoc i sense ironies, factors que proporcionen un 

context i un contrast als sentiments que manifesten Beatrice i Benedicte, apuntant a 

allò d’obscur i obsessiu que es troba sota la frivolitat d’aquests dos. Al mateix temps, 

l’alegria d’aquesta parella, la seva inconseqüència i el ball de paraules, tot i deixar 

intacte la força de la trama Hero / Claudio, rebaixen els seus disbarats i fan que sembli 

menys predestinada al fracàs. 

Shakespeare aprofita la fertilitat de l’encreuament entre les dues accions reflectint 

sense cessar els mateixos successos o idees des de diferents punts de vista. [...] Hi ha 

dues parelles d’enamorats, dos malvats, dos vells aristòcrates, dues donzelles, dos 

cavallers espanyols (un noble, l’altre infame). Fins i tot els vigilants tenen 

paral·lelismes amb els personatges «principals», els jocs lingüístics de Cirereta 

reflecteixen les agudeses de Beatrice i Benedicte, Agràs és el mirall d’Antonio, el 

decrèpit germà de Leonato, Cirereta i Agràs donarien la rèplica a personatges de 

«l’acció principal» com Conrado (confabulat amb Borachio) i Úrsula, la donzella 

d’Hero. 

Al llarg de l’obra, Shakespeare utilitza la combinació d’estils per arrodonir uns 

personatges que d’una altra manera haurien quedat plans. Hero no és la nena 

innocent i soferta de la història original, sinó que adquireix misteri i discerniment adult 

davant dels nostres ulls, gràcies sense més als efecte mitigadors i contrastants propis 

de la comèdia. A mesura que avança l’obra veiem que el personatge de Leonato, com 

si fos una ceba, va perdent capes, fins que perd la insipidesa del principi i es 

converteix en un ésser humà complex i compassiu. Borachio passa de les penombres 

del melodrama al penediment amb ecos de noblesa del darrer acte.  
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L’abundància de papers menors a Molt soroll va ser una altra innovació. L’obra 

exhibeix una de les glòries de l’art de Shakespeare: l’ús que fa dels personatges 

menors per crear el context humà, el teló de fons apropiat, de vegades sorprenent, de 

l’acció principal. Don Juan no és només un brivall melodramàtic; la seva eloqüència 

(un mirall del ball de paraules dels personatges principals) i el seu adelitament en la 

pròpia malvolença el dignifiquen. Conrado és un noble en decadència i la seva 

trajectòria esdevé el revers de la de Borachio, un fanfarró feliç de grimpar al món a 

través de qualsevol mitjà. Antonio no és un ancià de commedia dell’arte, és un lleial 

germà per a Leonato i un oncle per a Hero. Tots els vigilants estan caracteritzats amb 

força i les donzelles de Hero són dues de les creacions més hàbils de Shakespeare: 

Margarida, espurnejant, ambiciosa i sexualment vivaç, i Úrsula, més madura i 

assenyada, però encara amb gust pels jocs de l’amor. 

Amb totes les seves virtuts, Molt soroll no és de cap manera l’obra mestra de 

Shakespeare en l’àmbit de la comèdia. Tant l’argument com el llenguatge poden 

semblar artificiosos; manquen la profunditat i el misteri que converteixen altres de les 

seves comèdies en inoblidables. La seva importància dins de la producció de l’autor 

deriva del fet que qui triomfa és la gent que parla la llengua que tots entenem i 

considerem pròpia. Representa un paper central en la desmitificació i democratització 

del llenguatge i dels comportaments que és una part important —tot i que 

estranyament enaltida— de les fites artístiques de Shakespeare. Pel públic, està viva 

per la seva mescla de lleugeresa i ecos sentimentals, i perquè els seus personatges i 

intrigues són captivadors. 
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Shakespeare. Els focs de l’enveja  

René Girard 

 

Els dos personatges més simpàtics de Molt soroll per no res són Beatrice i Benedicte. 

S’atrauen mútuament i, tot i això, es lliuren a una incessant guerra de paraules 

(nombroses pel·lícules i serials televisius s’inspiren en aquest principi). Al final de 

l’obra, els amants busca-raons cauran un en braços de l’altra. 

Ens trobem davant d’una situació familiar, i no obstant això, quan intentem determinar 

què impedeix a Beatrice i Benedicte dir-se «t’estimo», tan sols trobem respostes 

vagues i decebedores. Sempre es diu d’aquests dos joves que «temen concedir-se 

afectivament», com si la concessió afectiva fos un poder independent i transcendent 

d’aquests dos personatges. Resulta evident que no és així: Beatrice i Benedicte 

només poden sentir por l’un de l’altre. ¿Què tenen, doncs, de tan temible? 

Se’ns explica que, en un determinat moment del passat, Beatrice i Benedicte van estar 

a un pas de declarar-se el seu amor, però els dos es van negar a fer-ho, pressentint 

cadascun d’ells un misteriós perill en el simple fet de ser el primer en pronunciar 

«t’estimo». 

Estarien poc convençuts dels sentiments de l’altre? No ho crec. Els espectadors no en 

tenim el menor dubte. Com és possible que els principals interessats puguin saber 

menys de la qüestió que nosaltres? S’examinen amb major atenció del que nosaltres 

ho fem; Beatrice és perfectament conscient de l’atracció que desperta en Benedicte, i 

el mateix li passa a Benedicte respecte als sentiments de Beatrice, però la consciència 

que tenen del seu poder damunt l’altre no és suficient per tranquil·litzar-los. És 

impossible per a aquests dos éssers declarar-se el seu amor simultàniament i el 

primer dels dos en parlar corre el perill de modificar la relació en un sentit contrari als 

seus interessos. 

El desig que es manifesta s’exposa a la mirada de l’altre, i per això pot convertir-se en 

model mimètic pel desig que encara no s’ha expressat. El desig descobert corre el 

perill de ser copiat més que retornat. 
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Si volem desitjar algú que ens desitja, és a dir, desitjar recíprocament, no hem d’imitar 

el desig ofert, copiar-lo passivament, sinó produir-ne un altre, que no sigui el mateix. 

La reciprocitat positiva exigeix de les parelles una força interior que manca en el desig 

mimètic. El que vol estimar de veritat ha d’evitar aprofitar-se «egoistament» del desig 

de l’altre. 

Si Benedicte fos el primer a parlar i Beatrice prengués el seu desig com a model, 

s’afanyaria a reorientar cap a si mateixa el seu propi desig copiant el desig de 

Benedicte: es preferiria a ell. Els elisabetians denominaven aquest sentiment «amor a 

un mateix» (self-love). Evidentment, allò que afirmem de Beatrice podria afirmar-se 

també de Benedicte si fos ella la primera a parlar.  

El que espanta Beatrice i Benedicte és trobar-se al costat dolent de la relació 

amo/esclau que amenaça amb engendrar la imitació del desig de l’altre (sigui qui sigui 

aquest altre), la simple reproducció del primer desig en sortir de l’ombra. 

Un i altre temen el rigor de la llei a què s’han sotmès els amants d’El somni d’una nit 

d’estiu. Contràriament a aquells, coneixen l’existència de la llei i maniobren amb la 

major prudència a fi d’evitar les seves previsibles conseqüències. 

Beatrice i Benedicte em fan pensar en el surplace d’algunes curses ciclistes: el qui 

aconsegueix mantenir-se darrere de l’altre a la sortida té totes les possibilitats d’acabar 

primer perquè té algú a qui seguir o perseguir, un model visible que, en el moment 

crucial, li proporcionarà un increment d’energia conquistadora de la qual l’home que 

estigui al davant es veurà privat. 

Per què assimilar una relació amorosa amb una cursa o una competició qualsevol? 

Bona pregunta, sens dubte. Ni Beatrice ni Benedicte volen realment arribar a aquest 

punt, però cap dels dos està segur que es pugui evitar.  

Els observadors no compromesos s’arronsen d’espatlles i denuncien la frivolitat 

d’aquest joc. No hi ha dubte que és frívol, però la nostra mateixa condescendència 

forma part d’un incessant posicionament estratègic, simple precaució pel cas que la 

partida en efecte hagués de jugar-se. Però aquesta mateixa precaució ja equival, tal 

vegada, a la pròpia partida. Ens esforcem a convèncer els altres que mai no juguem a 
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un joc d’aquest tipus, però aquestes negatives són necessàriament ambigües: 

coincideixen amb la tàctica que caldria adoptar en el cas que la partida realment es 

jugués. Gairebé equival a dir que ja s’ha jugat. 

Quan dos joves com Beatrice i Benedicte viuen una «relació de joc» molt tensa (així és 

com els nostres antropòlegs qualifiquen el fenomen en les cultures primitives), 

l’element tranquil·litzador que permetrà una solució feliç no pot emanar dels propis 

protagonistes: ha de venir de la comunitat, i això a pesar de tot el que diguin les 

versions modernes d’aquesta història —versions generalment deformades pel nostre 

beat individualisme. 

En el cas que ens ocupa, la solució és imaginada pel príncep Don Pedro —el 

personatge més prestigiós de l’obra i el seu mediador universal. Provoca que 

Benedicte pugui escoltar una conversa en el curs de la qual es diu que Beatrice ha 

confessat el seu amor per ell «en presència de nombrosos testimonis». 

El príncep també procura que Beatrice pugui escoltar la conversa equivalent referida a 

Benedicte. En ambdós casos, la multiplicitat dels testimonis és un element essencial: 

la seva funció consisteix a transformar el desig dels dos amants en un fet públicament 

establert, en una dada col·lectiva que ja ningú no podrà destruir, ni tan sols els 

principals interessats, el desig dels quals és d’aquesta manera fixat i exhibit. 

Hero s’ofereix com a voluntària per ser la manipuladora de la seva cosina Beatrice. 

Aquestes són les instruccions que dóna a la seva donzella, Úrsula:  

I ara bé, Úrsula: quan vingui Beatrice,  

mentre anem passejant amunt i avall, 

només hem de parlar de Benedicte. 

Quan l’anomeni, el teu paper serà 

de lloar-lo molt més del que es mereix un home; 

i el meu serà de dir com Benedicte 

està malalt d’amor per Beatrice. 

És d’aquesta matèria que està feta 

l’artera fletxa del petit Cupido: 

només fereix pel que arriba a l’orella.  

(III, 1, 15-23) [...] 
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Claudio se sent sincerament atret per Hero, però vol assegurar-se que l’interès que 

porta temps sentint per ella compta amb l’aprovació d’aquells de qui valora l’opinió. Vol 

que li diguin que la seva elecció és bona. Li agradaria que Benedicte trobés Hero tan 

bonica com ell la troba, però Beatrice acapara les preferències de Benedicte. Decebut, 

Claudio es dirigeix llavors a l’home que posseeix tota la seva confiança i admiració, el 

seu cap militar, el príncep, àlies don Pedro, que li confirma que Hero, única hereva de 

Leonato, seria per a ell un excel·lent partit. 

Això és una cosa que Claudio no necessita que li diguin. No hem de pensar que 

considera el seu matrimoni com un assumpte fonamentalment econòmic. Les 

consideracions financeres són per a ell l’aspecte menys problemàtic del casament, 

però aquest tímid jove hi troba un còmode pretext per atraure el príncep a un altre 

terreny. 

Claudio demana a don Pedro que intervingui en favor seu davant Hero i el seu pare. 

Abans fins i tot que Claudio hagi tingut temps d’acabar el seu petit discurs, don Pedro 

ha entès què vol el seu lloctinent i accepta servir d’intermediari amb un apressament 

lleugerament sospitós: 

Si estimes la bonica Hero, festeja-la; 

jo ja li parlaré, a ella i al seu pare. 

I serà teva. ¿No era aquest l’objectiu 

que tenies abans de començar la història? 

   (I, 1, 310-313) 

El príncep decideix parlar amb Hero en un ball de disfresses que s’ha de celebrar 

aquella mateixa nit. Vol tractar l’assumpte a tota velocitat. En adonar-se’n, Claudio se 

sent més aviat temptat de batre’s en retirada. Per la seva part, preferiria menys 

pressa, i un mètode una mica més indirecte. 

La conversa de Claudio i don Pedro és escoltada per diverses persones que 

coincideixen a imaginar que el príncep s’interessa en Hero. El rumor acaba per tornar 

al punt de partida i és així com, al final del ball, Benedicte diu a Claudio: «El príncep 

s’enduu la vostra Hero». 
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Claudio no entén aquesta ambigua afirmació. Està convençut que el seu poderós amic 

l’ha traït. Es tracta sempre de l’amor d’oïda. Després d’escoltar amb les seves pròpies 

orelles la promesa de don Pedro, hauria de confiar en el seu alcavot, però es refia 

menys de les declaracions explícites dirigides a ell que dels rumors inverificables 

llençats per individus que no disposen de cap informació de primera mà: 

   Queda clar 

que el príncep la festeja pel seu compte. 

L’amistat és constant en tot, llevat de quan 

s’hi mesclen els oficis i els afers de l’amor; 

per això tots els cors enamorats 

utilitzen la seva llengua pròpia. 

Cada ull ha de saber negociar per si mateix, 

sense fiar-se de cap missatger, 

car la bellesa és una bruixa: 

quan es tracta d’anar contra els seus encanteris, 

la lleialtat es fon amb el desig. 

Això es pot veure a totes hores, 

i jo no me n’havia adonat gens. 

Adéu-siau, doncs, Hero! 

    (II, 1, 174-182) 

Aquest to resignat no implica que Claudio s’hagi desinteressat realment d’Hero. Ans al 

contrari, però està massa desmoralitzat per reaccionar de manera agressiva. Fins i tot 

en circumstàncies normals, és un jove mancat de confiança en si mateix, i aquest cop 

es troba desemparat. Tot conspira en contra seva: el prestigi del príncep, la seva 

pressa extrema per ocupar-se de l’assumpte fins i tot abans d’haver-ne fet la petició, el 

rumor estès arreu del seu encaterinament per Hero i, sobretot, el temperament 

derrotista de Claudio, la seva eterna tendència a imaginar el pitjor. 

Claudio no necessitava realment un intermediari. Si s’ha dirigit al príncep és perquè 

volia rebre la seva futura muller de mans del seu mediador. Necessitava don Pedro 

per confirmar la seva pròpia elecció, i ara tem que l’èxit de l’empresa hagi superat les 

seves esperances. Es diu a si mateix que les coses han anat tan lluny que don Pedro 

ara desitja Hero per a si mateix, i no per a Claudio.  
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El jove és responsable del seu propi infortuni. Quan diu: «jo no me n’havia adonat 

gens», no és totalment honest amb si mateix. L’excessiu zel del príncep l’havia fet 

titubejar des del principi, suscitant-li una aprensió que ara creu justificada. En el mateix 

moment en què sol·licitava el seu mediador, ja temia el que creu que s’acaba produint. 

El preocupat Claudio que es dirigeix al príncep obeeix a uns motius totalment 

semblants als que empenyen Valentí, Colatino, etcètera, a cantar els elogis del seu 

amant o de la seva dona en presència de rivals potencials. [...] 

El paper del mimetisme és clarament suggerit per Shakespeare. En retreure al seu 

amic que hagi confiat al príncep el destí del seu desig, Benedicte compara l’actitud de 

Claudio amb:  

La típica transgressió d’una criatura que, contenta d’haver descobert un niu, l’ensenya 

al seu company i aquest l’hi roba.     (II, 1, 222-224) 

El comportament de Claudio no contradiu aquesta versió dels fets. El jove sabia 

perfectament que en convidar el seu prestigiós amic a «simpatitzar» amb el seu desig, 

assumia un risc. Està clar que desitjava que el príncep només s’interessés per Hero 

dins d’uns límits compatibles amb una amistat lleial, però, com ja hem vist diverses 

vegades, busca un equilibri gairebé impossible entre un «defecte de desig» en el seu 

mediador, que desanimaria el seu, i un «excés de desig» que li mini el terreny. 

Abans que el príncep hagués avalat la seva elecció, Claudio no se sentia amb el dret 

ni amb la capacitat d’estimar Hero. Cal afegir aquest nou personatge a la ja llarga llista 

de protagonistes shakespearians als qui per confirmar els seus desitjos, no en tenen 

prou posseint l’aprovació distreta d’un model prestigiós, i desitgen molt més. 

Existeix, però, una diferència. Valentí i Colatino, Lisandre i Demetri, no sabien què els 

esperava. Estaven sincerament sorpresos per les conseqüències dels seus actes. 

Claudio vol fer creure que no sap més que ells, però això no és del tot cert. És més 

reflexiu i complex que els personatges anteriors. Quan convida don Pedro a immiscir-

se en els seus assumptes, sap perfectament que tempta el diable i que el príncep pot 

arribar a convertir-se en un rival invencible. 
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Aquesta espera del pitjor per part de Claudio queda clarament reflectida en el poc 

temps i les escasses proves que necessita per convèncer-se que don Pedro busca 

Hero per al seu propi interès. Acull el rumor del seu matrimoni com un fet indubtable, 

sense més vacil·lacions de les que experimenten els simples curiosos, els indiferents i 

els malèvols que no saben res de l’acord entre ell i don Pedro. Aquest jove pessimista 

està paralitzat per una introspecció més aviat malaltissa que no s’ha de confondre, 

com es fa freqüentment, amb la fredor o amb un oportunisme superficial. Està 

persuadit, no sense motiu, que tot allò que faci o digui tindrà per a ell desastroses 

conseqüències. És especialista en la profecia autorealitzadora.  

A partir de Molt soroll per no res, les obres de Shakespeare representen generalment 

un desig més «madur», més «profund», que el que apareix en les primeres obres. Els 

seus herois perceben clarament aspectes del desig que els personatges anteriors eren 

incapaços d’aprehendre. Tenen més experiència i poden anticipar els efectes del 

principi mimètic, mentre que aquest agafava els seus predecessors per sorpresa. Però 

aquest coneixement superior no posa fi a les seves dificultats; no els allibera del seu 

desig; el seu increment de consciència agreuja fins i tot la seva condició per una raó 

molt senzilla: està al servei del desig. 

La idea que no es pot rivalitzar amb el príncep i vèncer-lo paralitza Claudio. En lloc 

d’ajudar-lo, la comprensió que posseeix de l’estructura mimètica fa disminuir encara 

més la seva aptitud per actuar eficaçment. Sembla haver oblidat que el príncep havia 

decidit realitzar la seva tasca com a alcavot, exactament com ho ha fet, fingint ser el 

mateix Claudio, interpretant el paper del seu amic. És possible que el mètode fos 

imprudent, però aquest és un altre problema, sobre el qual insistirem d’aquí a un 

moment. 

Claudio no atorga mai al seu mediador el benefici del dubte. Tanmateix, la seva 

apreciació pessimista de la situació és infundada; el rumor és fals. Si bé don Pedro 

està lluny de ser perfecte, no ha traït el seu amic: ha intervingut de bona fe. I si ha 

conquerit Hero, ho ha fet en benefici exclusiu de Claudio, d’acord amb la seva 

promesa. Claudio es casarà amb Hero. 
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Per una vegada, Claudio hauria de sentir-se «curull d’alegria». Doncs bé, no. Els 

estudiosos consideren el seu comportament encara més estrany a la segona meitat de 

l’obra que a la primera. Per què accepta tan fàcilment les calumnioses acusacions que 

es difonen sobre Hero, per què la tracta amb tanta crueltat? 

L’atracció espontània que sent per Hero porta Claudio a creure que també el príncep 

és sensible als seus encants. Quan es convenç que el príncep la desitja per a ell 

mateix, aquests encants encara li semblen més seductors... Als seus ulls, li resulta 

inconcebible que Hero pugui vacil·lar un sol instant entre el lloctinent i el seu cap. Si 

està en posició d’escollir, tan sols pot escollir al príncep: així raona Claudio. 

Com tots els hipermimètics, cada cop que vacil·la entre diverses interpretacions 

possibles d’un mateix esdeveniment, Claudio s’acaba quedant finalment amb el que 

més tem. Un cop perdut de vista el príncep, Claudio segueix tan propens a creure en 

els falsos rumors sobre el llibertinatge d’Hero com ho estava abans a donar per bo el 

fals anunci del seu nuviatge amb el gran home. 

Si ell, Claudio, està efectivament autoritzat a casar-se amb Hero, això significa que el 

príncep no s’interessa per ella; de sobte, els encants de la noia minven. Separada del 

model en què la transfigurava el desig, és menys atractiva, i Claudio té seriosos 

dubtes respecte al valor real de la seva futura esposa; es pregunta fins i tot si alguna 

tara secreta pot explicar el desig que ella té d’unir la seva sort a un personatge tan 

ínfim com ell. 

Claudio percep tot el que succeeix a la llum d’un dèficit de ser típicament mimètic i 

d’un menyspreu cap a si mateix que l’impedeix d’actuar de forma autònoma i de 

desitjar sense l’aval del seu mediador. Abans que Hero acceptés la seva proposta de 

matrimoni, no podia creure que ella pogués dir-li que sí; li semblava inaccessible, una 

menja digna exclusivament del príncep. Però tot just don Pedro s’esfuma, Claudio es 

precipita cap a l’altre extrem. Així es pot explicar que trobi les acusacions calumnioses 

inventades per don Juan i Borachio absolutament versemblants: ell mateix està a punt 

d’inventar-les. 

El pas de la muda idolatria al menyspreu menys contingut apareix clarament en el 

moment en què Claudio acusa públicament Hero: 
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per mi, sembleu Diana a la seva òrbita, 

casta com un capoll abans d’obrir-se; 

però teniu la sang més destemprada 

que Venus, o que els animals assadollats 

que van sempre excitats per una fúria salvatge.  

(IV, 1, 56-60) 

La llei segons la qual cap objecte desitjat pot superar intacte la ruptura d’allò que 

l’uneix al model d’aquest adquireix, en Shakespeare, un abast universal. I així es veu 

en el cas de Claudio, però amb una variant particular. Quan Hero es troba 

«desacoblada» del príncep, el desencant metafísic normal en aquest cas no culmina 

aquesta vegada en la indiferència pura i simple, sinó en una lubricitat de baixa estofa. 

Claudio mai ha posseït Hero físicament i això té la seva importància, sobretot en el 

context de suposat llibertinatge d’aquesta última. S’imagina que Hero ha cedit a un 

gran nombre de desitjos anònims: ara se sent envaït per tota una sèrie d’imatges 

eròtiques que reemplacen la mediació del príncep i que li serveixen, en certa manera, 

de models de recanvi. Aquestes imatges originen un desig molt diferent del desig 

«metafísic» anterior: un desig físic de mala llei que converteix Claudio en un nou 

ésser, en una espècie de monstre moral. 

La naturalesa d’aquest desig es posa de manifest quan Claudio s’obstina en rebaixar 

aquella que fins fa un instant posava pels núvols. Pertany a aquesta mena d’homes  

—hipermimètics, és clar— per als quals no existeix el punt mig entre una idealització i 

una profanació, i tant una com l’altra deshumanitzen el seu objecte. 

Aquest desig es manifesta en la brutalitat que Claudio demostra amb motiu de 

l’avortada cerimònia de casament, en la violència sàdica i sacrílega de les acusacions 

que profereix públicament contra Hero. L’antic ídol és profanat i ell pretén profanar-lo 

encara més: mimèticament, se sent unit a aquells que ell creu que l’han utilitzat com 

un instrument de plaer. 

La sobrevaloració d’Hero per part de Claudio en la fase inicial de l’obra i la 

infravaloració posterior coincideixen exactament amb els dos rumors successius que 

es difonen en el conjunt del grup respecte a aquesta infortunada. 
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El primer rumor és favorable a Hero: sembla que Hero està a punt de casar-se amb el 

príncep; el segon és advers: es tracta de les vils calúmnies de don Joan i Borachio. 

Don Joan és un traïdor de comèdia, però em sembla que el seu paper és molt menys 

important del que sembla. El paper essencial és el del príncep: quan fingeix que 

desitja Hero, la converteix en una dona buscada i desitjable; però, a continuació, quan 

es revela que la conjectura és falsa, la jove perd tot el seu prestigi. 

Hero veu com el seu valor es multiplica quan sembla que el príncep s’interessa per 

ella, després es devalua en la mateixa proporció quan se sap que el seu futur marit no 

serà altre que el jove Claudio. En circular d’un individu a un altre, els rumors 

engendren actituds extremes d’idolatria i refús molt anàlogues a les oscil·lacions 

produïdes per la inseguretat mimètica en un individu aïllat del tipus de Claudio. 

El primer rumor, aquell que porta a dir a tothom que Hero es casarà amb el príncep, 

coincideix amb el desig més fort de Claudio per la jove, desig exasperat per la idea 

que mai serà seva. El segon rumor coincideix amb la desil·lusió de Claudio respecte a 

la jove i la seva negativa a casar-se amb ella. 

Aquesta doble coincidència no pot ser atribuïda a l’atzar. El príncep no és simplement 

el mediador personal de Claudio: és el convidat més important i prestigiós de Leonato; 

és el blanc de totes les mirades; una mena de model per a tothom. Quan li explica a 

Claudio què pensa fer amb Hero, dues persones escolten alguna cosa d’una conversa 

que no els està destinada, el vell Antonio i Borachio. Les informacions que aquests 

difonen donen una gran importància al paper del príncep en aquesta història. Estan 

tan impressionats per don Pedro, que inconscientment redueixen el paper de Claudio. 

És exactament el que li faltava a aquest per agreujar la pobre opinió que té de si 

mateix. 

Per la seva banda, el vell Antonio ha entès que el príncep ha comunicat a Claudio el 

seu amor per Hero i la seva intenció de demanar-la en matrimoni durant el ball de 

màscares. Encara que més exacte, el relat de Borachio exagera igualment el paper del 

príncep: 

...i he sentit que el príncep festejaria Hero per compte propi, i que després la cediria al 

comte Claudio.        (I, 3, 59-61) 
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Al príncep li resulta impossible participar en qualsevol empresa sense eclipsar els 

altres participants. Un home molt de primer pla, encara que estigui poc implicat en una 

història, atrau sobre si mateix tots els focus i es troba automàticament al centre de tots 

els rumors, de tots els comareigs. La definició que Ofèlia dóna de Hamlet, «l’observat 

per tots els observadors», s’aplica perfectament a don Pedro. 

Aquesta polarització entorn a un únic mediador permet entendre per què les reaccions 

superficials de la multitud corren en harmonia amb les altres, apassionades, d’un 

individu tan profundament solitari com és Claudio. Pensar amb independència del que 

pensin els altres és més difícil del que ens inciten a creure els nostres mites romàntics 

i individualistes. 

Els aspectes individuals i col·lectius del desig copiat es reforcen i confirmen 

mútuament. Molt soroll per no res és una admirable demostració del funcionament del 

contagi en el marc d’una petita comunitat, inclosos aquells que es mostren hostils a les 

pulsions col·lectives i es creuen immunitzats contra elles. 

L’aspecte col·lectiu del desig és menys tumultuós però tan important a Molt soroll per 

no res com a El somni d’una nit d’estiu, i funciona totalment a base del rumor i de les 

converses escoltades per persones a qui no anaven destinades.  

L’autèntic tema d’aquestes obres són les convulsions de l’esperit col·lectiu, i no la 

grollera calúmnia de don Joan, que representa un paper equivalent al dels pares i les 

fades d’El somni. Sense don Joan, molts lectors o espectadors considerarien l’obra 

torbadora i escandalosa: Shakespeare els permet projectar sobre un boc expiatori una 

violència que, en realitat, es troba repartida entre els diversos personatges. El traïdor 

de pacotilla estructura l’obra superficial; el mimetisme només es manifesta als iniciats. 

Una reunió de nombroses persones aparentment normals sol generar les mateixes 

fantasies que un individu aïllat i hipermimètic com Claudio. A la segona meitat de 

l’obra, el col·lectiu reacciona de tal manera a la falsa notícia del desenfrenament 

d’Hero que la pobra noia és a dues passes de perdre, no ja la seva reputació, sinó la 

seva pròpia vida. En una de les escenes més terribles que Shakespeare va escriure, 

veiem el pare d’Hero sumar-se al ramat dels qui, literalment, van a linxar la seva 

pròpia filla. La majoria de les persones creuen en els rumors col·lectius i s’adapten a 
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les actituds dominants, encara que contradiguin grollerament la imatge que sempre 

s’han format de les víctimes innocents. 

La mimesi no tan sols és responsable de les oscil·lacions de Claudio respecte a Hero, 

sinó també de l’estranya coincidència entre clima col·lectiu i estat d’esperit d’un 

personatge aparentment superindividualista. Els consensos successius no demostren 

absolutament res, així com tampoc les successives opinions de Claudio, més enllà de 

la irresistible naturalesa del contagi per desig. Moltes coses, en aquesta comèdia, 

provenen del rumor: no només l’amor, sinó també la fortuna, la reputació, i fins i tot la 

vida i la mort. 

Una raó suplementària explica la inestabilitat general de l’opinió a Molt soroll per no 

res, i és el mateix príncep, al voltant del qual gravita tothom, però que no pot servir de 

pivot o de centre fix per la simple raó que el seu comportament és tan descentrat i 

imitatiu com els dels altres personatges. 

Des del moment en què polaritza tots els desitjos, s’espera que aquell que unes 

vegades és anomenat «príncep» i d’altres don Pedro no sigui un nou Proteu. Hauria 

de ser el més equilibrat de tots, el punt fix, la referència comú al voltant de la qual el 

conjunt dels éssers i les coses poguessin formar una configuració estable. Però és tot 

el contrari, i només a partir d’aquest descentrament supremament shakespearià 

arribem a entendre per què aquesta comèdia no desvetlla el seu misteri als qui la 

comenten. 

Al contrari que Claudio, el príncep no sembla trobar-se espontàniament atret per 

l’encant d’Hero: imita Claudio encara més del que Claudio l’imita a ell, i el fet que el 

seu lloctinent hagi posat els ulls en aquella jove no el deixa indiferent. Don Pedro 

mostra una pressa excessiva per servir d’intermediari entre Claudio i Hero, i fins i tot 

per substituir el seu lloctinent. No actuaria d’aquesta manera si Claudio no hagués 

aconseguit comunicar-li una part del seu propi desig. No té res de sorprenent: tal com 

hem observat, des del principi, i de manera semiinconscient, tan sols tendeix a això: a 

comunicar el seu propi desig al príncep per tal d’assegurar-se que és bo i que no 

podria desitjar res millor. 
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Les inquietuds de Claudio respecte al seu mediador són totalment comprensibles, 

encara que al capdavall es revelin sense fonament. El príncep és un alcavot massa 

actiu i la manera com acompleix la seva missió és com a mínim ambivalent. Vol 

convertir-se en lloctinent del seu propi lloctinent, i la impaciència es manifesta en el 

seu llenguatge: 

amb alguna disfressa faré veure que sóc tu, 

confessaré a la bella Hero que sóc Claudio, 

i li obriré el meu cor en el seu pit; 

faré la seva orella presonera 

amb la força i l’impacte que sabré donar 

al meu conte amorós.  

(I, 1, 311-315) 

El príncep fa pensar en aquells déus grecs —el Júpiter del mite d’Amfitrió, per 

exemple— que, per tenir accés a la dona que desitgen, adopten els trets d’aquell  

—marit o amant— la joia del qual envegen. Aquesta joia és l’objecte realment diví que 

el déu ha d’arrabassar al marit usurpant el lloc que aquest ocupa al costat de la seva 

dona. El déu és aquí l’autèntic doble del seu rival! 

La submissió mimètica de don Pedro és de vegades difícil de detectar a causa de la 

seva posició de cap, però apareix amb major claredat a la segona part de l’obra, quan 

Hero és calumniada per don Joan. Quan Claudio es torna en contra d’ella, el príncep 

fa el mateix i amb la mateixa violència que el seu lloctinent. Està clar que l’imita sense 

adonar-se aparentment de la seva pròpia responsabilitat en la sobtada desgràcia de la 

jove als ulls de Claudio. 

Quan Leonato el conjura a parlar, contesta: 

¿I què podria dir, si jo mateix em sento deshonrat 

d’haver lligat el meu amic a una donota així? 

(IV, 1, 63-65) 

Havent resistit la temptació de cortejar Hero per ell mateix, evitant així el perill d’una 

rivalitat amb Claudio, el príncep mereixeria ser felicitat, però en lloc d’exercir la 
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influència moderadora que cabria esperar d’un home més savi i madur, posa més 

llenya al foc copiant l’actitud vulgar i insultant de Claudio. 

El príncep i Claudio s’utilitzen mútuament de mediador i la seva imitació mútua reforça 

fins a l’extrem les oscil·lacions dels dos personatges. Cap dels dos és conscient 

d’aquest efecte de mirall, però tot s’aclareix al final, quan Claudio entristit rep de 

Benedicte el consell de buscar-se una esposa. El matrimoni de Claudio amb Hero 

significa que la submisa amistat que Claudio dedicava al príncep s’ha acabat: d’aquí la 

sensació d’abandó i de soledat que aclapara Don Pedro. 

Aquesta tristesa és anàloga a la melancolia d’Antonio al final d’El mercader de 

Venècia. L’amistat que uneix Antonio i Bassanio s’acaba quan aquest es casa amb 

Pòrcia, celebrant un matrimoni que hauria estat impossible sense la seva intervenció. 

Don Pedro és sacsejat pel mal vent de la mimesi, però, com que és príncep, veiem en 

ell un principi d’ordre, una il·lusió que no fa sinó reforçar el seu poder de desordre. 

L’observat és tan sols un observador més, més observador encara que observat. 

El príncep, important metamorfosi, es converteix en alcavot de Claudio. Aquest és el 

primer cop que aquesta funció essencial apareix clarament en la nostra anàlisi del 

teatre shakespearià. 

A Shakespeare trobem tot tipus d’alcavots: matrimonials, polítics, diplomàtics, 

etcètera. Cada camp de l’activitat humana té els seus alcavots. 

Són nombrosos els homes que necessiten realment alcavots i intermediaris. Els reis, 

per exemple, són massa importants per negociar directament amb els seus eventuals 

interlocutors. Un sobirà utilitza el seu ambaixador per fer la cort a una princesa 

llunyana, o a una altra de més pròxima, però que no pot sol·licitar en persona per por a 

haver d’exercir el paper de pretendent rebutjat. [...] Els alcavots posseeixen una 

inestabilitat fonamental, una tendència a convertir-se en el subjecte del desig i, per una 

estranya inversió dels papers, l’alcavot converteix llavors aquell que se suposa que 

està servint en el seu propi agent, el seu propi alcavot. 

Si un individu li demana a un altre que l’ajudi a satisfer un desig, no es limita 

únicament a exhibir aquest desig; empeny l’alcavot a realitzar uns actes que 
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normalment condueixen a l’apropiació i al «consum» de l’objecte desitjat. El 

demandant col·loca el seu alcavot en una situació que no només convida al contagi, 

sinó que facilita la satisfacció del desig mimèticament engendrat. 

Si el tema de l’alcavot és present a tota l’obra de Shakespeare, això es deu al fet que, 

al cap i a la fi, coincideix amb la inestabilitat bàsica de les relacions humanes, amb la 

seva capacitat de contagi i altres «paradoxes», procedents totes de la teoria mimètica. 

La proliferació d’agents, ambaixadors, intermediaris i alcavots de tot tipus s’inscriu en 

una vasta reflexió sobre la naturalesa secundària del desig. [...] L’omnipresència de 

l’alcavot explica per què «l’obra dins l’obra» és alguna cosa inherent al teatre de 

Shakespeare. Aquesta figura simbolitza l’ésser triple o quàdruple del personatge 

shakespearià fonamental, que és al mateix temps espectador, actor, director i autor. 

Entre aquests quatre papers i els quatre personatges que els assumeixen de manera 

successiva o simultània, es produeixen així incessants relliscades i intercanvis que 

generen una multitud de perspectives concurrents que tendeixen a concretar-se en 

«obres dins l’obra» més o menys exterioritzades. Resulta impossible no veure l’alcavot 

com l’ombra manifesta del mateix creador. 
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L’Anglaterra elisabetiana, una època de grans canvi s demogràfics  

Història del Món Larousse 

 

A Anglaterra, la segona meitat del segle XVI es va veure marcada per un gran 

dinamisme demogràfic i econòmic. La indústria del drap prosseguia la seva expansió, 

l’explotació de l’hulla i del ferro progressava de manera espectacular i el comerç era 

pròsper. El 1560 es creà la Companyia de les Índies Orientals, i Sir Walter Raleigh va 

fundar Virgínia, marcant així l’inici del domini anglès a l’Amèrica del Nord. 

La societat també es va transformar. L’aristocràcia terratinent s’hi va haver d’adaptar, 

ja que el comerç marítim, que permetia importar cereals, es va començar a mostrar 

com un fort competidor. El moviment de les enclosures (closes dels camps) va 

continuar inexorablement endavant i va tendir a substituir l’explotació col·lectiva i 

tradicional del sòl per mitjà d’un sistema de grans propietats individuals. La gentry 

(petita noblesa), oberta a totes les activitats, va gestionar amb prudència i encert els 

seus dominis sense menystenir el comerç o la indústria. Els burgesos dels ports, 

sobretot de Londres, s’enriquiren i participaren en la política local. 

En canvi, el destí de les classes populars no va tenir la mateixa sort. El 1563 l’estatut 

de la gent d’oficis i els menestrals va constituir un autèntic codi de treball. A pagès, els 

yeomen (agricultors i propietaris rurals petits i mitjans) formaven una pagesia més 

aviat benestant, però les enclosures feien fugir els més pobres, que es veien obligats a 

afluir cap a ciutat. Les lleis de 1572 i 1601 sobre els indigents van intentar posar remei 

a aquesta nova situació: els invàlids foren acollits en hospicis, finançats per col·lectes 

obligatòries, i els pobres en bon estat de salut van ser reclutats per fer treballs forçats. 

[...] 

Elisabet va deixar una forta empremta sobre Anglaterra en tots els camps. La reina, 

delerosa de governar, maquiavèl·lica, autoritària i no pas mancada d’una esporàdica 

crueltat, va saber organitzar el seu propi culte i transmetre’l a la posteritat. Decidida a 

governar tota sola, Elisabet, a qui no van marcar pretendents, no es va decidir mai a 

triar marit amb el risc de posar en perill la successió a la corona. Aquest fet va 
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permetre el desenvolupament d’un mite propagandístic, el de la «reina verge»; malgrat 

això, no es va estar pas de tenir unes certes relacions secretes... 

La reina es va basar en el seu consell privat i entre els seus col·laboradors William 

Cecil fou el més escoltat. Els seus favorits, Leicester i Essex, també exerciren sobre 

seu certa influència; així i tot, Essex va ser executat el 1601.  

Gràcies a una gestió financera estricta, la reina va poder fer limitar les convocatòries 

del parlament assegurant així la seva independència. El domini reial, les confiscacions, 

les duanes amb un producte que creixia amb l’expansió del comerç marítim, tot plegat 

donà a la corona uns alts ingressos. [...] 

 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 40 - 

La ciutat de Londres a l’època de Shakespeare   

Bill Bryson, Shakespeare 

 

Pocs indrets històrics poden haver estat més perillosos i alhora desitjables que el 

Londres del segle XVI. Si la vida ja era prou aventurada a d’altres llocs, a Londres, on 

el flux constant de mariners i viatgers renovava de manera incessant l’inventari local 

de malalties infeccioses, ho era molt més. 

La pesta, sempre sotjant en un racó o altre de la ciutat, recruava aproximadament 

cada deu anys, i només aquells que s’ho podien permetre es desplaçaven cap a 

l’interior a cada nou brot. Això explica, en part, la quantitat de palaus reials que 

s’aixecaven als afores de la ciutat; a Richmond, Greenwich, Hampton Court, etc. Cada 

cop que la xifra de morts passava de quaranta (cosa ben freqüent), quedaven 

totalment prohibides les actuacions i reunions públiques de tota mena —de fet, totes a 

excepció de l’assistència a l’església— a menys de set milles enllà dels límits de la 

ciutat.  

Durant dos segles i mig, pràcticament no hi va haver cap any en que la taxa de 

natalitat londinenca superés la de mortalitat. Únicament el constant flux de provincians 

ambiciosos i de refugiats protestants que fugien del continent mantenien en augment 

el cens de població; i va augmentar d’allò més, perquè si el 1500 es calcula que hi 

havia a Londres unes 50.000 ànimes, a finals del mateix segle la xifra s’havia 

multiplicat per quatre. Durant els anys daurats del període elisabetià, Londres era una 

de les grans ciutats d’Europa, només superada en extensió per París i Nàpols. [...] No 

obstant això, sobreviure-hi continuava sent tot un repte. No hi havia cap barri a la 

capital en el qual l’expectativa de vida arribés més enllà dels trenta-cinc anys, i als 

barris més baixos d’aquesta amb prou feines arribava als vint-i-cinc. La Londres en 

què va aterrar William Shakespeare era un indret eminentment juvenil. 

El gruix de la població s’apinyava intramurs en les 180 hectàrees que envoltaven la 

Torre de Londres i la catedral de Saint Paul. Actualment només queden de la muralla 

fragments dispersos i alguns noms assenyalats, particularment aquells que 
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corresponien a les vies d’accés: Bishopsgate, Cripplegate, Newgate, Aldgate i alguns 

més, però a la zona que delimitaven se la segueix anomenant the City (la Ciutat) i el 

seu territori continua separat, a efectes administratius, de la molt més extensa ciutat 

de Londres que l’envolta. 

En temps de Shakespeare, la City estava dividida en unes cent parròquies, moltes 

d’elles diminutes, tal com donen testimoni les agulles i cúpules que encara avui 

s’aglomeren al districte. El nombre de parròquies ha anat variant al llarg dels anys, i 

algunes s’han fusionat amb d’altres, creant entitats tan mel·líflues com «Saint Andrew 

Undershaft amb Tots els Sants al Mur» o «Saint Stephen Walbrook i Saint Benet 

Sheerhogg amb Saint Lucrece Pountney». Resulta il·lustratiu de la importància que la 

religió tenia aleshores el fet que dins un espai tan reduït convisquessin gran quantitat 

de parròquies a banda d’una catedral tan colossal (Saint Paul) i, encara més, la 

propera abadia de Westminster i, a l’altre cantó del riu, el majestuós turó de pedra de 

Saint Marie Overie (actual catedral de Southwark). Des d’una perspectiva moderna, 

aquella Londres, amb Southwark i Westminster inclosos, era sens dubte petita. Amb 

prou feines feia tres quilòmetres de nord a sud i quatre i mig d’est a oest, i creuar-la a 

peu no demanava més d’una hora. Però per a un provincià com el jove William 

Shakespeare, colpit per la remor, el vaivé i el tràfec i el sotragueig infatigables, i 

enfront de la idea que podia creuar-se amb riuades de rostres que mai més no tornaria 

a veure, devia de semblar-li inabastable. Al cap i a la fi, aquella era una ciutat en la 

qual en un sol teatre s’hi aplegava més gent que en tot el seu poble natal.  

En aquella època, la major part de la muralla es mantenia intacta, si bé tot sovint 

quedaven solapades pels edificis que s’hi recolzaven. Extramurs, els camps 

començaven a poblar-se a ritme vertiginós. [...] Una bona part dels districtes que avui 

considerem inseparables de la ciutat —Chelsea, Hampstead, Hammersmith, etc.— 

eren en aquella època poblats perifèrics i, de fet, prou llunyans. [...] 

Avui en dia no resulta fàcil imaginar la densitat i manca d’intimitat dels ciutadans 

d’aleshores. Fora de les poques vies principals, els carrers eren molt més estrets del 

que són actualment i les cases que quedaven davant per davant entre elles, amb les 

seves plantes superiors projectades enfora, amb prou feines no es tocaven entre elles. 

Així, la proximitat entre veïns era molt més que simbòlica i tots els efluvis i ferums que 
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produïen tendien a embassar-se i acumular-se. [...] Rics i pobres vivien molt més junts 

i barrejats que ara. El dramaturg Robert Greene morí en la misèria de la seva cambra 

llogada a Dowgate, molt a prop del Pont de Londres, a tocar de la porta de la casa de 

Sir Francis Drake, un dels homes més rics del país. [...] 

L’accident geogràfic més rellevant de la ciutat era el Tàmesi. Sense talussos artificials 

per contenir-lo, el riu envaïa tot allò que trobava. Hi havia trams en els quals assolia 

una amplada de 300 metres (molt superior a l’actual) i era la principal artèria per al 

transport de persones i mercaderies, tot i que l’únic pas transversal que el creuava, el 

Pont de Londres, posava fre al flux de tràfic. Atès que l’aigua accelera el seu curs 

quan el seu llit s’estreny, «salvar els ràpids» del pont es va convertir en un 

passatemps tan perillós com excitant. Una dita popular de l’època deia que per damunt 

el travessaven els llestos mentre que per sota hi passaven els babaus. [...] 

Quan Shakespeare el va veure per primer cop, el Pont de Londres ja era una 

construcció antiga. Erigit gairebé quatre segles abans, el 1209, fou durant dos segles 

l’únic pas que creuava el riu. S’alçava una mica més a l’est que el pont actual i era una 

mena de ciutat en si mateix en la qual més d’un centenar de comerços i botigues de 

totes les formes i mides es feien un lloc sobre els seus pilars. Com que el pont era el 

lloc de més enrenou de la ciutat però també el més net (o, en tot cas, el més ventilat), 

es convertí en l’aparador dels comerciants més pròspers. [...] 

Seguint una llarga tradició, a l’extrem del pont que menava a Southwark s’hi solien 

exhibir, clavats en piques, els caps dels criminals perillosos i, sobretot, dels traïdors, a 

mode de macabres i insòlites menjadores per a ocells. Eren tants els caps tallats que 

es va crear un càrrec de Guarda del Caps. No es descarta que, a la seva arribada a 

Londres, Shakespeare fos rebut pels caps de dos familiars llunyans, John Somerville i 

Edward Arden, executats el 1583 per conjurar-se per assassinar la reina. 

L’altra mola que dominava la ciutat era la catedral de Saint Paul, encara més gran que 

la que veiem actualment. [...] S’alçava davant una immensa plaça de tres hectàrees 

que, inesperadament, funcionava com a cementiri i mercat alhora. Quasi cada dia 

l’esplanada s’omplia amb centenars de prestatges de papereries i impremtes, la visió 

de les quals devia fascinar un jove lletraferit. Ja feia un segle que existien els llibres 
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impresos —tot i que com a articles de luxe— però va ser en aquella època quan van 

començar a fer-se accessibles a qualsevol que pogués permetre’s deixar-s’hi uns 

calerons extra. A la fi, els coneixements i la sofisticació eren a l’abast de la butxaca del 

ciutadà mig. Els més de set mil nous títols publicats a Londres, durant el període 

d’Elisabet, constituïen un bon botí de materials inexplorats i disposats a ser absorbits, 

transformats o reutilitzats per una generació de dramaturgs a la recerca de noves 

formes d’entretenir el públic. [...] 

Molts utilitzaven els edificis com a dreceres, sobretot quan plovia. La pressa per 

aixoplugar-se no era motivada només per la comoditat sinó també per la moda. El 

midó, un nou article arribat de França que va tenir un gran èxit, es diluïa sota la pluja. 

[...] A més, com que els tints no tenien cap mena d’estabilitat, els al·licients per no 

mullar-se eren encara més grans. [...] Fou en part per tot plegat que Sir Thomas 

Gresham va construir el Royal Exchange, l’edifici comercial més fabulós de l’època. 

[...] Inspirat en la Borsa d’Amberes, l’Exchange allotjava 150 petits comerços; i tot i que 

va ser un dels primers centres comercials del món, la seva principal virtut consistia en 

el fet que per primer cop posava a recer de la pluja l’activitat comercial d’uns quatre mil 

mercaders de la City. Pot sorprendre que es trigués tant a buscar resguard del clima 

anglès, però és així. 

D’altres aspectes que ofereixen notables diferències entre aquella època i la nostra 

són els relatius a la dieta i el menjar. L’àpat principal es feia habitualment al migdia i, 

per a aquells que s’ho podien permetre, incloïa carns que avui dia ja no es 

consumeixen, com la de cigne o la de cigonya. Els qui menjaven com calia, ho feien 

tan bé com aquells que mengen bé actualment. [...] La dieta de la gent humil era, per 

descomptat, molt més senzilla i monòtona, i consistia principalment en pa negre i 

formatge i, en comptades ocasions, en una mica de tall. Consumien verdures aquells 

que no podien permetre’s cap luxe. La patata, una exòtica novetat, era tractada amb 

recel atès que les seves fulles recordaven força les de la letal belladona, i no 

s’incorporà a la dieta popular fins al segle XVIII. No es coneixien ni el te ni el cafè. A la 

gent de totes les condicions li agradava endolcir el menjar. A molts plats s’hi afegia 

una capa d’almívar i fins i tot s’afegia sucre al vi, així com al peix, als ous o a tota 

mena de carns. La popularitat del sucre era tal que a la gent se li ennegrien les dents, 
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fins al punt que hi havia qui buscava donar aquesta tonalitat a la seva boca 

artificialment per demostrar que ells també hi tenien accés. Les dones riques, incloent-

hi la reina, augmentaven la seva bellesa blanquejant-se la pell amb ungüents de 

bòrax, sofre i plom, que eren substàncies entre poc i molt tòxiques, perquè la pell clara 

era sinònim de gran bellesa. 

Es bevia cervesa en abundància, sovint des de l’esmorzar, i ni tan sols els més 

puritans se n’estaven. Uns quatre litres i mig eren la ració diària d’un monjo, i cal 

suposar que la resta de mortals no devien beure menys que això. Els estrangers ja 

aleshores trobaven especial el gust de la cervesa anglesa, que, com va dir algun 

visitant continental amb cert despit, era «tèrbol com pixum de cavall». Els més 

benestants bevien vi, gairebé sempre a porró. 

El tabac, que va arribar a Londres un any després del naixement de Shakespeare, va 

començar sent un luxe però ben aviat es féu tan popular que a finals del segle ja hi 

havia a la City uns set mil punts de venda. No tenia només un ús recreatiu sinó també 

medicinal, que s’administrava per a multitud de mals, des de malalties venèries fins a 

la migranya, i fins i tot el mal alè; a més, el seu prestigi com a profilàctic contra la pesta 

era tan gran que es donava de fumar els nens. Va haver-hi una època en la qual 

s’escarmentava els alumnes d’Eton que no consumien el seu tabac. 

El crim gaudia de tal apogeu que els seus perpetradors s’havien especialitzat 

considerablement. Hi havia el coney catcher (ensibornador, literalment, «caçador de 

conills domèstics»), el foist (carterista), el hooker (que accedia a les finestres 

mitjançant un ganxo), l’abtam o abram-man (babau; que fingia ser un boig per 

distraure la víctima), els whipjacks (falsos mariners), els cross biters (xantatgistes)... i 

tants d’altres. Les bregues eren sorprenentment habituals. Fins i tot els poetes anaven 

armats. Un actor anomenat Gabriel Spencer va matar un tal James Freake en un duel 

i, dos anys més tard, Ben Jonson el va matar a ell. Christopher Marlowe va participar 

almenys en dues baralles mortals: en una va ajudar un col·lega a acabar amb la vida 

d’un jove; l’altra va ser a Deptford, on va morir durant una trifulga entre borratxos. 
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Política i religió a l’Anglaterra elisabetiana  

Història del Món Larousse 

 

Després de la mort d’Enric VIII, l’any 1547, Anglaterra va viure un període de gran 

inestabilitat religiosa i política. Eduard VI va endegar el regne en la via de la Reforma; 

la seva mort, però, l’any 1553, va tornar a posar en qüestió l’orientació de l’Església 

d’Anglaterra. La seva successora, Maria Tudor, filla de la primera muller d’Enric VIII, va 

intentar posar fi a aquell cristianisme reformat que, entre altres coses, havia permès 

que el seu pare repudiés la seva mare. El seu impopular matrimoni amb Felip II 

d’Espanya va marcar l’inici de les persecucions contra els protestants, que li valgueren 

el nom de Maria la Sanguinària. 

Quan Maria Tudor va morir sense descendència el 1558, Elisabet li va succeir. Filla 

d’Anna Bolena, segona muller d’Enric VIII, i per això bastarda a ulls dels catòlics, que 

només reconeixien el primer matrimoni del rei, Elisabet es va inclinar de forma natural 

pel protestantisme, tot i que amb un gran desig de moderació. 

El 1559 va fer que el Parlament votés l’Acta de supremacia, que exigia a tots els 

bisbes un jurament de fidelitat a la reina, «governador suprem» de l’Església. Aquest 

jurament implicava el trencament amb Roma. Tanmateix els bisbes, que havien 

obtingut els seus càrrecs durant el regnat de Maria Tudor, eren catòlics. Aquests, pel 

fet de negar-se a prestar jurament, foren tancats en residències vigilades i substituïts. 

L’any 1563 es van proclamar els «Trenta-nou articles de la religió», que constituïen 

l’autèntica carta de l’anglicanisme. Aquests articles mantenien la jerarquia episcopal i 

una part del cerimonial catòlic, però rebutjaven l’ús del llatí i l’obligació del celibat 

sacerdotal, i des del punt de vista del dogma cal remarcar també que tenien una 

marcada tendència cap al calvinisme. 

En matèria de fe, Elisabet no pretenia sondejar les consciències, però sí que exigia 

obediència. Ara bé, el compromís anglicà va ser criticat tant pels catòlics com pels 

calvinistes estrictes, que, pel fet d’acostar-se al reformador John Knox i al moviment 

presbiterià escocès del qual aquest era fundador, volien purificar l’Església anglicana 
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del «papisme». La repressió es va iniciar contra aquests protestants extremistes, però 

la persecució reial va actuar igualment contra els catòlics. El 1570 Elisabet va ser 

oficialment excomunicada pel papa, que només acceptava com a única sobirana 

legítima Maria Stuart, reina d’Escòcia. Qualsevol catòlic era, doncs, un traïdor en 

potència i a partir de 1548 la vida dels sacerdots anglesos fidels a Roma corria perill. 

Fins al 1603 van ser executats 200 catòlics, sacerdots o laics. [...] 

Per mitjà d’aquesta política, Elisabet va fer definitiu el trencament amb l’obediència a 

Roma, fet que no facilità pas les seves relacions amb la Irlanda catòlica. Quan Enric 

VIII ja s’havia fet proclamar rei d’Irlanda, el 1541, l’illa es trobava lluny de ser 

conquerida. Durant el regnat d’Elisabet les coses encara es van agreujar. Irlanda, 

aliada tradicional d’Espanya, va resistir al domini anglès, però les seves temptatives 

d’alçament popular van ser esclafades. La dura repressió dels revoltats entre 1594 i 

1603 va marcar l’inici d’una colonització sistemàtica i cruel en un context d’irreductible 

hostilitat. 

Respecte a les relacions amb Escòcia, es van veure marcades per la dimensió 

personal i passional que els conferia el duel entre les reines, Elisabet I i Maria Stuart. 

Reina d’Escòcia des del seu naixement el 1542, Maria havia estat educada a França i 

fins al 1560 no va tornar al seu país; era catòlica, però governava un país de 

presbiterians. La reina, tot multiplicant un seguit d’imprudències, el 1567, davant 

l’alçament dels seus súbdits, va haver d’abdicar a favor del seu fill Jaume i refugiar-se 

a Anglaterra. Elisabet, la seva rival va començar tractant-la amb consideració, però el 

1587 va fer que Maria fos jutjada, condemnada pel parlament i decapitada. Elisabet, 

amb una certa hipocresia, va donar el pretext que s’havia vist obligada a prendre una 

resolució tan dràstica pel fet que no havia rebut l’obediència deguda. Aquest subterfugi 

li va permetre de preservar les seves relacions amb el fill mateix de Maria, Jaume VI 

d’Escòcia, futur Jaume I d’Anglaterra. [...] 

Però les decisions polítiques i religioses d’Elisabet van tenir altres conseqüències, atès 

que, després del 1570, les relacions d’Anglaterra amb Espanya no van fer més que 

deteriorar-se. La sort dels catòlics anglesos i de Maria Stuart no podia deixar indiferent 

el «molt catòlic» rei espanyol, que, a més, amb prou feines tolerava les incursions 

angleses en el seu imperi. Durant la volta al món, que féu entre 1577 i 1580, el 
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navegant anglès Francis Drake havia interceptat una expedició espanyola i s’havia 

apoderat de tot l’or que transportava. Com que Elisabet va desafiar les queixes 

plantejades per l’ambaixador espanyol nomenant cavaller Sir Francis Drake, Felip II 

decidí d’eliminar aquells adversaris. Per fer-ho va reunir una flota molt considerable 

que ell mateix va batejar amb el nom d’«Armada Invencible». El 20 de maig de 1588, 

10.300 mariners i 19.000 soldats que omplien 130 navilis van salpar del port de 

Lisboa. Amb tot, l’Armada Invencible no fou vençuda només per les tempestats, sinó 

també pels mariners anglesos. De tota la flota, només en van tornar a Espanya 63 

vaixells. I tot i que aquesta humiliació no va fer minvar l’hegemonia espanyola a 

l’Atlàntic, va servir perquè Anglaterra demostrés el seu poder i pogués llançar-se a la 

conquesta del món. [...] 
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William Shakespeare: Un clàssic de tots els temps  

Salvador Oliva, Pròleg a la seva traducció d’El somni d’una nit d’estiu  

 

Tots els dubtes sobre la identitat de William Shakespeare o sobre l’autoria de les 

seves obres han quedat definitivament esborrats. Els motius que van fer aparèixer 

aquests dubtes són diversos; però el més important és l’astorament que causa la 

quantitat, la varietat i sobretot la qualitat de la seva obra dramàtica i literària, que no 

tan sols desafia el pas del temps, sinó que amb el temps no fa sinó créixer. Situat, 

sense resistència per part de ningú, al mateix centre del cànon, el valor del seu teatre i 

dels seus poemes lírics i narratius és el punt de referència a partir del qual mesurem el 

valor dels altres autors. El seu poder verbal és tan intens, tan capaç d’estimular la 

imaginació artística, tan destre i tan apte per il·luminar les zones ombroses de l’ànima 

humana que, cada vegada que rellegim una obra seva, tenim la sorpresa de trobar-hi 

nous valors. I aquesta sorpresa, que no s’acaba mai, la trobem no tan sols durant la 

vida de cada lector particular, sinó també durant els segles que han transcorregut des 

de la seva mort fins ara. Actualment, la seva obra apareix més gran que mai i no hi ha 

res ningú que li negui gens de grandesa. Efectivament, el teatre de Shakespeare es 

representa a tot arreu del món i l’única excepció és la dels països la pobresa del quals 

no els permet atènyer ni els graons més elementals de l’art i la cultura.  

Com va ser la vida d’aquest gran autor, com era el seu caràcter i com es comportava, 

quins amics tenia i quina era la seva manera de pensar, la seva ideologia o les seves 

preferències polítiques no ho sabrem mai. En aquella època, els autors no podien ser 

perseguits per la premsa ni la televisió, ni els artistes tenien la consideració pública 

que avui se’ls dóna; i als dramaturgs, encara se’ls en donava menys. És per aquesta 

raó que en sabem tan poques coses. Tot i això, sabem més de Shakespeare que no 

pas de qualsevol altre autor de l’època, a excepció de Ben Jonson. La quarantena de 

documents conservats que l’esmenten són documents oficials, i dels fets més 

rellevants relacionats amb ell o amb la seva família que s’hi citen són els següents: 

sabem que va ser batejat a Stratford el 26 d’abril de 1564. Que naixés el 23, dia de 

Sant Jordi, patró d’Anglaterra, pot no ser exacte; però, en canvi, sí que sabem que la 
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seva mort es va produir el 23 d’abril de 1616. Sabem també que el 28 de novembre de 

1582 el bisbe de la diòcesi de Worcester, a la qual pertanyia Stratford, va firmar una 

llicència matrimonial entre William Shakespeare, que tenia 18 anys, i Anne Hataway, 

que en tenia 26 i estava ja esperant un fill d’ell, una nena que es va dir Susanna. Va 

ser batejada el maig de 1583, i el 2 de febrer de 1585, quan Shakespeare només tenia 

19 anys, van ser batejats els dos bessons: Hamnet i Judith. Hamnet va morir quan 

només tenia nou anys. 

No sabem amb exactitud res més de William Shakespeare fins que el trobem a 

Londres escrivint i representant peces teatrals. I d’això en tenim constància gràcies a 

un atac que li va fer un altre dramaturg, Robert Greene. Aquest era un autor sortit de la 

universitat que adverteix als seus col·legues amb carrera que vagin amb compte amb 

un actor (per tant un home sense títol universitari) que presumeix de dramaturg. Les 

seves paraules són aquestes: «Hi ha un corb, embellit per les nostres plomes, que 

amb un cor de tigre embolicat amb una pell d’actor es pensa que és perfectament 

capaç d’inflar el vers blanc com el millor de tots vosaltres; i, presentant-se com un geni 

absolut de fet és l’únic Sacseja-escenes (Shake-scenes, diu l’original) de la ciutat». A 

part de l’al·lusió al corb de la faula d’Isop, que lluïa un plomatge manllevat (com un 

actor que llueix paraules que no són seves), és del tot clar que Greene, que va 

escriure això a rampeu de la mort, es referia a Shakespeare no tan sols pel joc de 

paraules amb el seu nom, Shake-scenes, sinó també perquè «el cor de tigre sota la 

pell d’actor» és la paròdia d’un vers d’Enric VI (tercera part): «Ah, cor de tigre sota una 

pell de dona». Tot això vol dir que l’any 1592 Shakespeare era prou conegut com per 

ser atacat per un dramaturg rival i, per tant, segur que ja havia deixat enrere uns 

quants anys d’aprenentatge en el medi teatral. És possible, doncs, que es trobés a 

Londres ja a l’edat de 23 o 24 anys. 

Entre 1593 i 1594, Shakespeare va publicar Venus i Adonis i La violació de Lucrècia, 

dedicats al comte de Southampton. I és possible que ja hagués començat a escriure 

alguns dels seus sonets. Però la seva activitat literària estava ja concentrada en les 

peces teatrals. Sabem que el 1598 va actuar a l’obra de Jonson, Every Man in His 

Humor, i més tard, en el Sejanus, del mateix autor. A partir de 1599, la companyia de 

Shakespeare ja actuava gairebé exclusivament al teatre «The Globe»; ell percebia el 
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deu per cent dels diners que entraven a la companyia en qualitat d’autor, actor i també 

director comercial. Que va ser aviat popular ho demostra el fet que les seves obres 

portessin el seu nom (el nom de l’autor, en aquell temps, no figurava a les edicions). 

També hem de recordar, pel que fa a la seva popularitat, que els títols de les peces 

que va escriure estan llistat en un tractat, Palladis Tamia: Wit’s of Treasure, de Francis 

Meres, una antologia de fragments acompanyats d’un assaig. 

La seva feina com a autor, actor i accionista de la companyia li va reportar uns guanys 

considerables. Va invertir els diners comprant propietats a Stratford i, quan va redactar 

el testament, va deixar les propietats als seus descendents, més alguna cosa a 

parents i amics, entre ells tres actors: Richard Burbage, John Heminges i Henry 

Condell. També va comparar un títol nobiliari per al seu pare. El 25 d’abril de 1616 va 

ser enterrat a l’església de Stratford, on hi ha un monument a la seva memòria que 

especifica que va morir el 23 d’abril. 

El 1623, els seus amics Heminges i Condell van aplegar i publicar el teatre complet de 

Shakespeare en la famosa edició Folio. En el pròleg comenten els hàbits de 

composició de Shakespeare. Diuen que la seva ment i la seva mà treballaven juntes i 

que articulava allò que era capaç de pensar amb una enorme facilitat. Així ho 

demostraven —diuen— els seus papers, on rarament hi havia una taca de tinta que 

esborrés una paraula. L’afirmació por ser una exageració perquè sabem que corregia 

els originals; però segurament perquè ho feia poc, els editors podien dir que no ho feia 

quasi gens. A part de l’enveja que li pogués tenir Robert Greene, tots els comentaris 

que es conserven sobre Shakespeare ens el mostren com una persona bondadosa, 

recta, honesta i franca, i d’un enginy ràpid, lleuger i plaent. Jonson, a la cinquena 

pàgina de l’edició Folio, diu: «No va pertànyer (només) a una època, sinó a tots els 

temps». I els temps li han donat la raó. [...] 

Pel que fa als textos i a la manera com ens han arribat, cal dir, abans que res, que 

només divuit obres van ser publicades en vida seva i que ell no les va revisar ni 

preparar per tal que fossin editades. Que el millor autor de totes les èpoques morís 

deixant sense publicar més de la meitat de la seva obra i que no revisés les 

publicades, deixant, doncs, textos corruptes i deixant també oberta la possibilitat que 

es corrompessin més, tot això és, per a la mentalitat moderna, inexplicable. Com és 
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possible que Shakespeare no es preocupés per llegar a la posteritat en bones 

condicions una obra que ha aportat tant i tant als lectors i als amants d’aquella època i 

de les posteriors? José María Valverde ho atribuïa a un gest sobrehumà, a una 

saviesa que limita amb la ironia còsmica. I Pavese deia que es tractava d’una 

«grandesa inhumana». No és que en aquella època no existís encara una mentalitat 

editora. Ben Jonson, per exemple, va supervisar amb molta cura l’edició de tota la 

seva obra. Però les raons per les quals Shakespeare no ho va fer no les sabrem mai. 

És cert que, aleshores, els dramaturgs renunciaven als seus drets al moment de 

vendre una obra a una companyia teatral. Si la companyia publicava l’obra, cosa que 

legalment podia fer, aleshores s’arriscava que una companyia rival pogués adquirir i 

representar la peça. A vegades, els actors que se sabien l’obra de memòria la 

reescrivien (amb possibles errors i omissions) i la venien il·legalment a un editor. Però 

aquests fets no expliquen res. Afortunadament, John Heminges i Henry Condell van 

publicar tot el teatre de Shakespeare, tant les obres ja publicades abans com les no 

publicades. Aquesta edició es coneix amb el nom de First Folio. «Folio» significa que 

el paper a imprimir es doblegava una vegada i, un cop doblegat, consistia en dos fulls i 

quatre pàgines. Les divuit obres editades en vida de Shakespeare s’havien publicat en 

quartos. És a dir, cada paper tenia quatre fulls i vuit pàgines. Ni Pericles, ni Els dos 

nobles parents, ni Eduard III no apareixen a l’edició Folio; però actualment s’han inclòs 

al cànon shakespearià. 
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La «invenció de l’humà»  

Harold Bloom, Shakespeare, la invenció de l’humà 

 

Abans de Shakespeare, el personatge literari canvia molt poc; es representen dones i 

homes envellint i morint, però mai canviant perquè la relació amb si mateixos, més que 

no pas amb els déus o amb Déu, hagi canviat. A Shakespeare, els personatges es 

desenvolupen més que no pas es despleguen, i es desenvolupen perquè es 

comprenen de nou a si mateixos. De vegades això passa perquè s’escolten parlar, tant 

a ells mateixos com mútuament. Espiar-se a si mateixos parlant és el seu camí 

veritable cap a esdevenir individus, i cap altre escriptor, abans o després de 

Shakespeare, ha assolit tan bé això, que és gairebé un miracle, de crear veus 

extremadament diferents encara que coherents amb elles mateixes per als seus més 

de cent personatges principals i alguns centenars de personatges menors clarament 

distingibles. [...] 

Els personatges de Shakespeare són papers per a actors, però també són molt més 

que això: la seva influència sobre la vida ha estat gairebé tan gran com el seu efecte 

sobre la literatura post-shakespeariana. Cap autor del món pot competir amb 

Shakespeare en la creació aparent de personalitat, i dic «aparent» amb molta 

prudència. Resulta gairebé absurd l’esforç de catalogar les majors virtuts de 

Shakespeare: on comencem? On acabem? Va escriure la millor prosa i la millor poesia 

en llengua anglesa, o tal vegada en qualsevol llengua occidental. Això és indiscernible 

de la seva força cognitiva; va pensar de manera més abastadora i original que cap 

altre escriptor. Sembla difícil que hi pugui haver un tercer do que pugui superar 

aquests dos, i, malgrat tot, comparteixo la tradició jonsoniana en dir, quasi quatre 

segles després de Shakespeare, que va anar més enllà de qualsevol precedent i va 

inventar allò humà de la manera que encara avui dia ho coneixem. Una manera més 

conservadora d’afirmar això em semblaria una lectura feble i equivocada de 

Shakespeare: podria argumentar que la originalitat de Shakespeare va raure en la 

representació de la cognició, la personalitat, el caràcter. Però hi ha un element que 

desborda les comèdies, un excés que va més enllà de la representació, que és més a 
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prop de la metàfora que anomenem «creació». Els personatges dominants de 

Shakespeare —Falstaff, Hamlet, Rosalinda, Iago, Lear, Macbeth, o Cleopatra, entre 

d’altres— són exemples extraordinaris no només de com el sentit comença en ells 

més que no pas s’hi repeteix, sinó també de com arriben a l’«ésser» noves formes de 

consciència. 

Podem resistir-nos a reconèixer fins a quin punt la nostra cultura era literària, 

particularment avui dia que tants dels nostres proveïdors institucionals de literatura 

coincideixen en proclamar alegrement la mort d’aquesta. Un nombre substancial de 

nord-americans que creuen adorar Déu, en realitat adoren tres personatges literaris 

principals: el Jahvè de l’escriptor J (el més antic autor dels llibres del Gènesi, Èxode, 

Números), el Jesús de l’Evangeli de Marc, i l’Al·là de l’Alcorà. No estic suggerint que 

els substituïm per l’adoració de Hamlet, però Hamlet és el seu únic rival secular com a 

grans precursors en personalitat. Els seus efectes totals sobre la cultura mundial són 

incalculables. Després de Jesús, Hamlet és la figura més citada en la consciència 

occidental; no li prega ningú, però tampoc no el fuig ningú durant massa temps. 

Sempre és més que familiar i, tot i així, sempre és desconegut. L’enigma de Hamlet és 

emblemàtic de l’enigma major que és el mateix Shakespeare: una visió que ho és tot i 

no és res, una persona que fou (segons Borges) tots i ningú, un art tan infinit que ens 

conté, i que probablement continuarà contenint els qui vindran després de nosaltres. 

[...] 

La idea del caràcter occidental, del ser interior com a agent moral, té moltes fonts: 

Homer i Plató, Aristòtil i Sòfocles, la Bíblia i Sant Agustí, Dante i Kant, i tot allò que hi 

vulgueu afegir. La personalitat, en el sentit que l’entenem nosaltres, és una invenció 

shakespeariana, i no és només la més gran de les originalitats de Shakespeare, sinó 

també la veritable causa de la seva presència perpètua. En la mesura en què 

nosaltres mateixos valorem i lamentem les nostres pròpies personalitats, som els 

hereus de Falstaff i Hamlet, i de totes les persones que omplen les obres de 

Shakespeare amb allò que podríem anomenar els «colors de l’esperit.» [...] 

A les peces teatrals de Shakespeare hi ha personalitats (en el nostre sentit) de 

qualsevol dels rivals? Marlowe es va limitar volgudament a fer caricatures, fins i tot 

amb Barrabàs, el més malvat dels jueus; i Ben Jonson, també deliberadament, es va 
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dedicar als ideogrames, fins i tot a Volpone, el càstig final del qual ens fa entristir tant. 

M’agrada molt John Webster, però tant les seves heroïnes com els seus malvats es 

fonen tan bon punt se’ls intenta comparar amb els de Shakespeare. Els erudits proven 

d’imposar-nos les virtuts dramàtiques de George Chapman i de Thomas Middleton, 

però ningú no suggereix que cap dels dos pogués aconseguir que un paper dramàtic 

tingués un món interior humà. Als erudits els provoca molt que jo digui que 

Shakespeare ens va inventar, però seria una afirmació d’un altre ordre si algú hagués 

d’afirmar que les nostres personalitats serien diferents en cas que Jonson i Marlowe 

no haguessin escrit mai. [...] 

És possible que l’estrany poder de Shakespeare per transmetre la personalitat vagi 

més enllà de qualsevol explicació. Com és possible que els seu personatges ens 

semblin tan reals i com va poder aconseguir generar aquesta il·lusió de manera tan 

convincent? Les consideracions històriques no han ajudat gaire a donar resposta a 

aquesta qüestió. [...] 

Leeds Barroll assenyala que els ideals del Renaixement, siguin cristians, filosòfics o bé 

ocults, tenien tendència a subratllar la nostra necessitat d’adherir-nos a quelcom 

personal que, malgrat tot, era més gran que nosaltres. Déu o un esperit. Fruit d’això es 

patia certa tensió o certa angoixa, i Shakespeare esdevingué el més gran mestre en 

l’explotació d’aquest buit entre les persones i l’ideal personal. [...]  

No podem extreure de l’època de Shakespeare, ni tampoc de la nostra, informació que 

ens expliqui la seva capacitat per crear «formes més reals que els homes vius», com 

va dir Shelley. Els dramaturgs rivals de Shakespeare també estaven subjectes 

exactament a les mateixes discrepàncies entre ideals d’amor, odre i Eternitat, però en 

el millor dels casos no ens donaren més que eloqüents criatures, no pas homes i 

dones. 
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L’aprenentatge dels clàssics   

Anthony Burgess, Shakespeare 

 

A l’hivern, la jornada de l’escolar començava a les set del matí i durant l’estiu ho feia a 

les sis. Després de resar una oració per poder arribar a ser uns nois ben sants i ben 

bons, atapeïts de llatí, els alumnes treballaven fins les nou, moment en el qual se’ls 

permetia esmorzar. Després, més feina fins a les onze i, tot seguit, un feliç espai de 

dues hores per a l’àpat principal del dia. A la una en punt, es tornava a l’escola amb 

els budells encara en marxa a causa de la cansalada, la cervesa amargant i el pa 

negre, per continuar les seves tasques fins les cinc. Dos mitjos dies lliures per 

setmana i quaranta dies de vacances l’any. La jornada hauria estat menys feixuga si el 

treball hagués estat més variat i s’haguessin aplicat tècniques pedagògiques humanes 

i realistes. [...] 

Podem creure que els mestres d’en Will (Shakespeare) consideraven la poesia, la 

història i el teatre llatins no tant com una dolça fi cap on menava l’aprenentatge de la 

gramàtica, sinó com un material útil per il·lustrar les normes. Els romans van tenir 

l’amabilitat d’escriure llibres perquè el mestre Lily pogués crear una gramàtica. No hi 

ha res del que sabem sobre els principals mestres de l’escola de gramàtica de 

Stratford dels temps de Shakespeare que pugui desmentir la nostra sospita que eren, 

fent un esforç per suavitzar-ho, poc estimulants. D’altra banda, no sembla pas que 

fossin uns sàdics. [...] 

Sens dubte en Will va treure coses, possiblement moltes, dels textos llatins llegits a 

l’escola. Li agradava molt i és molt possible que se sentís enormement feliç quan, a les 

acaballes del segle, Francis Meres va escriure: «De la mateixa manera que es 

pensava que Euforb vivia en Pitàgores, així també la dolça i enginyosa ànima d’Ovidi 

viu en el deliciós Shakespeare». Les imatges clàssiques de les obres teatrals han 

estat preses molt sovint de Les Metamorfosis d’Ovidi, els quinze llibres de relats 

mitològics que tenen certa relació amb el tema de la transmutació miraculosa. L’obra 

recull gran part dels mites de Grècia i de Roma i, fins i tot, l’assassinat i l’apoteosi de 

Juli Cèsar. La història de Píram i Tisbe, que la majoria de nosaltres vam conèixer 
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gràcies a El somni d’una nit d’estiu i que, per tant, mai no ens podrem prendre 

seriosament, es troba al llibre IV, juntament a la de Perseu i Andròmeda (diguem de 

pas que aquells dos amants que desafiaren el mur eren personatges exòtics, de 

Babilònia, i no pas de Grècia o Roma). [...] 

Podem suposar que dins el pla d’estudis de Stratford s’hi incloïen, a més d’Ovidi i 

Virgili, altres poetes romans com Horaci i potser també una mica de Catul i Lucreci. 

Pel que fa a la prosa, els autors haurien estat Livi, Cèsar i Tàcit. [...] Els romans van 

escriure obres de teatre, i Plaute i Terenci es devien incloure també dins el pla 

d’estudis de Stratford. La comèdia dels errors dóna fe d’un estudi atent del Menaechmi 

de Plaute, tot i que és dubtós que, al principi de la seva carrera com a dramaturg, 

sense diners a la butxaca, Shakespeare pogués tenir temps de llegir Plaute per fer-se 

una idea sobre com escriure una farsa sobre la confusió de dos bessons. 

Shakespeare va llegir l’obra a l’escola o ell mateix va ensenyar-la allà (això darrer 

també s’ha comprovat que és una possibilitat) i la tenia prou present per agafar-la com 

a model per a la seva comèdia d’aprenent. [...] No hi ha cap dubte que Plaute i Terenci 

estaven contribuint a preparar el seu camí al teatre professional, si no en la pell del 

propi William, sí al món que hi havia més enllà de la seva escola. [...] 

També devia estudiar la tragèdia de Sèneca, encara que als educadors elisabetians 

els resultés menys atractiu com a dramaturg que com a filòsof moral. Sèneca visqué 

sota els regnats de Cal·lígula, Claudi i Neró, i tingué bons motius per a formular la guia 

estoica del viure i el morir que tant atreia un gran nombre dels individus més severs de 

l’Anglaterra Tudor. Va guanyar-se l’odi de Cal·lígula, va ser desterrat de Roma a 

instàncies de Messalina i, després d’haver tornat a la ciutat, es va suïcidar quan la 

tirania neroniana es trobava en el seu moment més fosc. Els seus temes són la 

dignitat en l’adversitat i la invulnerabilitat primordial de l’home just, virtuts pròpies d’una 

espècie d’«humanitat» confuciana; als seus escrits semblen convergir el món cristià i 

el pagà. T. S. Eliot descobreix l’estoïcisme en la tenacitat dels herois tràgics 

shakespearians que canten per fer fugir els seus mals. 
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El teatre elisabetià. Les condicions per a un fenom en únic   

Josephine Bregazzi, Shakespeare i el teatre renaixentista anglès 

 

Les darreres dècades del segle XVI i les primeres del XVII van ser testimonis de la més 

gran eclosió del teatre seglar que mai no havia conegut Anglaterra, i que molt 

probablement mai no tornarà a veure en tanta varietat, quantitat i qualitat. En un curt 

període d’uns seixanta anys, ni tan sols un segle, allò que avui anomenem teatre 

renaixentista anglès, és a dir, aquell que es dugué a terme aproximadament durant els 

tres regnats d’Elisabet I, Jacob I i Carles I, ha resistit el cruel pas del temps, els 

sempre mudadissos gustos estètics i ideològics, per continuar parlant-nos avui dia dels 

grans conflictes de la societat humana. També ha resistit les miríades d’adaptacions 

escèniques o fins i tot cinematogràfiques i televisives que s’han fet al llarg de gairebé 

quatre segles. 

Per poder explicar aquest fenomen, en primer lloc hem de cercar les respostes a certs 

interrogants. Com era aquella societat en la qual tot d’una esclata aquest entusiasme 

pel teatre, potser només comparable al que desperten alguns esports avui dia? Quins 

factors van possibilitar que el teatre passés de ser un suport didàctic, tant per a 

l’església com per als alumnes de les escolanies, o, si més no, de ser una activitat 

marginal i perseguida a esdevenir el fenomen popular, més creatiu, i també més 

lucratiu de l’època? Si a més a més pensem que el teatre va haver de rivalitzar en un 

principi amb altres formes tan populars d’entreteniment com les lluites de galls o de 

gossos contra ossos i braus, que atreien grans multituds d’aficionats de tota mena al 

South Bank o la riba sud del Tàmesi, el fenomen resulta encara més sorprenent. 

Lluny de ser l’activitat cultural de minories que és avui dia, el teatre del Renaixement 

anglès entusiasmava un ampli espectre de la ciutat, des de l’aristocràcia —alguns 

membres de la qual eren mecenes de les companyies teatrals— fins els humils 

aprenents londinencs, els patrons dels quals protestaven per l’absentisme causat per 

la seva afició al teatre. També cal no oblidar a la nova classe de pròspers mercaders i 

comerciats que durant tot el llarg del segle XVI havia anat emergint per arribar a 

convertir-se en un nou i benestant estament d’aquella societat: la nova burgesia, els 
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descendents de la qual tancarien l’any 1642 els teatres de què els seus avis havien 

gaudit mig segle abans, per considerar-los caus de vici i corrupció. Finalment, les 

capes menys privilegiades de la societat, inclòs el sector delinqüent, també es veien 

representades entre el públic. [...] 

En primer lloc, i a fi de poder entendre la colossal producció dramàtica del 

Renaixement anglès (que, cal recordar, va arribar més tard a Anglaterra que a la resta 

d’Europa), és necessari tenir alguna idea del context, de la canviant estructura social 

del període entre aproximadament 1576 i 1642, i dels factors de diferents àmbits de 

l’activitat humana que la farien passar de ser una societat governada per una 

monarquia absoluta, senyors feudals, i institucions com l’Església, la jurisprudència o 

el sistema educatiu, que fins aquell moment havien servit per reforçar i propagar la 

ideologia de l’absolutisme, a convertir-se en societat moderna, amb sistema 

parlamentari i monarquia ja constitucional. [...] 

Diversos historiadors i crítics han assenyalat que en aquest tipus de període històric 

de canvi radical normalment hi predomina un ambient d’inseguretat. Inseguretat 

intel·lectual, espiritual, social i política. Una inseguretat que provoca un profund 

desconcert entre els membres d’una societat que veu com els seus valors antigament 

tan apreciats es mostren ja inoperants a la llum de les noves situacions o 

descobriments, mentre que allò que es presenta com a possible alternativa encara no 

ha pogut demostrar la seva validesa. El desassossec causat per aquest estat fluctuant 

de coses, en el qual ja no es pot considerar res com a perenne o, si més no, de llarga 

durada, va ser possiblement la principal força motriu de la cultura anglesa en general 

de la època i, dins seu, del teatre en particular. 

Quins van ser, aleshores, el principals agents del canvi en la societat anglesa de finals 

del XVI? Com a punt de partida podem assenyalar la gradual erosió de l’antiga 

estructura de classes socials, que fins a finals del segle XV s’havia basat en un sistema 

pràcticament feudal. Al llarg del segle XVI, va anar sorgint la nova i pròspera classe 

mercantil, els membres de la qual s’havien enriquit en un principi amb el comerç 

d’importació de matèries primeres i l’exportació de teles confeccionades per la seva 

famosa indústria tèxtil. A la inversa, durant aquest mateix segle XVI, diverses grans 

fortunes de l’antiga aristocràcia s’havien vist seriosament afectades per empreses 
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excessivament temeràries, tant bèl·liques com comercials, o per una manca de 

previsió per part d’algun hereu malgastador. [...] 

Tot i que la noblesa també participava en empreses d’èxit, encara perdurava entres els 

seus membres un cert menyspreu per la riquesa assolida mitjançant l’esforç i el treball 

personal, per la qual cosa consideraven l’enfilada de la nova classe gairebé com una 

qüestió de mal gust. Aquests canvis de fortuna van acabar provocant una mobilitat 

social en ambdues direccions insòlita fins aleshores. Membres empobrits de la noblesa 

comencen a casar-se amb fills de les riques famílies mercantils com a solució de la 

seva situació econòmica. I, d’altra banda, els monarques del segle XVI van crear una 

gran quantitat de títols nobiliaris nous, la qual cosa va donar lloc a un procés de 

transgressió de barreres socials, mentre que la nova i enriquida gaudia emulant l’estil 

de vida de la noblesa. La seva adopció de les modes, hàbits alimentaris, llars... 

anaven difuminant gradualment fins i tot les diferències visibles entre una classe i 

l’altra. L’aristocràcia es va arribar a sentir tan amenaçada per aquesta assimilació que 

es van aprovar les anomenades Laws of Apparel o Samptuary Laws (Lleis del vestir) 

de 1597, que en un principi prohibien l’ús de certes teles com el vellut o el tissú d’or o 

plata, entre d’altres, concedint el seu ús exclusiu a l’aristocràcia. Tot i aquests esforços 

de mantenir les barreres de classe, els benestants mercaders i les seves famílies 

continuaven gaudint d’aquestes mercaderies que, irònicament, ells mateixos havien 

produït i amb les quals s’havien enriquit. [...] 

Si la noblesa tenia cada cop més la sensació de perill a causa de la cada cop més 

omnipresent nova classe benestant, a l’altre extrem de l’escala social les coses 

pintaven encara pitjor i eren bastant més greus que les qüestions sobre el vestir. 

Mentre que la nova classe era majoritàriament urbana i es concentrava en els grans 

nuclis com Londres o Norwich, les zones rurals oferien un panorama molt diferent. La 

pagesia, la més nombrosa de les classes socials, va patir un progressiu empobriment 

al llarg del segle XVI, que arribaria al seu punt culminant amb diverses males collites en 

les darreres dècades del regnat d’Elisabet I. Una mala collita comportava aleshores 

fam, atès que encara no s’havien estès els nous aliments com la patata i l’arròs, i el 

blat era l’aliment base de la població. [...]  
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Tot plegat eren factors que contribuïen a l’empobriment rural, el qual va obligar 

incomptables camperols a viatjar als grans nuclis urbans a la recerca de millor fortuna. 

En el cas que aquesta precària aventura els permetés arribar sans i estalvis a la ciutat, 

un cop allà es trobaven amb una ciutat que no podia garantir una feina digna a tants 

immigrants, per la qual cosa molts d’aquests camperols van passar a engrossir les 

files de la població marginal urbana. Com a conseqüència, Londres, que a finals del 

XVI ja s’havia convertit en una gran metròpoli, no comptava només amb una pròspera 

burgesia, sinó també amb una creixent població mendicant o fins i tot delinqüent. La 

situació d’aquest nou proletariat marginal s’articula una i altra vegada al teatre de 

l’època, per exemple a la banda de marginals liderada per Sir John Falstaff a les dues 

parts de Henry IV, en els delirants retrats d’entabanadors i estafadors de Ben Jonson a 

Volpone, The Alchemist o Bartholomew Fair, o les diverses maldats «màgiques» del 

dos frares a Friar Bacon and Friar Bungay de Robert Greene.  

El canvi social va tenir la seva contrapartida al camp de la religió. Com és ben sabut, 

Enric VIII havia trencat els lligams amb l’església de Roma per crear l’anglicana, no 

tant per motius de fe com per causes polítiques, i la principal d’aquestes era la 

necessitat de procurar un hereu masculí a la corona d’Anglaterra mitjançant el seu 

matrimoni amb Anna Bolena. El seu únic fill, Eduard, va morir prematurament, i de les 

dues filles d’Enric, la més gran, Maria Tudor, va ascendir primer al tron. Maria, filla de 

Catalina d’Aragó, que també era la segona esposa de Felip II, era catòlica, per la qual 

cosa va decidir expiar els pecats del seu progenitor amb una ferotge persecució dels 

adeptes a la nova església anglicana. A la vegada, la seva germanastra, Elisabet, en 

pujar al tron amb la mort de Maria, va emprendre una no menys aferrissada 

persecució dels catòlics. Per tant, la religió estatal, més que un assumpte pròpiament 

de fe, es converteix en causa política, quan, en realitat, les formes externes del culte 

d’ambdues esglésies s’assemblaven tant que sovint es feia difícil diferenciar-ne una de 

l’altra amb certesa. Així trobem nombrosos personatges de dramaturgs protestants, 

com per exemple, Marston o Middleton, jurant per la Verge, o escenes de confessions 

i misses, com a Llàstima que sigui una puta de Ford. [...] 

Les obres dramàtiques ofereixen nombrosos retrats d’adeptes a les sectes, com el 

retrat que fa Ben Jonson a Bartholomew Fair de la doble moral del purità Zeal-of-the-
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Land Busy, o la hilarant seqüència d’A Chaste Maid in Cheapside de Middleton, en la 

qual un grup de respectables matrones puritanes descobreixen un «diví» remei per a 

la «tristor anticristiana»: el vi. 

Davant d’aquesta varietat d’organitzacions religioses, és lògic que moltes creences 

tradicionals es comencessin a posar en dubte, tot i que encara hi havia més motius per 

dubtar dels respectius dogmes de les diferents esglésies i sectes. D’una banda, hi 

havia la influència del coneixement humanístic que s’havia introduït a Anglaterra des 

del regnat d’Enric VIII, d’altra banda els avenços en dues branques de la ciència: 

l’astronomia i les ciències naturals. Els grans viatges de descobriment van esdevenir 

crucials en el desenvolupament de les ciències naturals, i els grans descobriments en 

el camp de l’astronomia van canviar per sempre la nostra concepció del món i el 

cosmos. A la cort d’Enric VIII s’hi havien convidat humanistes com el mateix Erasme, 

com Thomas More, o l’espanyol Juan Luis Vives, les obres dels quals es divulgarien 

ràpidament entre la «intelligentsia» anglesa, aplicant-se ràpidament les seves idees en 

els camps de la filosofia, les lletres, les belles arts, la retòrica, la literatura i molt 

especialment en l’educació. L’essència del seu pensament es pot resumir com un nou 

concepte de l’home en tant que criatura d’il·limitades possibilitats i la seva educació 

com a camí de perfeccionament personal. En conseqüència, es produiria una major 

profunditat en l’estudi de l’ésser humà com a subjecte, que conduiria a una major 

preocupació pels seus trets psicològics i les seves motivacions. [...]  

Les implicacions per al teatre es van divulgar mitjançant obres dramàtiques com els 

Interludis d’autors teatrals com Henry Medwall, John Redford, John Rastell o John 

Heywood, escrits en la seva majoria per als alumnes de les escolanies. [...] L’home va 

encaminar-se a principis del XVII cap a un profund desencís respecte de l’home mateix 

i cap a una consciència dels seus límits. La més clara i potent expressió de tot plegat 

la trobem a Hamlet. [...] 

Aquest pessimisme al voltant de les limitacions de l’ésser humà, tal vegada sorgiren 

del desconcert originat al mateix temps per les noves troballes científiques, que 

anaven implacablement demolint creences que fins aleshores s’havien considerat 

immutables. El treball en astronomia de Copèrnic i Galileu va exigir noves definicions 
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de les relacions de l’ésser humà amb el seu entorn, amb els seus congèneres i amb la 

divinitat.  

Per si tots aquests factors no originessin ja prou confusió, els grans viatges de 

descobriment espanyols, portuguesos i anglesos al llarg del segle XVI estaven 

demostrant que, de la mateixa manera que l’home ja no era el centre de l’univers, 

tampoc la civilització europea era l’única viable en aquest planeta. [...] 

Per tant, el món, que fins ara havia estat tangible, familiar i controlable, esdevé de 

sobte misteriós, inabastable perillós i hostil. Si a tot plegat li afegim les noves plantes, 

fruites i criatures estranyes que anaven arribant del Nou Món, veiem un daltabaix 

progressiu de la visió d’Europa com a centre del món que s’havia mantingut fins al 

moment. 

El sentiment d’incertesa no fou menor en l’àmbit polític durant els regnats d’Elisabet i 

Jacob I. Malgrat la imatge d’estabilitat i invulnerabilitat que ambdues monarquies 

s’esforçaven a projectar de si mateixes, tots dos monarques eren al punt de mira de 

constants conspiracions, complots i pressions dels sectors dissidents de la noblesa, 

per la qual cosa es percebia novament un desajust entre la ideologia de l’absolutisme i 

la realitat política del país. [...] 

A fi de frenar l’incipient enfonsament del sistema, es va desplegar un colossal 

maquinària propagandística oficial, que incloïa una gran quantitat de documents que 

proclamaven la inviolabilitat del sistema, la invulnerabilitat del monarca, l’origen diví de 

la seva condició i càrrec, i, per tant, el seu dret innat a ocupar el tron. [...] Tampoc el 

teatre va sortir indemne d’aquest tipus de propaganda, tot i que no als teatres públics, 

que ja jugaven habitualment una visió de la sobirania prou subversiva, sinó més aviat 

al tipus de drama que es representava a la cort, la Masque o mascarada cortesana, 

que tenia la finalitat d’exalçar la figura de la reina o del rei contribuint d’aquesta 

manera a crear un consens entre les diferents faccions de cortesans. [...] 

Sota el mandat d’Elisabet, assumptes com les sempre conflictives relacions exteriors, 

sobretot amb Espanya, les sempre injustes Lleis de Pobresa, i el tema de la successió 

van ser motius de controvèrsia política, que varen contribuir a afeblir la imatge d’una 

monarquia prepotent. Amb Jacob I, els motius de la facció cortesana i dissidència 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 63 - 

política estaven centrats bàsicament en les veus que criticaven la seva política exterior 

i la decisió de no entrar en guerra amb Espanya, però també qüestions com el 

comportament del monarca (molt lluny de tot precepte que ell mateix hagués defensat 

als seus escrits) i els diferents escàndols en què es va veure embolicat. El que va 

causar més rebombori va ser el de Frances Carr, i, un cop més el teatre dramatitza 

aquests problemes. [...] 

Així doncs, veient tots aquests factors, comprenem que el període que és aquí el 

nostre objecte d’estudi es caracteritza d’una banda per la precarietat de les condicions 

de vida de les classes menys afavorides, per la controvèrsia religiosa, per la 

inestabilitat política i social i per la incertesa espiritual i intel·lectual de les capes 

instruïdes de la societat, per generar un ethos d’inseguretat que no podia pal·liar un 

nou sistema de valors factible. I, també, per una percepció generalitzada de les 

contradiccions i diferències que provocava aquest estat inestable de coses. 
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Gent de teatre. Actors, dramaturgs, mecenes  

Josephine Bregazzi, Shakespeare i el teatre renaixentista anglès 

 

Crec que el primer factor que cal assenyalar pel que fa a la gent de teatre de l’època 

és la seva professionalització. Fins aleshores, l’ofici d’actor havia estat una forma de 

vida molt precària i, majoritàriament, itinerant. Grups d’actors, sovint membres d’una 

mateixa família, recorrien, ja des de l’Alta Edat Mitjana, els camins d’Anglaterra 

cercant guanyar-se la vida, actuant a fires dels pobles o a les places. Com que eren 

perseguits per les autoritats, es va desenvolupar al llarg del període Tudor un sistema 

pel qual els membres de la noblesa oferien allotjament i queviures a aquest grups a 

canvi d’actuacions a les seves mansions senyorials del camp. [...] 

Amb l’extensió d’aquesta pràctica, els grups d’actors començaven a dur lliurea dels 

serfs del noble en qüestió, amb la qual cosa sempre podien al·legar que eren criats 

d’aquest i escapolir-se així de ser engarjolats. L’any 1583, Sir Francis Walsingham va 

fer una tria d’un grup d’actors entre les companyies existents per portar la lliurea de la 

reina i crear una companyia que s’anomenaria The Queen’s Men. Altres patrocinadors 

foren el Lord Admiral, el Lord Chamberlain, el Comte de Leicester, el Comte de 

Worcester o la malaurada companyia del Comte de Pembroke. La companyia dels 

Admiral’s Men era la de Marlowe, i la dels Chamberlain’s Men la del mateix 

Shakespeare, que l’any 1608 acabaria sent la companyia del mateix Jacob I, The 

King’s Men, ocupant el teatre privat del Blackfriars. 

La feina diària de l’actor elisabetià i jacobí resulta inconcebiblement feixuga i dura, si la 

considerem des de la perspectiva del segle XXI. Atès que el teatre ja era una empresa 

comercial, i donada la forta rivalitat entre companyies, els diferents locals havien de 

mantenir els seus aforaments al màxim d’ocupació. Això acabaria generant una 

productivitat dramàtica a una velocitat que avui ens semblaria vertiginosa. L’actor 

s’havia d’aprendre un paper nou en dues setmanes com a màxim i, d’altra banda, 

havia d’haver après de memòria uns 40 o 50 papers d’obres anteriors per poder 

continuar representant-les en alternança amb les noves. L’activitat malaltissa i 

frenètica dels teatres deixava molt poc temps per a assajos. [...] Evidentment, aquesta 
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càrrega memorística tot sovint donava peu a un gran número de «blancs» en els 

versos i a diverses obres trobem al·lusions a aquestes errades, que també causarien 

disparitats en diferents versions del mateix text pel fet que l’actor havia d’improvisar 

quan això succeïa. 

Amb l’obertura dels primers teatres comercials, la professió d’actor es va dignificar en 

certa manera, pel fet que ja guanyaven un sou i formaven part d’una companyia 

estable. Alguns actors [...] fins i tot es convertirien en primeres estrelles conegudes del 

teatre anglès, arribant fins i tot a acumular grans fortunes gràcies a la seva gran 

popularitat. 

No era pas la mateixa situació per als nens actors. A causa de la prohibició de la 

presència de dones a escena, els papers femenins eren representats per joves 

entre11 i 13/14 anys, o fins que els canviava la veu. Avui dia sorprèn molt pensar de 

quina manera podia un nen arribar a tenir la maduresa psicològica i emocional com 

per representar, per exemple, una Lady Macbeth o una Vittoria Corombona, papers 

que fins i tot per a una actriu moderna experimentada resulten altament complexos. 

[...] 

Però... d’on provenien els dramaturgs? És ben conegut que molts d’ells també eren 

actors, com el propi Shakespeare. Malgrat tot, la major part dels dramaturgs de l’època 

provenien de sectors més cultes, de les universitats d’Oxford i Cambridge o de les Inns 

of Court, llicenciats i estudiants que cercaven fortuna a Londres. Kyd i Shakespeare 

serien excepcions en aquest sentit, ja que ni l’un ni l’altre van anar a la universitat. [...] 

Molts d’aquests joves també van trobar un medi de subsistència posant-se al servei 

d’algun noble i fent-li de secretaris. [...] L’activitat teatral, però, es presentava com a 

molt més atractiva, un mitjà en el qual els joves enginys (o, com se’ls anomenaria, els 

University Wits) podien desplegar la seva inventiva, imaginació i talent poètic. Entre 

ells s’hi poden comptar George Chapman (1559-1634), Thomas Nashe (1567-1601), 

George Peele (1557-1596), Thomas Lodge (1557-1635) o Robert Greene (1558-1592) 

entre d’altres, que van arribar a Londres en les dècades de 1570 o 1580, després de 

llicenciar-se a les universitats. [...] No sempre assoliren l’èxit anhelat, com en el cas del 

Greene, que morí en la misèria maleint el jove Shakespeare per haver-lo desplaçat del 
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seu lloc dins l’escena londinenca; o el de la vídua de Cyril Tourneur, mort a l’edat de 

46 anys aproximadament, que quedà sense medi de subsistència en morir el seu 

marit. D’altres, com Marlowe, varen trobar una mort més violenta a causa de les 

refregues en les quals es veien implicats. Van ser molt pocs, en qualsevol cas, els qui 

van fer fortuna tot i la seva popularitat. 

D’altra banda, pot sorprendre el fet que tinguem tan poques dades sobre les vides 

d’aquests autors, també sobre la del mateix Shakespeare. En molts casos ni tan sols 

es coneixen les dates exactes del seu naixement o la seva mort, i tan sols unes 

poques dades dels arxius dels teatres, o dels diaris dels seus propietaris i de 

documents jurídics, al·lusions en converses o comunicacions epistolars privades, ens 

ofereixen alguna informació sobre ells, la qual cosa seria impensable en el cas 

d’autors més moderns. Mentre que a aquests se’ls dediquen extenses biografies i 

innombrables crítiques sobre les seves obres, les vides dels dramaturgs elisabetians i 

jacobins no han deixat de ser una incògnita. Potser podrem entendre aquests buits 

d’informació si pensem que el dramaturg elisabetià o jacobí era fonamentalment un 

assalariat d’una companyia teatral, de la mateixa manera que ho eren el primer actor, 

el fuster o el sastre, i per aquest motiu a ningú no se li acudia que pogués ser 

important documentar els fets de la seva vida per a la posteritat, tot i la celebritat que 

alguns d’ells, com Shakespeare, van assolir. 

Un altre aspecte a valorar és el fet que, a causa de la velocitat amb què s’havien 

d’escriure les obres, la majoria d’aquests dramaturgs col·laboraven entre ells en una 

mateixa obra. Aquesta pràctica sovint fa més difícil la identificació dels autors. [...] Fins 

fa poc temps, possiblement a causa del desig de no emboirar la imatge de 

Shakespeare, hi havia certa reticència a admetre que parts de les seves obres fossin 

escrites per d’altres col·legues, per la qual cosa, obres com les tres parts de Henry VI 

o Henry VIII s’havien considerat autoria exclusiva de Shakespeare. El mateix cas es 

dóna amb les escenes de les bruixes de Macbeth, que sovint s’han atribuït a Middleton 

per la seva semblança amb escenes similars de la seva obra The Witch. Avui dia, se 

sap del cert que Shakespeare col·laborà amb nombrosos dramaturgs, com Chapman, 

Fletcher o Middleton, i que l’obra històrica Eduard III, que prèviament se li havia 
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atribuït, no és exclusivament seva, sinó resultat de la col·laboració de tres o quatre 

plomes diferents. [...] 

Una combinació de ràpida producció i col·laboració potser pot explicar també un 

fenomen que avui dia es consideraria com a plagi, però que al teatre renaixentista era 

una pràctica acceptada i comuna: la utilització per part de diversos dramaturgs de 

similars situacions, escenes, material temàtic, tècniques dramàtiques, metàfores i fins i 

tot versos. [...] Es tracta de la utilització d’una mena d’«assortiment dramàtic», al qual 

el dramaturg podria recórrer, potser obligat per exigències del temps, per tal de crear 

un codi convencional dramàtic, fàcil de reconèixer de manera immediata per uns i 

altres actors indistintament, i que facilitava la interpretació dels diferents nivells de 

significat de les obres. Així, trobem que molts elements escènics, visuals i verbals de 

Hamlet, de Macbeth o fins i tot de The White Devil ens recorden el primer text de Kyd, 

The Spanish Tragedy: l’obra de teatre escenificada dins l’obra principal, o play-within-

the-play, que es troba tant en aquesta darrera obra com a Hamlet, en ambdós casos 

amb l’objectiu de venjar-se; material temàtic com el de la mateixa venjança i el 

personatge del venjador, o el de la dona transgressora que té el seu propi Bel-imperia 

de The Spanish Tragedy, però que reapareix una vegada darrere l’altra al llarg del 

Renaixement com Vittoria de The White Devil, com la Duquesa de The Duchess of 

Malfi, com Beatrice-Joanna de The Cangeling o Annabella de Llàstima que sigui una 

puta; la utilització de metàfores comunes a totes les obres, com, per exemple, la del 

mar com a força incontrolable i la vida humana com una precària aventura a través 

d’ella; el molt habitual ús de metàfores d’animals, ferotges o inofensius, per 

caracteritzar els personatges i marcar les seves afinitats; la inclusió de cartes 

equívoques que trobem a The Spanish Tragedy, també apareix a Otel·lo, Eduard II de 

Marlowe, a Ricard II i a moltes altres; escenes senceres que s’emmirallen les unes en 

les altres, per exemple aquelles que ens expliquen el destronament d’un monarca a 

Ricard II i Eduard II, o les d’un intent fallit per part del monarca de resoldre una pugna 

en aquestes dues obres i a The Spanish Tragedy. Tots aquests mecanismes, i d’altres, 

constituïen els elements bàsics que els dramaturgs podien combinar i variar per tal de 

crear el peculiar codi de comunicació del teatre renaixentista anglès. L’ofici de 

dramaturg s’ha comparat amb el del manobre que va col·locant maons un per un per 

construir un edifici, i les praàctiques habituals aquí descrites ens donen una idea de 
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quins eren aquests «maons» amb els quals els dramaturgs de l’època van poder crear 

les seves especials i complexes arquitectures. Potser no és una simple casualitat que 

el més conscient «constructor» dramàtic de tots ells, Ben Jonson, hagués estat també 

manobre en algun moment de la seva carrera. 
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Els espais de les representacions   

Salvador Oliva, Introducció a Shakespeare 

 

Quan les representacions van abandonar les esglésies i les catedrals per fer-se als 

carrers i les places de la ciutat o als menjadors de les universitats o dels edificis dels 

col·legis d’advocats de Londres o en castells privats, els llocs que van adquirir una 

importància especial van ser els patis dels hostals. Eren patis interiors que es 

comunicaven amb el carrer per una sola sortida coberta. Encara s’utilitzaven per fer-hi 

representacions teatrals durant el temps de Shakespeare: algunes de les seves obres 

van ser representades al pati de l’hostal de Cross Keys, al carrer Gracechurch de 

Londres. És interessant de tenir en compte les característiques d’aquests espais 

perquè van servir de model per construir els primers teatres. L’hostal estava construït 

al voltant d’aquest pati que servia d’aparcament dels vehicles de l’època i de 

magatzem dels serveis de correus i transports ordinaris. L’edifici tenia un primer pis 

d’habitacions amb galeries que donaven al pati. Aquest tenia dues entrades: una de 

principal, que donava al carrer, i una altra, al davant de la principal, per on es podia 

entrar a l’hostal. S’alçava una plataforma que feia d’escenari i els espectadors se 

situaven, normalment drets, davant d’aquesta plataforma o bé seien als balcons de les 

galeries del primer pis. La paret de l’entrada de l’hostal, on sovint es penjava una 

cortina que feia de teló de fons, i l’espai entre la cortina i la paret amb l’entrada a 

l’hostal servien perquè els actors s’hi vestissin i s’hi maquillessin. També una part de la 

galeria del primer pis o una plataforma alçada més amunt que la primera podia ser 

utilitzada per representar-hi escenes que s’hi adeqüessin. Pensem en l’escena del 

balcó de Romeo i Julieta, en la qual Romeo és a baix i Julieta a dalt, al balcó de la 

casa dels Capulet. L’espai de sota la plataforma baixa també podia ser utilitzat per 

realitzar-hi efectes especials com el que trobem al final de l’escena cinquena del 

primer acte de Hamlet, quan l’Espectre parla a Hamlet, Marcel i Horaci «des de sota», 

tal com s’explicita en una de les indicacions escèniques. 

Alguns dels hostals tenien una torre situada sobre la galeria, on hi podia haver una 

politja que, de vegades, s’utilitzava per fer-hi baixar personatges, com és el cas de 
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l’escena quarta del cinquè acte de Cimbelí, quan Júpiter baixa entre llamps i trons 

assegut sobre una àguila. També en aquesta torre s’hissava una bandera que 

anunciava a la gent de la ciutat que aquella tarda hi hauria una representació. 

Però els patis dels hostals no eren llocs gaire adequats per fer-hi teatre. Moltes 

vegades no se’n podia fer ús perquè els missatgers ordinaris hi emmagatzemaven les 

mercaderies que havien portat de la capital. Quan estaven disponibles, les 

companyies havien de pagar-ne el lloguer i, a més, depenien del permís de 

l’Ajuntament de Londres, que no estava gaire disposat a veure les companyies amb 

bons ulls. L’any 1574, l’Ajuntament els va exigir una llicència perquè, com que s’hi 

aplegava molta gent, especialment joves, sovint hi havia desordres, baralles i, segons 

un document de l’època, «malvades pràctiques d’incontinència» a les cambres i llocs 

amagats, adjacents a les galeries. L’Ajuntament feia pagar cares aquestes llicències; i 

això, juntament amb tots els altres inconvenients, va portar James Burbage, un fuster 

que es va convertir en actor, a llogar un terreny fora de la jurisdicció de l’Ajuntament 

de Londres per construir-hi un edifici dissenyat exclusivament per representar-hi obres 

de teatre. I és així com va néixer el primer teatre d’Anglaterra, l’any 1576. El van 

anomenar simplement The Theatre. L’única cosa que en sabem és que era de fusta, 

que s’assemblava als espais dels patis dels hostals i que ben aviat va tenir imitacions, 

com ara els teatres coneguts amb el nom de The Curtain, The Rose i The Swan. El 

més famós va ser The Globe, construït l’any 1599 a l’altre costat del riu (i també fora 

de la jurisdicció de l’Ajuntament) amb la fusta de The Theatre, que es va haver de 

desmuntar perquè a Burbage se li havia acabat el contracte d’arrendament. 

Com eren aquests teatres, no ho sabem amb precisió. Es conserva una còpia no gaire 

acurada d’un dibuix de Johannes de Wit que representa el teatre The Swan, construït 

pels volts de 1596. Mostra un edifici de tres pisos amb un escenari adossat a la paret i 

projectat cap al centre. Els pisos, que recorden les galeries dels patis dels hostals, 

estan coberts, també l’escenari, que té una teulada que descansa sobre dues 

columnes. Però la platea, on el públic s’estava dret, pagant un penic per l’entrada, no 

té sostre, perquè, com que no utilitzaven el recurs de la llum artificial, s’havien de refiar 

de la llum del dia. El públic que seia a les galeries pagava una entrada més cara i 

podia seure i estar més arrecerat. Al fons de l’escenari, s’hi veuen dues portes i, a 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 71 - 

sobre, una galeria amb la mateixa funció que les plataformes elevades dels patis dels 

hostals. A sobre d’aquesta galeria, hi ha la torre. 

Una altra font d’informació sobre la forma d’aquests edificis és el contracte per 

construir el The Fortune. Encara que el contracte especifiqués que The Globe n’havia 

de ser el model, The Fortune era quadrat, i no rodó. L’escenari tenia uns catorze 

metres d’amplada i vuit i mig de fondària. 

Hem d’inferir les altres informacions a partir de les indicacions escèniques de l’obra, 

com per exemple: «Entren un ciutadà per una porta i un altre ciutadà per l’altra.» 

Sabem també que a sota l’escenari hi havia un espai per col·locar-hi els músics quan 

l’obra requeria música, per exemple, a Antoni i Cleopatra, o per situar-hi l’actor que 

feia d’espectre a Hamlet en el moment ja esmentat més amunt. És possible que hi 

hagués també una cortina en alguna part del fons de l’escenari que podia servir per a 

l’escena de Hamlet i la seva mare abans que aquest, per error, mati Poloni, que està 

amagat precisament darrere una cortina. 

En oposició a aquests tipus de teatres públics, hi havia també els teatres privats. 

Aquests eren molt més cars i limitaven el públic a la gent amb possibilitats 

econòmiques. Quasi sempre consistien en una gran habitació coberta i, per tant, amb 

el recurs de la il·luminació artificial. Un d’aquests teatres es va establir a Blackfriars, un 

convent de frares dominics confiscat per la corona l’any 1538 i, per tant també fora de 

la jurisdicció de l’Ajuntament. En aquest teatre tots els personatges, i no tan sols els 

femenins, eren representats per nois de vuit a tretze anys. Es va tancar l’any 1584, i el 

1596, Burbage va construir un segon Blackfriars, que, a partir de 1608, era utilitzat 

durant l’hivern, quan The Globe resultava inadequat per representar-hi obres. 

Alguns estudiosos han calculat que l’aforament de teatres com The Globe era de dues 

mil persones. Si pensem que aleshores el nombre d’habitants de Londres s’acostava 

als dos-cents mil, podem tenir una idea del percentatge de la gent que hi assistia. 

Pensem també que una companyia com The Admiral’s Men era capaç de representar 

onze obres en vint-i-tres dies. Ara bé, l’espai interior no era gaire gran, i els actors 

estaven molt acostats al públic, sense la separació que imposa el prosceni i la boca 

dels escenaris actuals. Les funcions començaven a les dues de la tarda i tenien una 
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durada que oscil·lava entre dues i tres hores. És possible que obres com Hamlet, que, 

tal i com tenim el text actualment, podria durar ben bé sis hores, no es representessin 

completes. El començament era anunciat per tres tocs de trompeta i, com dèiem més 

amunt, una bandera hissada a la torre indicava que aquell dia hi havia funció. Una 

cortina negra penjada al fons de l’escenari indicava que l’obra era una tragèdia, i una 

de color o brodada, que era una comèdia. No hi havia decorats. Les paraules del text 

indicaven el lloc on transcorria l’acció. Per exemple, quan, després de naufragi, a Nit 

de Reis, Viola arriba a la platja, pregunta a un mariner: «Quin país és aquest?» I el 

mariner li respon: «Il·líria, senyora.» O quan a Al vostre gust, Rosalina i Cèlia 

s’escapen de la cort, disfressades de noi, la primera diu: «Bé, aquest és el bosc 

d’Arden.» Un altre exemple: un tron sobre l’escenari ja era suficient per indicar que 

l’escena estava situada al palau del rei. 

Però si l’escenari era tan despullat, el vestuari i l’attrezzo, en canvi, tenien molta 

importància i contribuïen a la riquesa de la funció, al que Aristòtil anomena opsis 

(espectacle), que enclou tots els elements visuals. Els vestits erer molt elaborats i molt 

cars; s’emportaven una bona part de pressupost de la companyia. Sabem per 

il·lustracions que, fins i tot en les obres de l’època, per exemple les tragèdies romanes, 

els vestits eren elisabetians i no romans, amb alguna excepció: es conserva una 

il·lustració de 1595 de Titus Andrònic on només el protagonista va vestit amb una 

mena de toga: tots els altres porten vestits elisabetians elaborats. La música, no tan 

sols les cançons, sinó també els tocs de trompeta i potser fins i tot la música de fons 

en algunes escenes, hi jugava un paper primordial, així com la simulació de sorolls 

com ara trons, armes de foc o descàrregues de canons, cosa que va originar més d’un 

incendi amb la consegüent destrucció del teatre. L’incendi més espectacular va ser el 

29 de juny de 1613, durant una representació d’Enric VIII. Segons un testimoni de 

l’època les descàrregues de canons van encendre uns papers i el foc va arribar fins al 

sostre de la part coberta. El teatre va quedar reduït al no-res en menys d’una hora. 


