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Whoever hath her wish, thou hast thy Will,
and Will to boot, and Will in overplus,
more than enough am I that vex thee still,
to thy sweet will making addition thus.

Wilt thou, whose will is large and spacious,
not once vouchsafe to hide my will in thine?
Shall will in others seem right gracious,
and in my will no fair acceptance shine?

The sea, all water, yet receives rain still,
and in abundance addeth to his store;
so thou, being rich in Will, add to thy Will
one will of mine to make thy large Will more.

Let no unkind no fair beseechers kill;
think all but one, and me in that one Will.

135

Hi ha qui té tant com vol, tu el teu Will,
i un Will que hi és a més i un Will de més.
Ja n’hi ha prou amb mi sol si et tinc a mil
i a la fam que sents duc dolç un nou bes.

Tu, de qui el bes és vast de bat a bat,
per què no reps ni un cop el meu al teu?
Per què ho veus just quan els prens tots de grat
i en el teu no hi vols mai la llum del meu?

Com el mar que a doll, tot moll, rep el fil
del que plou i beu més del que té tant,
tu, fast de Wills i fams, tens al teu Will
la fam que al teu gran Will fa molt més gran.

Que no fes pols els bells que et fas cap vil:
són un són Will, i jo en ell, tots els Will.

(traducció de Txema Martínez)

La poesia de Shakespeare és, com volia
Espriu, clara i difícil. Clara perquè sap moure’s en un territori de
conceptes obsessius que quan entren en contacte, en una aparent
amabilitat que els dóna un vel de modernitat implacable, es multi-
pliquen fins a la sacietat. I difícil, per aquesta sacietat, la dels poe-
tes que no usen el talent (o, aquí sí, n’hauríem de dir geni) per
barroquejar el que la vida, i els sentiments, tenen de senzills, ves-
tint de focs artificials un concepte que sense l’ofici no hauria estat
poema, sinó per arribar a cada racó últim d’una realitat en expan-
sió que se’ns escapa.

De Shakespeare n’hi ha a milions, tants com lectors ha tingut.
Fins als romàntics, pocs el van saber entendre, i encara menys dis-
frutar. El meu és el de la justa exhibició en forma de verb, el de la
mirada en el nom, i el del joc al servei de la passió, la contra-
dictòria, que és la que alimenta la poesia, i el seu combat a mort
amb la mort, amb el temps, amb les febleses que encotillen l’art i
la moral, amb els imbècils.

No tots els sonets de Shakespeare són bons, però n’hi ha una
cinquantena de sublims, els justos per fer-ne un dels dos o tres
millors poetes. Cal traduir-lo al català del segle XXI perquè visqui
entre nosaltres, caleta agonitzant i assedegada d’oceans com el
seu. 
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