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I. IntroduccIó

 Shakespeare és l’escriptor més traduït al català i l’autor estranger a 
qui s’han dedicat més pàgines de comentaris, tant per part de crítics 
(Helena Buffery, Ramon Esquerra, Samuel Johnson, etc.) com per 
part d’escriptors (Joan Maragall, Josep Pla, Carles Riba, etc.) i traduc-
tors de Shakespeare (Josep Carner, Salvador Oliva, Josep Maria de 
Sagarra, etc.). Aquest estudi constitueix el buidatge més exhaustiu que 
s’ha fet fins al moment dels estudis sobre Shakespeare als Països Cata-
lans. El present article amplia notablement l’espectre dels dos treballs 
bibliogràfics essencials sobre el tema que s’havien publicat prèviament 
(Buffery 2007: 279-293 i Pujol 2007: 212-231), tant pel que fa al 
nombre d’ítems com pel que fa als comentaris que incorpora. En un 
treball d’aquesta magnitud, on el terreny està molt menys acotat que 
en el cas de les traduccions catalanes de Shakespeare (vegeu Pujol 
2010 i 2011, en premsa), un buidatge exhaustiu podria ser motiu d’una 
tesi doctoral: no fóra pas estrany, doncs, que el lector especialista tro-
bés a faltar aquí un o altre estudi; li’n demanem, ja d’entrada, discul-
pes, tot esperant que aquestes possibles mancances quedin suplertes 
en part pel descobriment d’altres ítems que li eren desconeguts.
 L’apartat II, que conforma el cos del treball, comprèn una relació 
dels estudis sobre la traducció i la recepció de Shakespeare als Països 
Catalans. S’hi consignen, així mateix, les reflexions dels traductors 
sobre llurs pròpies traduccions shakespearianes i sobre Shakespeare 
i la seva obra. Molt esporàdicament (només en el cas de Josep Palau i 
Fabre) s’hi consignen obres teatrals que són, també, comentaris crítics 

* Aquest article s’emmarca en el projecte FFI2008-03522/FILO del Ministerio de 
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sobre algun aspecte de l’obra de Shakespeare. De tant en tant, el lector 
trobarà, al final de determinades referències bibliogràfiques, comen-
taris entre claudàtors: aquestes anotacions estan destinades a aclarir o 
a donar informació addicional sobre l’entrada bibliogràfica, o bé a 
explicitar si l’ítem en qüestió ha estat reeditat. S’ha buidat la base de 
dades Traces (<http://www.traces.uab.es/tracesbd>) i se n’han apro-
fitat alguns comentaris, tot i que la immensa majoria d’explicacions 
que trobarà el lector són fruit de l’observació directa dels documents 
per part del present autor. Molt puntualment, a l’apartat II s’hi llisten 
també ítems centrats en l’àmbit espanyol que tracten algun aspecte de 
la traducció o recepció en català. Fora de casos d’especial interès, no 
s’hi han inclòs articles publicats en diaris o revistes d’àmbit general, ni 
tampoc les introduccions a obres de Shakespeare traduïdes al català. 
En els textos antics s’ha mantingut l’ortografia de l’original, excepte a 
l’hora de transcriure els noms dels autors al principi de cada entrada 
bibliogràfica. La barra («/») de després d’alguns títols indica una 
transcripció fidel del contingut i de l’ortografia del títol i de l’autoria 
(per exemple, «Lo rei Lear / tragedia de Guillem Shakespeare; feel-
ment arromançada en estil de catalana prosa per Anfòs Par; ab notes 
esplicatives dels mellors comentaristes anglesos y estudis critics del 
traductor»). A l’apartat III hi ha un índex que relaciona els traductors 
i adaptadors amb els nom dels autors que els han estudiat.

II. bIbLIografIa coMentada

Anglada, M. dels Àngels [= Anglada, Maria Àngels] (1988): carme 
Montoriol, dins Isabel Segura et al., Literatura de dones: una visió 
del món, Barcelona, LaSal, edicions de les dones, ps. 55-79.

Anyó, Joaquim (1999): ‘tirant lo blanc’ i les fonts de ‘Much ado 
about nothing’, dins estudis de Llengua i Literatura catalanes / 
XXXIX. Homenatge a arthur terry, 3, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, ps. 63-82.

— (2004): ‘tirant lo blanch’ i shakespeare: les fonts de ‘Much ado 
about nothing’, Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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[Anònim] (1839): shakespeare, «El Museo de Familias», II, ps. 381-
389. [Reproduït parcialment dins: Bacardit i Gibert, 2003: 320-
330]. [És possible que l’autor sigui Antoni Bergnes de las Casas].

— (1910): Parla shakespeare, «De tots colors», núm. 122 (6-V-1910), 
ps. 274-275.

— (1973): shakespeare a catalunya, fins a 1937, «Estudios escéni-
cos. Cuadernos de investigación teatral», núm. 17 (juliol), ps. 59-
64. [Article no firmat; una nota al final informa que la major part 
de dades de l’article estan extretes del llibre d’Esquerra 1937].

Armangué, Joan i Cuccu, Marina (1994): el teatre anglès a catalu
nya. bibliografia de les traduccions de salvador vilaregut, dins 
Miscel·lània germà colón, II, Barcelona, Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, ps. 145-163.

Armangué Herrero, Joan i Fanari, Silvia (1992): el teatre anglès a 
catalunya. bibliografia de les traduccions del període 19001936, 
dins Miscel·lània Jordi carbonell, IV, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, ps. 144-160.

Artells, Eduard (1938): Les Lletres. el llenguatge en el teatre, enca
ra. shakespeare i el qui, «Meridià», núm. 36 (16-IX-1938), p. 6.

Bacardí, Montserrat, Fontcuberta i Gel, Joan i Parcerisas, Fran-
cesc (ed.) (1998): cent anys de traducció al català. antologia, Vic, 
Eumo. [S’hi reediten reflexions dels traductors següents: Carner, 
1908a i 1944; Farran i Mayoral, 1920; Jordana, 1938; Manent, 
1955; Montoliu, 1908; Par, 1912; Sagarra, 1959a i Villangó
mez, 1963].

Bacardit, Ramon i Gibert, Miquel M. (ed.) (2003): el debat teatral 
a catalunya. antologia de textos de teoria i crítica dramàtiques: 
segle xix / pròleg d’Enric Gallén, Barcelona, Institut del Teatre de 
la Diputació de Barcelona. [Especialment ps. 59-66, 313-334 i 
516-521. S’hi reediten reflexions de: G. Romo (ps. 313-317: sobre 
el paral·lel entre Shakespeare i Corneille), Joseph Andrew de 
CovertSpring (ps. 318-319: shakespeare y la nueva escuela), 
anònim (ps. 321-330; és possible que l’autor fos Antoni Bergnes 
de las Casas), Josep M. Quadrado (ps. 331-334) i Conrad Roure 
(ps. 516-521: ressenya de Les esposalles de la morta de Víctor Ba-
laguer)].
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Badosa, Cristina (1994): guia de lectura. traducció, «Revista de Ca-
talunya», núm. 83 (març), ps. 116-119. [Comparació de les tra-
duccions dels sonets de Joan Triadú (40 sonets de shakespeare, 
1970, reedició de 1993) i de Gerard Vergés (tots els sonets de sha
kespeare, 1993)].

Barallat i Falguera, Celestí (1896): el enterramiento de ofelia y el 
texto de Moratín, dins Celestino Barallat y Falguera, shakes
peare y Moratin ante la fosa y traduccion catalana de un cuadro de 
shakespeare / memoria leída en la Real Academia de Buenas Le-
tras en la sesión celebrada el día 1.º de Diciembre de 1890; por D. 
Celestino Barallat y Falguera, Barcelona, Establecimiento Tipo-
gráfico de Jaume Jepús, ps. 3-11. [Consta d’una diatriba contra la 
versió castellana de Hamlet feta per Leandro Fernández de Mora-
tín (1798) (ps. 3-11), seguida d’una traducció catalana, suposada-
ment millor que la de Moratín, de Hamlet V.i (ps. 11-23)].

Beattie, John (1997): ‘sutil, falso y traidor...’ tres versiones de ri
chard III de shakespeare, dins Soledad González Ródenas i 
Francisco Lafarga (ed.), traducció i literatura. Homenatge a 
Ángel crespo, Vic, Eumo, ps. 163-172. [Comparació de la traduc-
ció castellana de José María Valverde i de les traduccions catalanes 
de Josep M. de Sagarra i Salvador Oliva].

Belbel, Sergi (2008): Introducció, dins La tragèdia del rei Lear / de 
William Shakespeare; traducció de Lluís Soler i Auladell; edició 
de Núria Casado i Gual, Lleida, Edicions i Publicacions de la 
Universitat de Lleida, ps. 9-12.

Bergnes, Antoni (1839): shakespeare, «El museo de familias, o, Re-
vista universal», núm. II, ps. 381-389. [Article sense firmar].

— (1940): comparación entre las literaturas de los diversos países del 
globo, «El museo de familias, o, Revista universal», núm. IV, ps. 
10-17.

Bloom, Harold (1995): el cànon occidental. el llibre i l’escola de les 
edats / traducció i notes de Lluís Comes i Arderiu, Barcelona, 
Columna.

Bonada, Lluís (2003a): La biblioteca Pompeu fabra engega amb el 
potiner shakespeare d’oliva, «El Temps» (30-IX-2003), p. 98. 
[L’autor firma amb les inicials «Ll. B.»].
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Bonada, Lluís (2003b): shakespeare, trinxat per la Pompeu fabra, 
«El Temps» (21-X-2003), ps. 84-86.

Buffery, Helena (1996): speaking in tongues: the catalan coriola
nus, dins Malcolm Coulthard i Patricia Anne Odber de Baubeta 
(ed.), the Knowledges of the translator: from Literary Interpre
tation to Machine classification, Lewiston, The Edwin Mellen 
Press, ps. 299-323.

— (1997): el parany del ratolí: the translation of shakespeare into 
catalan, «Journal of Catalan Studies / Revista Internacional de Ca-
talanística» (1-X-1997), <http://www.uoc.edu/jocs/1/translation/
translation.html>.

— (1998): translating Imperialism: catalan transfigurations of sha
kespeare, tesi doctoral, Birmingham, University of Birmingham. 
[La tesi, reelaborada, s’ha publicat com a Buffery, 2007].

— (2000): shakespeare and the cultural dream in catalonia, «Tes-
serae: Journal of Iberian and Latin American Studies», núm. 6/1 
(1-VI-2000), ps. 5-18.

— (2002): navigating the tempest: translation and the negotiation 
of culture in catalonia, dins Silvia Bermúdez, Antonio Cortijo 
Ocaña i Timothy McGovern (ed.), from stateless nations to 
Postcolonial spain / de naciones sin estado a la españa postnacio
nal, Boulder (Colorado), Society of Spanish and Spanish-Ameri-
can Studies, ps. 63-79.

— (2007): shakespeare in catalan: translating Imperialism, Cardiff, 
University of Wales Press. [Es preveu que el llibre, amb el títol 
shakespeare en català, es publiqui el 2010 a Vic, en traducció de 
Dolors Udina, en una coedició del Festival Shakespeare i Eumo 
Editorial].

— (2009): tòpics de shakespeare: orígens i originalitat del ‘Hamlet’ 
català, «1611. Revista de historia de la traducción / A Journal of 
Translation History / Revista d’història de la traducció», núm. 3, 
<http://www.traduccionliteraria.org/1611/art/buffery.htm>.

Bulbena i Tosell, Antoni (1910): als llegidors o actors de la present 
tragedia, dins Guillèm Shakspere, Hamlet, príncep de denamarca 
/ versió en prosa literaria, del anglès directament traslladada, y per 
primera volta apropriada a la catalana escena per Antoni Bulbena 
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& Tosell, Barcelona, Imprempta de F. Giró, ps. 5-8. [Reedició 
anotada: Pujol, 2007: 93-99].

Busquets, Loreto (1984): Josep carner, traductor, dins Josep carner 
en els seus millors escrits / presentació: Albert Manent, Barcelona, 
Miquel Arimany, ps. 165-176.

Cantavella, Joan (1981): shakespeare en catalán, «Nueva Estafeta», 
núm. 33 (agost), ps. 113-114.

Carner, Josep (1907): del shakespeare en llengua catalana, «La Veu 
de Catalunya» (14-VIII-1907, edició del vespre), ps. 1-2. [Reedi-
ció: Carner, 1986: 56-57]. [Disponible també a: <http://parles.
upf.es/parles/?q=node/91>].

— (1908a): abans que tot, dins W. Shakespeare, el somni d’una nit 
d’estiu / traducció de Josep Carner, Barcelona, Estampa d’E. Do-
menech, ps. 7-13. [Reedició: Bacardí, Fontcuberta i Gel i Par
cerisas, 1998: 45-48]. [Reedició anotada: Pujol, 2007: 75-80].

— (1908b): del ‘somni d’una nit d’estiu’, «Teatralia» (1-X-1908), ps. 
77-81. [Reedició: Carner, 1986: 98-99].

— (1908c): resposta a una enquesta sobre el teatre en vers, «Teatra-
lia», núm. 6 (30-IX-1908), ps. 177-178. [Reedició: Carner, 1986: 
257-258].

— (1909): Per començar, dins W. Shakespeare, Les alegres comares 
de Windsor, Barcelona, Estampa d’E. Domènech, ps. I-IV.

— (1917): Prefaci, dins William Shakespeare, venus i adonis / trad. de 
Morera i Galicia; prefaci de Josep Carner, Barcelona, Publicacions 
de «La Revista», ps. 9-12. [2a ed., 1918]. [Reedició, amb el títol ‘ve
nus i adonis’, de William shakespeare, trad. de Magí Morera i galí
cia, «La Revista. Quaderns de Publicació Quinzenal», núm. III/37 
(16-IV-1917), ps. 154-155]. [Reedició, sense títol: vida Lleidatana, 
núm. II/28 (15-VI-1927), ps. 120-122]. [Reedició, amb el títol ‘ve
nus i adonis’ de W. shakespeare: Carner, 1986: 140-142]. [Reedi-
ció, amb el títol Prefaci: Morera i Galícia, 2001: 425-428].

— (1944): de l’art de traduir, «Lletres» (Mèxic), núm. 3 (juliol), ps. 
4-6. [Reedició: Carner, 1986: 193-196]. [Reedició: Bacardí, 
Fontcuberta i Gel i Parcerisas, 1998: 127-130]. [Reedició: En-
ric Gallén et al., L’art de traduir. reflexions sobre la traducció al 
llarg de la història, Vic, Eumo, 2000, ps. 386-389].
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Carner, Josep (1986): el reialme de la poesia / de Josep Carner; a 
cura de Núria Nardi i Iolanda Pelegrí, Barcelona, Edicions 62.

Carrion, Ambrosi (1916): shakespeare — divagacions, «El Teatre 
Català», núm. 218 (29-IV-1916), ps. 154-155.

Coca, Jordi (1986a): Presentació, dins teatre de W. shakespeare / 
[traducció de] Josep Maria de Sagarra; presentació de Jordi Coca, 
I, Barcelona, Editorial Selecta-Catalònia, ps. XI-XXXI.

— (1986b): sagarra, traductor de shakespeare, dins Josep Maria de 
sagarra en els seus millors escrits / presentació de Lluís Perma-
nyer, Barcelona, Miquel Arimany, ps. 139-144.

Codina i Valls, Francesc (2001): La traducció poètica com a pràctica 
hipertextual. algunes notes arran de quatre versions catalanes, i 
una contraexultació, del sonet 129 de shakespeare, dins Miscel
lània segimon serrallonga, Vic, Eumo, ps. 69-87. [També dispo-
nible a: <http://www.uvic.es/central/campus/gabinet/aulass/ca/
Codina.pdf>].

Coleridge, S[amuel] T[aylor] (1911a): Hamlet, traducció de P. M. 
de Tirs, «De tots colors», núm. 173 (28-IV-1911), ps. 258-263. 
[L’article continua a Coleridge, 1911b].

— (1911b): Hamlet (acabament), traducció de P. M. de Tirs, «De tots 
colors», núm. 174 (5-V-1911), ps. 274-278.

— (1918): de les «Lliçons sobre shakspeare», «La Veu de Catalunya», 
edició del vespre (31-VIII-1918), p. 11. [Traducció anònima; l’au-
tor firma «Coleridge»].

Conejero Tomás, Manuel Ángel, Montalt Resurrección, Vicent 
i Tronch Pérez, Jesús (1996): traduir shakespeare al català: un 
esforç retòric i teatral, dins Miquel Edo Julià (ed.), I congrés 
Internacional sobre traducció. abril 1992. actes, II, Bellaterra, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i 
d’Interpretació, ps. 899-906.

Cònsul, Roger (2004): Introducció i Propostes de treball, dins Willi-
am Shakespeare, romeu i Julieta / versió de Miquel Desclot; 
introducció i propostes de treball de Roger Cònsul, Barcelona, 
Proa, ps. 7-33 i 209-215.

Corbella, Ferran J. (1999): Josep M. de sagarra: un dramaturg entre 
el Modernisme i el noucentisme (19181936) (1a part); i Josep M. 
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de sagarra: un dramaturg entre l’europeisme i el franquisme 
(19401961) (2a part), «Revista de Catalunya», núm. 136 (gener) i 
137 (febrer), ps. 80-118 i 98-118. [En el 2n article s’estudien, entre 
d’altres obres, les traduccions de Shakespeare].

CovertSpring, J[oseph] A[ndrew] de (1835): shakespeare y la nue
va escuela, «El Catalán» (25-IX-1835), p. 1. [Reproduït dins Ba
cardit i Gibert, 2003: 318-319].

Cuccu, Marina (1996): una tragèdia catalana. ‘Les esposalles de la 
morta’: alguns problemes filològics, «Serra d’Or» (novembre), ps. 
57-58. [Sobre l’obra de Víctor Balaguer Les esposalles de la morta 
(1978), primer intent d’adaptació d’una obra de Shakespeare (ro
meo and Juliet) al català. Tracta també de la relació de Víctor Ba-
laguer amb Ernesto Rossi, actor italià que va interpretar l’obra en 
la (pre)versió italiana de Luigi da Porto].

— (1998): William shakespeare in catalogna e l’introduzzione del 
mito di ‘romeo and Juliet’, dins Paolo Maninchedda (ed.), La 
sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. atti del vI 
congreso (III Internazionale) dell’associazione Italiana di studi 
catalani, II, Càller (Sardenya), CUEC, ps. 52-64.

Delgado, Maria M. (2006): Journeys of cultural transference: ca
lixto bieito’s Multilingual shakespeares, «Modern Language Re-
view», núm. 101/1 (1-I-2006), ps. 106-150.

Desclot, Miquel (1998): nota sobre la traducció, dins William 
Shakespeare, La tempesta, Barcelona, Proa, p. 7 (no numerada).

— (2002): sobre la traducció, dins William Shakespeare, La tragè
dia de Macbeth / traducció de Miquel Desclot per a una posada en 
escena de Calixto Bieito, Barcelona, Columna / Fundació Romea 
per a les Arts Escèniques, ps. 11-13.

— (2004a): un cinquè romeu i Julieta, dins William Shakespeare, 
romeu i Julieta / versió de Miquel Desclot; introducció i propos-
tes de treball de Roger Cònsul, Barcelona, Proa, ps. 35-39. [Ree-
dició anotada: Pujol, 2007: 171-175].

— (2004b): un gènere poètic, dins Miquel Desclot, de tots els vents / 
selecció de versions poètiques; pròleg de Ricard Torrents, Barce-
lona, Angle Editorial, ps. 27-37. [Reflexions sobre la traducció de 
poesia com a gènere literari].
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Desclot, Miquel (2005): traducció poètica. una forma d’escriptura, 
<http://www.pencatala.cat/ctdl/literatura_universal_catala/ar-
xiu_articles/els_reptes_de_la_traduccio_literaria/traduccio_poe-
tica_una_forma_descriptura.php>. [Reedició dins: Joan Martí i 
Castell i Josep M. Mestres i Serra, el llibre i la lectura: una 
revolució en la història de la humanitat (actes del seminari del 
cuIMPbceL 2005) / a cura de Joan Martí i Castell i Josep M. 
Mestres i Serra, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2007, ps. 
41-57]. [Conté unes reflexions sobre la traducció del primer vers 
de la segona cançó d’Ariel de the tempest per part del propi Des-
clot i dels altres traductors catalans].

Domènech, Eduard (1907): al públic, dins W. Shakespeare, Julius 
cèsar / traducció de Salvador Vilaregut, Barcelona, E. Domenech, 
impressor, ps. 181-183 (no numerades). [L’autor firma «Eduart 
Domenech»].

Esclasans, Agustí (1925): Homerdantshakespeare, dins articles 
inèdits, Barcelona, Edicions «Quatre Coses», ps. 97-104.

— (1927): Hamlet, fantasma de bronze, «Revista de Catalunya», 
núm. VII/39 (setembre), ps. 255-258.

Espasa Borràs, Eva (2001): La traducció dalt de l’escenari, Vic, 
Eumo. [Estudia com les obres i les traduccions canvien a dalt de 
l’escenari. Se centra, entre d’altres, en una representació catalana 
de the Merry Wives of Windsor i una representació anglesa, una de 
catalana i una d’italiana de Measure for Measure].

Esquerra, Ramon (1935): shakespeare a catalunya, «La Revista», 
núm. 21 (gener-juny), ps. 78-111.

— (1937): shakespeare a catalunya, Barcelona, Generalitat de Cata-
lunya / Publicacions de la Institució del Teatre.

— (2006): dues notes shakesperianes, dins Lectures europees, Berga i 
Manresa, L’Albí / Faig, ps. 101-104. [Edició original: Barcelona, 
La Revista, 1936].

F. (1928): ‘els sonets de shakespeare’ traduïts per carme Montoriol, 
«La Veu de Catalunya» (16-III-1928, edició del matí), p. 5.

Fàbregas, Xavier (1979a): notes introductòries a les traduccions cata
lanes de shakespeare, dins Miscel·lània aramon i serra. estudis de 
llengua i literatura catalanes oferts a r. aramon i serra en el seu 

021-Llengua 21 - 02.indd   285 5/5/10   17:27:04



286 dídac Pujol

setantè aniversari, I, Barcelona, Curial, ps. 181-204. [Monogràfic 
d’«Estudis Universitaris Catalans», XXIII].

Fàbregas, Xavier (1979b): shakespeare en catalunya, «Destino», 
núm. 2.166 (abril), ps. 6-7.

— (1987): teatre en viu (19691972) / a cura de Maryse Badiou; 
introducció de Jaume Melendres, Barcelona, Institut del Teatre 
de la Diputació de Barcelona / Edicions 62, ps. 107, 198-199, 
207-208.

— (1990): teatre en viu (19731976) / a cura de Maryse Badiou; in-
troducció d’Antoni Bartomeus, Barcelona, Institut del Teatre de 
la Diputació de Barcelona, ps. 38-39, 264-265.

— (1995): teatre en viu (19771982) / a cura de Maryse Badiou; 
introducció d’Antoni Bartomeus, Barcelona, Publicacions de 
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, ps. 55, 96, 
100-102.

Farran i Mayoral, Josep (1916): el sobirá joiós, «La Revista. Qua-
derns de Publicació Quinzenal», núm. II/14 (30-IV-1916), ps. 
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