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SHAKESPEARE, MÉS DIFERENTS QUE 
SEMBLANTS? 
 
Sovint es diu que Miguel de Cervantes i William Shakespeare, els més grans 
escriptors de la literatura universal, van tenir vides paral·leles. 
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es del 23 d’abril de 1996 se cele-

bra en tots els racons del món el 

Dia Internacional del Llibre. La raó per la qual 

siga aquesta la data triada és perquè es creu 

que en aquest mateix dia, tres cents seixanta 

anys enrere, morí Miguel de Cervantes i     

William Shakespeare, els dos més grans es-

criptors de la literatura mundial. Molta de la 

població que habita en aquest planeta creu 

que aquesta asseveració és vertadera, però 

realment ho és? A més a més, molts són els 

experts que han establert relacions entre el 

geni castellà i Shakespeare. Així, han trobat 

semblances entre El Quixot, l’obra més impor-

tant de Cervantes i Hamlet, l’obra cimera del 

seu homòleg anglés, entre els mateixos per-

sonatges d’aquestes obres o en la seua pròpia 

vida. Existeixen aquestes semblances, o pel 

contrari, són més les diferències que les sem-

blances? 

 En primer lloc, Cervantes i Shakespeare 

no van morir el mateix dia. El castellà ho féu 

un 22 d’abril de 1616 seent soterrat el dia 23; 

en canvi, l’anglés morí el mateix dia en què 

Cervantes fou soterrat, però amb una xicoteta 

puntualització: fou el dia 23 d’abril segons el 

calendari julià. Aquesta data pertany, per tant, 

al 3 de maig del calendari gregorià, el calen-

dari majoritari utilitzat avui al món. En conse-

qüència, podem afirmar que aquests dos mes-

tres no van morir el mateix dia. Com a curios i-

tat, hem d’afegir que el 23 d’abril de 1616 

morí Inca Garcilaso de la Vega – escriptor i 

historiador peruà –;  i tanmateix, ho feren 

William Wordsworth – un dels millors poetes 

romàntics anglesos – i Josep Pla – escriptor i 

periodista espanyol en llengües catalana i cas- 

 

 

tellana –, però d’anys diferents, 1850 i 1981, 

respectivament.          

 Miguel de Cervantes va nàixer a Alcalà 

de Henares (Madrid) en 1547. Es va formar en 

el Renaixement i, a més, visqué l’inici del Ba r-

roc. Així, sintetitzà els aspectes literaris fona-

mentals del Renaixement i creà l’obra més 

significativa del Barroc. També va conrear el 

gènere poètic, encara que l’esplendor de la 

prosa va enfosquir la seua producció poètica. 

Tanmateix, va escriure teatre, amb obres com 

Huit comèdies i huit entremesos, obra que no 

va ser mai representada i on els personatges 

estan caracteritzats per la ridiculesa. Per con-

tra, William Shakespeare va tenir una vida un 

tant misteriosa. Hi existeix poca informació al 

voltant de la seua vida, cosa que ha provocat 

que molts historiadors pensen que el millor 

escriptor en llengua anglesa de la història de 

la literatura no va existir mai. D’aquesta ma-

nera, Shakespeare era tan sols un pseudònim 

amb el que amagar algun dels escriptors més 

famosos de l’època. No obstant, la seua obra 

està formada per catorze comèdies, deu tra-

gèdies i deu drames històrics, on els sent i-

ments, el dolor i les ambicions de l’ànima hu-

mana seran els principals eixos de l’obra de 

l’anglés. Va nàixer en Stratford-upon-Avon en 

1564. Era el tercer fill d’un pròsper comerciant 

que va caure en la misèria després de ser acu-

sat de comerciant il·legal. Cal destacar que 

ningú sap on va estudiar, el que sí que es 

coneix és que es casar molt jove i va tenir dos 

fills. En la seua vida hi ha una etapa de la qual 

l’única dada que es coneix és que en 1592 

treballava a Londres com a dramaturg, data 

en què començava ja a destacar.                                                                                     
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 Miguel de Cervantes mai no va escoltar 

parlar del mestre de Stratford-upon-Avon, 

localitat natal de l’anglés. I pel que respecta a 

Shakespeare, va escoltar parlar de Cervantes, 

o va llegir el Quixot, com s’ha difós entre la 

població? Segons els estudis realitzats pels 

historiadors, podem afirmar que això no és 

pas del tot cert. Només se sap que tal vegada 

llegí la primera part. Com a prova trobem que 

hi ha una obra perduda de Shakespeare de la 

qual es conserva un resum on hi apareix un 

personatge comú amb el Quixot, Cardenio. Cal 

recordar que un és novel·lista i l’altre, drama-

turg, per la qual cosa pareix dif ícil establir una 

gran relació entre ambdós.    

 Podem trobar arreu del món exemples 

d’altres escriptors que van jutjar a posteriori la 

simultaneïtat entre dues obres. És l’exemple 

de Michael Bell – professor del departament de 

literatura anglesa i comparada de la Univers i-

tat de Warwick (Anglaterra) – qui explica que 

és molt dif ícil provar que Shakespeare llegira a 

Cervantes; o Carlos Fuentes – escriptor, in-

tel·lectual i diplomàtic mexicà del segle XX – 

que va publicar un llibre d’assajos publicitaris 

en 1988 on afirma que tal vegada ambdós 

sigueren la mateixa persona. A més, es diu 

que l’escassa diferència de dies existents entre 

la mort d’un i de l’altre, pot ser hagués sigut 

temps necessari perquè un Cervantes agònic 

viatjara a Londres per morir novament en el 

cos de Shakespeare. Actualment, se sap que 

açò no és pas vertader, ja que el 17 de març 

del passat any, van ser trobades les restes del 

cos de l’escriptor d’Alcalà (o almenys si la c i-

ència no ens enganya).   

  

 Ambdós van produir figures que en 

certa manera assentaren les bases fundacio-

nals de les icones amb a penes uns anys de 

diferència. Així afirma el professor Bell, qui 

considera que allò realment important és la 

coincidència d’estils i continguts de les seues 

obres. A més, els dos utilitzaren una estructu-

ra de trames i subtrames, en les quals sempre 

incloïen parts de comèdia.    

   

 Però eixes similituds d’estil es van deu-

re probablement al simple fet que els dos es-

criptors coincidiren en una època i van tenir 

influències culturals paregudes, a més de les 

mateixes lectures, la qual cosa els va portar a 

solucions literàries paral·leles, explica Gómez 

Canseco, professor de la Universitat de Huel-

va.  

 Per tant, l’important no és que Shake-

speare llegira a Cervantes, cosa que pareix ser 

falsa o que, almenys, no féu una lectura com-

pleta del llibre; aquest fet és merament signi-

ficatiu, a l’igual que el Dia Internacional del 

Llibre se celebre el 23 d’abril.   

      

 Dos escriptors, dos països, dos pensa-

ments, dos savis, dos grans, dos lluitadors, 

dues ànimes, dos cossos, però un sol món. 

Així és, aquests escriptors estan units per un 

sol món. Podran haver-hi semblances i dife-

rències entre l’anglés i el castellà, però real-

ment és això important? Hem de quedar-nos 

amb les experiències, els somriures, els plors, 

les rialles, l’alegria, la tristesa, la felicitat i 

quants sentiments han impactat en cadascuna 

de les nostres ànimes gràcies a les seues 

obres. Ells són alguns dels responsables que 

han ajudat a què la nostra ment reflexione i 

que el nostre cor bategue amb major força i 

amb sentiments més intensos. 

 


