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Salvador Oliva, traductor al català de l’obra de Shakespeare, ha escrit una interpretació de l’obra de l’autor anglès

Mirall de l’experiència humana
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H
i ha fets extraordi-
naris que van pas-
sar de veritat, i la
gent els explica, i,
de tant passar de

boca en boca i de mà en mà,
canvien, es transformen i es
deformen, tant, que a voltes ja
no s’assemblen gens a allò que
realment va succeir. I hi ha
històries meravelloses que, per
contra, no han passat mai, pe-
rò que han estat tan ben ex-
plicades, tan ben dibuixats els
fets i els personatges, que és
com si els coneguéssim de
sempre. La primera mena de
relats acaben sent sovint una
mentida que vol ser veritat. Els
segons, en canvi, ens proposen
un joc en què, a través d’un
engany volgut, descobrim una
veritat que ens fa més savis;
aquesta és la misteriosa reali-
tat de la ficció i de l’art. Gòr-
gies ho expressà amb aquestes
paraules, referides a la tragè-
dia grega: “La literatura és un
engany en el qual el que enga-
nya és més honest que qui no
enganya i l’enganyat és més
savi que qui no es deixa enga-
nyar”. Aristòtil, en la seva Poè-
tica, va analitzar, amb una lu-
cidesa sorprenent, la naturale-
sa de l’art a partir del concepte
de mimesi: l’art no és pas una
còpia de la realitat, sinó una
imitació que ens convida a fer
com si allò que llegim, veiem o
escoltem fos veritat; i també
ens va proporcionar un con-
cepte clau per definir la causa
del plaer estètic: la versem-
blança.

DIDÀCTIC I ENTENEDOR
Aquestes nocions estètiques es
troben a la base de l’esplèndida
Introducció a Shakespeare, de Sal-
vador Oliva (Banyoles, 1942),
sens dubte el millor traductor
al català de l’obra dramàtica
del genial poeta i dramaturg
anglès. L’assaig, didàctic i en-
tenedor, defuig el caràcter es-
munyedís i tautològic de tants
estudis literaris, perquè Oliva
no vela ni amaga els conceptes
sota la llengua acadèmica.
L’autor té presents diverses i
selectes aportacions de la teo-
ria i la crítica literàries (Cole-
ridge, Auden, Genette, Frye,
Bloom, etcètera); però l’estudi,

pel que fa al seu substrat teò-
ric, és sobretot una reivindicació
de la vigència de la Poètica, una
obra clàssica que Oliva inter-
preta tenint en compte les
propostes modernes més sòli-
des. La versemblança es revela,
doncs, com una eina útil, con-
sistent i elàstica alhora, quan
es tracta d’explicar els motius
de l’excel·lència de Shakespea-
re. En aquest sentit, les pàgines
dedicades a El rei Lear –l’obra
de Shakespeare que més ha
costat d’entendre– mostren
fins a quin punt el criteri de
versemblança és un instru-
ment objectiu, dúctil i profitós
si es posa en bones mans. Oliva
explica amb encert la manera
com Shakespeare atorga justi-
ficació dramàtica (no pas mo-
ral) als tres personatges més
perversos d’aquesta tragèdia.

D’altra banda, Aristòtil, en
la seva anàlisi –i defensa– de
la tragèdia grega, ja va apun-
tar, també, i amb gran discer-
niment, la dimensió subjecti-
va de l’art, la seva capacitat de
donar forma a l’experiència
humana. Quan fem nostres els
sentiments tràgics de la com-
passió (eleos) –que té el sentit
de patir amb, de la simpatia– i
del temor (phobos), que n’és
una conseqüència lògica, es

produeix la catarsi, que actua
donant forma a la nostra prò-
pia experiència, com si fos un
segell que es grava damunt la
cera calenta de la nostra me-
mòria individual. És l’art en-
tès –pel que fa a la seva re-
cepció– com a formalitzador
o configurador de l’experièn-
cia; en el cas de la lectura
d’una novel·la, per exemple, el
lector la reprodueix amb la
imaginació a partir de la seva
pròpia experiència personal.
Aquesta reviviscència imagi-
nativa genera una interpreta-
ció de l’obra que no és mai
idèntica, perquè, natural-
ment, són diversos els mons
interiors dels lectors. I, com
assenyala Oliva, “això que és
vàlid sincrònicament, ho és
també diacrònicament: quan
un sol lector realitza més d’u-
na lectura amb una diferència
d’experiència determinada
pel temps, el text genera tam-
bé més d’una interpretació.
Un lector pot interpretar, po-
sem per cas, L’illa del tresor
d’una manera als disset anys, i
d’una altra als trenta”.

En el cas del teatre, la xarxa
d’interpretacions és més com-
plexa: “Una persona que as-
sisteix a una determinada re-
presentació de Hamlet [...] feta

per un director determinat en
una nit determinada, està fent
una interpretació de tercer
grau: està interpretant allò
que interpreten els actors, que
no és res més que la interpre-
tació que abans el director ha
fet del text”.

Per tant, prossegueix Oliva,
la lectura de textos dramàtics
en general i de Shakespeare
en particular “demana re-
construir imaginativament la
representació; pensar, quan
llegim, que estem dirigint l’o-
bra i, fins i tot, quins actors
triaríem per fer tal o tal paper,
de quina manera voldríem els
decorats, els vestits, l’attrezzo i
la il·luminació, a quin lloc de
l’escenari col·locaríem els per-
sonatges, com els faríem par-
lar, com els faríem reaccionar
quan escolten el que diuen els
altres, etcètera”.

REVIVISCÈNCIA IMAGINATIVA
Tot plegat no és pas fàcil; però,
si ho aconseguim, “veurem
que la peça va agafant vida
pròpia, una vida capaç d’il·lu-
minar la nostra”. I així és com,
a través de la reviviscència
imaginativa de què parlàvem
abans, “tota obra d’art genuïna
actua com un mirall”; el seu
efecte final esdevé una mena

d’autorevelació que ens pot fer
créixer moralment, que ens
dóna l’oportunitat de ser més
savis. Això, és clar, en el ben-
entès que no en narcotitzem la
recepció, que no convertim el
text en un pretext.

En l’obra de Shakespeare,
el mirall té un abast extraor-
dinari i una força particular-
ment poderosa i inexplicable.
L’autor anglès va saber trans-
formar la seva ment en mil
ments, i en la seva compassió
per l’home, esdevingué tant
un Hamlet com un Macbeth.
Sobre Macbeth, Oliva afirma
que “més que una tragèdia
sobre l’ambició, és una tragè-
dia sobre el mal”. Aquesta
obra, “particularment inten-
sa, tant pel que fa a la llengua
com pel que fa al món ima-
ginatiu que la llengua és ca-
paç de crear”, és “un dels cims
més alts de les tragèdies de
Shakespeare i potser l’única
en què aconsegueix fer-nos
veure fins a quin punt el mal
és també una extensió de
qualsevol de nosaltres”. Per-
què, com observa Salvador
Oliva, “la misteriosa i pode-
rosíssima capacitat de la for-
ça verbal de Shakespeare
consisteix a fer de mirall de
l’experiència humana”.


