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INTRODUCCIÓ

L’objectiu que hem perseguit en elaborar el dossier didàctic que us presentem és el de
proporcionar materials per estudiar la literatura universal des de l’òptica de l’ensenyament
en català.

Hem plantejat l’estudi d’acord amb els objectius de la matèria optativa de literatura
universal per al Batxillerat. Per tant, l’autor que treballem és un contingut que s’ha
d’estudiar en aquesta matèria i les obres escollides són les que s’han proposat en les
recomanacions fetes pel Departament d’Ensenyament.

Hem organitzat aquest material de manera que l’estudi de les obres en particular ens
encamini a comprendre millor l’autor, l’època i el corrent literari on s’insereix i, en últim
terme, a comprendre i estimar les obres teatrals, tant en el vessant de text literari com en el
de text teatral.

Cada obra l’hem analitzada d’una manera pragmàtica i globalitzadora procurant proposar
uns exercicis que guiïn l’alumnat pels diferents nivells d’estudi d’una obra literària entesa
com una totalitat resultant d’una conjunció dels diversos aspectes estructurals.

Aquest dossier està format per quatre grans capítols el primer dels quals és referit a
l’entorn i obra de Shakespeare; el segon se centra en el treball didàctic de Hamlet i els dos
darrers estan dedicats a Romeo i Julieta i a El somni d’una nit d’estiu, respectivament.
L’estudi de les tres obres s’ha subdividit, alhora, en diversos apartats en què s’ha analitzat
la significació (títol, temes, estructura...) els personatges, la tècnica i l’estil.

A fi de facilitar la tasca del professorat, el dossier inclou també un solucionari dels
exercicis més significatius.

En l’elaboració d’aquest material hem escollit les edicions de les traduccions de Salvador
Oliva, publicades conjuntament per l’editorial Vicens Vives i TV3 Televisió de Catalunya.
Totes les citacions de les obres, doncs, són referides a aquestes edicions.

Un dels objectius d’aquest material didàctic és fer treballar l’alumnat tant individualment
com en grups. Pensem que el segon plantejament és essencial per resoldre alguns dels
exercicis proposats i també per encaminar els nois i noies cap a l’adquisició de l’hàbit de
treball en equip.

A més, ens cal afegir que pretenem que qui treballi aquesta proposta es familiaritzi amb el
maneig d’obres de característiques molt diverses i sàpiga extreure tot el benefici possible
de la informació que en pugui obtenir.

El nostre interès és que el professorat i l’alumnat puguin trobar en els apartats d’aquest
dossier els coneixements adequats per comprendre millor l’obra de William Shakespeare i,
més específicament, les tres obres treballades.





7

ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT

El dossier s’adreça específicament als alumnes de Batxillerat per a treballar la matèria de
Literatura universal.

1. Objectius

L’alumne/a en acabar de treballar el dossier ha de ser capaç de:

1. Gaudir de la lectura de textos i obres representatius de la literatura universal.

2. Llegir, analitzar, interpretar i valorar obres i textos del teatre de Shakespeare.

3. Destacar l’aportació de l’autor a la literatura universal.

4. Crear diferents textos a partir dels models literaris llegits i analitzats.

5. Utilitzar fonts bibliogràfiques per a l’estudi de l’obra de William Shakespeare.

2. Continguts

Procediments

1. Lectura de les obres proposades i elocució expressiva.

2. Lectura comprensiva de fragments literaris.

3. Comprensió, interpretació i comentari de textos literaris: contextualització de l’autor i
les obres.

4. Realització d’exercicis sobre el tema i els subtemes de l’obra llegida, anàlisi de
l’estructura i dels personatges, i treball reflexiu sobre l’estil de l’obra.

5. Utilització de diferents fonts bibliogràfiques.

6. Recerca d’informació sobre els contextos culturals de les obres literàries.

7. Comprensió i valoració de les idees estètiques dels moviments literaris en què s’inclou
l’autor i reconeixement d’aquests en les obres treballades .

8. Observació de tòpics i mites en els textos i obres seleccionats.

9. Producció de textos breus a partir de models literaris.

10. Comparació de textos de diferents autors per veure’n les similituds i les diferències.

11. Apropament al concepte de traducció, tenint en compte versions en català, confrontant-
les amb el text original quan convingui.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. El teatre dels segles XVI  i XVII .

2. Vida i obra de William Shakespeare.

3. Anàlisi de Hamlet, Romeo i Julieta i El somni d’una nit d’estiu:

− El tema

− L’estructura
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− Els personatges

− La tècnica

− L’estil

Valors, normes i actituds

1. Respecte a les diversitats de pobles, cultures i llengües.

2. Comprensió de les aportacions universals d’autors i cultures.

3. Sensibilitat per la cultura literària.

4. Millora de la lectura comprensiva del llenguatge literari.

5. Participació en l’elaboració d’idees i d’interpretacions.

6. Atenció al diàleg entre l’originalitat i la tradició, el que és local i el que és universal.

3. Orientacions didàctiques

Per a l’ensenyament-aprenentatge

Per tal de poder comprendre correctament les obres que es treballen en aquest dossier, cal
que es tingui en consideració el conjunt de coneixements sobre història que ja tenen els
nois i noies provinents de l’ESO i de les matèries comunes sobre literatura, els que
provenen de batxillerat. Això no obstant, el professorat de llengua i literatura haurà
d’indicar a l’estudiant el camí per contextualitzar l’autor i les obres estudiades.

També caldrà orientar l’alumnat respecte als corrents culturals i tendències estètiques de
l’època de l’autor, de manera que pugui identificar aquests trets en les obres llegides amb
certa facilitat i, així, conèixer més correctament l’autor i la seva producció.

Fóra convenient proporcionar informació als nois i noies sobre els principals fets biogràfics
de l’autor i també els esdeveniments socials més rellevants de la seva època, de manera
que això els ajudi a fer una anàlisi més profunda de les opcions temàtiques del literat.

A més, s’hauria d’establir una estratègia de comentari de text a l’inici del crèdit, de manera
que serveixi de pauta per establir relacions entre les obres treballades i el conjunt de l’obra
de l’autor, l’estil i la concepció literària d’aquest, els trets estètics de l’època que hi
reflecteix i els trets originals que hi aporta.

És aconsellable complementar els estudis literaris de l’autor i les obres proposades amb
altres recursos com ara representacions teatrals, crítica teatral a la premsa i televisió,
projeccions cinematogràfiques, exposicions, etc.

Per a l’avaluació

Abans d’establir els criteris d’avaluació, caldria tenir present el que ja saben els alumnes
sobre el tema; per això fóra aconsellable fer una avaluació inicial per esbrinar quins
coneixements tenen els nois i noies sobre recursos retòrics, estilística i gèneres literaris. El
professorat haurà d’adequar el treball amb el dossier als resultats obtinguts en aquesta
avaluació.
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L’avaluació formativa s’hauria d’establir quant  a la capacitat de resolució dels exercicis
d’aquest dossier, la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a l’hora de treballar
aquest material didàctic i la capacitat de treballar individualment i en equip.

En l’avaluació sumativa s’hauria de tenir present que l’alumnat ha anat adquirint un
conjunt de tècniques per analitzar i avaluar una obra teatral, de manera que caldria tenir en
compte la capacitat de l’alumne de fer un comentari de text de qualsevol fragment de les
obres treballades i demostrar que pot interpretar correctament l’obra, que sap fer una
exposició ordenada de les seves idees i que és capaç de manifestar una opinió crítica
d’aquestes obres.





I. APROXIMACIÓ AL TEATRE DE SHAKESPEARE
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1. L’ENTORN DE WILLIAM SHAKESPEARE

1. Sobre la biografia de William Shakespeare se n’han escrit obres, se n’han fet
pel·lícules... i, sovint,  ens han presentat una figura de l’escriptor una mica esbiaixada. Si
consulteu qualsevol obra biogràfica sobre William Shakespeare, podreu omplir els espais
blancs d’aquest text:

Va néixer el __________ a _____________ al sud ____________; era fill de John
Shakespeare, que es dedicava al ______________, i de Mary Arden; es casà amb
________________ l’any 1582 i va tenir _________ fills. El ___________ es
traslladà a _______________ on treballà com _____________ en un teatre que es
deia ________ _________, en el qual actuava la companyia del ___________. Més
endavant es va constituir la companyia ____________________ de la qual
Shakespeare era soci i que sota el regnat de Jacob I va canviar el nom per
___________________________, amb la qual van actuar definitivament en el teatre
______________________, que fou construït l’any __________. La major part de
les seves obres foren escrites per ser representades per la seva companyia. Es va
retirar del teatre l’any ___________ i se’n tornà a ____________________ on morí
el 23 d’___________ de ________, el mateix dia i any que ___________________,
autor del Quixot.

2. La Gran Enciclopèdia Catalana, en l’entrada que dedica a William Shakespeare, diu
que era poeta, dramaturg, comediògraf, actor i empresari teatral. Busqueu el significat de
cada una d’aquestes activitats, mireu quins són els trets comuns entre elles i expliqueu
sintèticament quins aspectes literaris corresponien al seu ofici.

3. William Shakespeare és una de les figures més emblemàtiques de la literatura universal.
Tots n’hem sentit a parlar, però a vegades no coneixem prou bé els aspectes del món en
què li va tocar viure. Així, tothom sap que William Shakespeare és un autor anglès, però:

a) Qui governava Anglaterra durant la seva vida i quins fets històrics més rellevants es
van produir?

b) Sota el regnat de quin monarca va escriure:

− El somni d’una nit d’estiu

− Hamlet

− Romeo i Julieta

c) Quins monarques governaven Europa en aquesta època? Associeu cada monarca amb
el país corresponent:

− França: _______________________________

− Holanda: ______________________________

− Espanya: ______________________________

− Imperi Alemany: ________________________

− Imperi Turc: ___________________________

− Estat Pontifici: _________________________
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d) Completeu les columnes amb els fets històrics, països, personatges i governants que
hi corresponguin:

Països Governants Fet històric Personatges

Batalla de Lepant

Drake

Portugal

Martí Luter

Concili de Trento

4. Els corrents artístics dominants en l’època shakespeariana eren el Renaixement i el
Barroc. Esmenteu tres característiques essencials de cadascun:

Renaixement:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________

Barroc:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

5. Aparelleu cada autor amb la seva obra i, després, col·loqueu-los a la casella que
correspongui de la taula següent, segons l’art que van cultivar i el moviment a què
s’adscriuen:

Autors Obres i descobriments

Baltasar de Castiglione La Celestina

Fernando de Rojas El Cortesà

Joan Lluís Vives El Príncep

Miquel Àngel la circulació sanguínia pulmonar

Leonardo da Vinci Sonets

Descartes El David

Miquel Servet Discurs del mètode

Miguel de Cervantes l’heliocentrisme

Francesc Vicenç Garcia De arte discendi

Rembrandt El Quixot

Molière L’avar

Velázquez Las Meninas

Newton La Ronda de Nit

Maquiavel teoria de la gravetat

Copèrnic La Gioconda
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Autors i obres Moviment

Pensament

Ciència

Literatura

Pintura

Escultura

6. Consulteu en una història d’Anglaterra els fets socials més importants que van ocórrer
en els segles XVI  i XVII  i responeu les preguntes següents:

a) Quins fets històrics van propiciar canvis en l’estructura social anglesa d’aquella
època?

b) La societat anglesa estava composta per diversos estaments socials. Quins eren?

c) Compareu aquesta estructura social amb la dels estats catòlics europeus i digueu
quines diferències hi ha.

d) De quin estament social solien provenir els autors teatrals?

2. ELEMENTS QUE INTERVENEN EN UNA REPRESENTACIÓ TEA TRAL

1. Si parlem de teatre en el vessant de la representació, sabem que els teatres han anat
evolucionant estructuralment, per anar-se adaptant als canvis.

Indiqueu quins elements intervenen en una obra teatral i distribuïu-los segons els grups que
us indiquem:

Materials Humans Textuals

2.1. Elements materials

1. Poseu en el dibuix el nom que correspon a cada un dels elements del teatre que us
indiquem:
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2. Al llarg de la història, s’han concebut els espais i l’estructura dels teatres de diferents
maneres segons la importància que es donava a uns elements teatrals materials per sobre
dels altres a l’hora de representar una obra. Des de la Grècia clàssica fins a l’actualitat,
l’estructura dels teatres ha evolucionat molt.

Us presentem una mostra de teatres amb la indicació de l’època en què foren construïts.
Amb l’ajut d’una història del teatre, digueu:

Segle XVI  Segle XVI  (1590)

Planta del teatre de Dionís a Atenes: 1, grades (κοίλα); 2, escales d’accés a la
graderia; 3, corredor circular (διάζωµα); 4, orquestra (ορχήστρα, desplaçada al
nord durant el s IV); 5, portes d’accés; 6, prosceni (προσκήνιον); 7, escena
(σκηνή); 8, παρασκήνια; 9, pòrtic
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a) Quins elements tenien més importància en cada període i per què.

b) Si aquests elements depenien o no de la concepció que tenien sobre la representació
teatral que dominava cada corrent cultural. Raoneu la resposta.

c) Si hi havia relació entre el tipus d’obra i l’espai on es representava. Raoneu la
resposta.

3. Ja heu vist quina era l’estructura dels teatres dels segles XVI  i XVII . Segons el país també
tenien petites variacions. Amb l’ajuda d’una història dels teatres, indiqueu quines
diferències hi havia entre els teatres italians, els corrales i els teatres anglesos.

4. El teatre anglès del segles XVI  i XVII  es feia a la cort, per encàrrec d’algun noble o bé en
teatres. Busqueu informació en la bibliografia i digueu com es deia el primer teatre que es
va construir a Londres.

5. Londres, que aleshores ja era una ciutat força gran, de seguida va comptar amb diversos
teatres. Sabríeu dir on eren ubicats? Per què?

6. Feu una descripció de com podia ser el teatre The Globe de Londres:

− Quin lema hi havia en el rètol del teatre?

− Quina figura coronava l’entrada del teatre?

2.2. Elements humans

1. Segons els corrents artístics i l’època, s’ha donat més importància a uns elements teatrals
personals que no pas a uns altres. Distribuïu en el quadre els elements teatrals humans que
us donem segons la importància que tenien a cada època i digueu quin corrent teatral,
cronologia i tipus d’obres teatrals que hi corresponen:

Elements humans: autor, actors, director, escenògraf, empresari, públic.

Èpoques: Grècia clàssica, Roma, edat mitjana, Renaixement, Barroc, Neoclassicisme,
Romanticisme, Realisme, Simbolisme, època contemporània.

Època Elements humans Corrent teatral Cronologia Tipus d’obres
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2. En l’època de Shakespeare les representacions teatrals responien a unes característiques
concretes. Digueu:

a) A quins elements materials i humans de les representacions donaven més
importància? Raoneu la resposta.

b) Quina era la contribució que va fer Shakespeare respecte a aquests elements?

c) Quina consideració social tenien els actors? I els autors de les obres que es
representaven?

d) A quin estatus social pertanyia l’espectador mitjà de les obres shakespearianes?

e) Dins dels teatres hi havia diferenciació entre els llocs que podien ocupar els diferents
estaments socials? Expliqueu-vos.

3. La programació dels teatres era diversa i les companyies es feien la competència.
Informeu-vos-en i digueu:

a) El nom d’algun teatre de l’època shakespeariana.

b) Quins autors i quines companyies hi havia.

c) Quin horari feien els teatres.

d) Quan durava una obra en cartell.

2.3. El text teatral

1. Col·loqueu la lletra de la definició que correspongui a cada un dels gèneres teatrals
següents:

Gènere Lletra Gènere Lletra Gènere Lletra

Tragèdia Drama Sainet

Òpera Comèdia Opereta

A Obra dramàtica que tracta d’assumptes greus i seriosos. Els temes, que poden ser
diversos, són tractats en un to seriós i en un estil elevat. Els personatges són éssers
importants que afronten els conflictes que els assetgen sense poder-los vèncer: hi
sucumbeixen tràgicament.

B La història que tracta aquesta forma dramàtica té sempre un final feliç. Una altra
característica és la intenció crítica, moralitzadora o satírica, amb la qual intenta
provocar la rialla del públic i fer-li passar una bona estona. Els temes provenen del
món de la experiència  concreta.

C És un gènere teatral mixt entre la comèdia i la tragèdia, que presenta la caiguda de
l’heroi protagonista com a inevitable. L’heroi del drama dominarà el conflicte que se
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li plantegi i no serà arrossegat fatalment a cap destí tràgic. També fa un tractament
seriós i greu dels personatges.

D Representació d’un drama amb el text cantat, acompanyament d’orquestra i amb
elements escènics habituals. El cant, en lloc de la parla, és el mitjà d’expressió dels
personatges.

E Peça teatral amb una part dialogada i una altra cantada, i amb acompanyament
orquestral. La música es basa, generalment, en ritmes lleugers, de danses i, en alguna
ocasió, en el folklore. Els temes tractats solen ser sentimentals amb un toc de
frivolitat.

F Peça teatral molt curta formada per un sol acte. Està pensada per intercalar-se entre
els actes d’una obra major per distreure el públic. Té un to còmic i popular.

2. Quins corrents literaris eren vigents a Europa en el temps en què es van publicar i
representar les obres de Shakespeare?

3. Quines eren les característiques més importants del teatre europeu durant els segles XVI  i
XVII ?

4. Completeu el quadre següent:

Obra teatral Autor Tipus d’obra Corrent literari País

Fernando de Rojas

El retablo de
las maravillas

L’avar

F. Fontanella

Commedia dell’arte

5. Pel que fa a l’àmbit cultural, investigueu quins models de cultura admiraven els anglesos
en aquella època.

6. Quines són les fonts dels referents culturals que hi ha a les obres de Shakespeare?

7. Les obres d’aquest autor s’inclouen dintre de les tendències i característiques del teatre
elisabetià. Sabríeu dir quines són?

8. Uniu les dues parts per aconseguir els títols de les obres de teatre de Shakespeare
següents:
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El rei per mesura
Timon d’amor perdudes
El rei de Venècia
Coriolà ....................
Enric IV de Verona
Enric IV gust
Les alegres casades príncep de Dinamarca
Otel·lo (Primera part)
El mercader Lear
Al vostre d’Atenes
Penes (Segona part)
Hamlet Joan
Mesura de Windsor
Els dos cavallers el moro de Venècia
Cimbelí ....................
Enric VI Cèsar
Enric VI de Macbeth
Enric VI dels errors
Juli (Primera part)
La tragèdia (Segona part)
La comèdia (Tercera part)

9. Feu el mateix amb aquestes altres obres:

El somni i Cleopatra
Enric V
La tempesta ....................
Molt soroll de la fúria
Tot va bé de reis
Conte i Cressida
Pèricles II
Ricard Andrònic
Antoni per res
Nit VIII
L’amansiment d’una nit d’estiu
Titus si acaba bé
Troilus príncep de Tiro
Enric d’hivern
Romeo III
Ricard i Julieta

10. El primer recull de les obres de Shakespeare el van publicar els components de la
companyia “Els homes del rei” el 1623; és l’edició anomenada “Primer infòlio”.

Les obres teatrals de Shakespeare hi estaven classificades segons si eren comèdies,
tragèdies o drames històrics, anomenats “històries”. Classifiqueu ara els títols de les obres
de Shakespeare que heu trobat en els dos exercicis anteriors segons els tres grups que van
introduir els editors de l'infòlio de 1623:
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Tragèdies

Històries

Comèdies

3. EL TEATRE I WILLIAM SHAKESPEARE

3.1. El teatre segons Shakespeare

1. Shakespeare era un professional del món del teatre que es preocupava i opinava sobre el
teatre de la seva època. En diverses ocasions expressa la seva opinió sobre els actors, els
autors i les representacions teatrals. De quina manera manifesta el seu parer? En quines
obres ho fa?

2. El lema del teatre The Globe: Totus mundus agit histrionem (Tothom és un escenari),
queda palès en les seves composicions?

3. Busqueu i digueu quina opinió expressa sobre els elements teatrals esmentats a
continuació, en l’obra que hàgiu escollit de les que us proposem en el dossier:

− Autor: __________________________________________________________

− Actor: __________________________________________________________

− Director: ________________________________________________________

− Companyies teatrals: ______________________________________________

− Text teatral: _____________________________________________________

− Públic: _________________________________________________________
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3.2. El teatre dins el teatre en les obres shakespearianes

1. William Shakespeare incloïa representacions teatrals dins de les seves obres. Comenteu
entre tots quina podia ser la finalitat que buscava amb aquest recurs.

2. Discutiu entre tots i arribeu a un acord sobre qui són els actors i qui són els espectadors
en cada cas.

3. De quina manera es fa el procés de recepció de l’obra en l’espectador real de l’obra de
teatre? Expliqueu-vos per mitjà d’un esquema i compareu la vostra resposta amb la de la
resta de la classe.



II. HAMLET, PRÍNCEP DE DINAMARCA
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1. EL SIGNIFICAT DEL TÍTOL

1. Passeu l'enquesta que us proposem per descobrir el coneixement que tenen les persones
consultades de Hamlet i el seu protagonista. S’han d'encerclar les paraules més
significatives de la columna de l'esquerra i unir-les amb una paraula de la columna de la
dreta:

abúlic
afortunat
ambiciós
apàtic
astut
audaç
autoritari comèdia
càndid novel·la
cerebral conte
cordial poema
dolent tragèdia
egoista drama
eloqüent
generós
noble
pessimista
sarcàstic

2. Compareu els resultats de l'enquesta amb la classificació de les obres de Shakespeare
que heu fet a la pregunta 10 de l’apartat I.2.3. El text teatral i esbrineu les característiques
de la forma literària que és Hamlet.

3. Analitzeu si Shakespeare va seguir el costum clàssic d'intitulació de les tragèdies
aplicant en la seva creació el factor individual, expressat gramaticalment mitjançant noms
propis, i creant una altra mena de títols si l'obra no era una tragèdia. El títol es correspon
amb el resultat que heu obtingut?

4. Esbrineu si existeix la possibilitat que Shakespeare introduís un factor biogràfic a la
intitulació de Hamlet.

2. LA DISPOSICIÓ DELS MATERIALS DRAMÀTICS

1. Els textos de Shakespeare han arribat fins a nosaltres amb moltes incorreccions. Llevat
dels seus poemes Venus i Adonis i La violació de Lucrècia, la publicació dels quals devia
revisar ell mateix, a la mort de l'autor solament s'havien editat setze de les seves obres
dramàtiques. Cap d'aquestes edicions es va fer amb el consentiment de Shakespeare, sinó
que van ser un treball d'editors pirates. Set anys després de la mort del dramaturg, per
pietat i bona memòria d'amics seus, els actors John Heminge i Henry Condell van
solucionar el problema d'aquelles edicions fraudulentes, editant el conegut infòlio de 1623.

Segons aquesta informació, Shakespeare no és responsable de la distribució externa de les
seves obres en actes i escenes. Assumint aquest aspecte, completeu el quadre següent:
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Acte I 5 escenes 3 escenes exteriors

Acte II

Acte III 1 escena exterior

Acte IV 7 escenes

Acte V 1 escena exterior

2. Distribuïu els personatges segons els actes i les escenes:

Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Escena I Bernat
Francesc
Horaci
Marcel

Escena II Rei
Corneli
Voltimand
Laertes
Poloni
Hamlet
Reina
Horaci
Marcel

Escena III Laertes
Ofèlia
Poloni

Escena IV Hamlet
Horaci
Marcel
Espectre

Escena V Hamlet
Espectre
Marcel
Horaci

Escena VI

Escena VII
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3. Analitzeu el motiu o les causes que van seguir els editors per canviar d'acte i d'escena.
Penseu que ho van fer de manera raonable?

4. Si valoreu que entre el final de l'acte III  i el principi de l'acte IV  no hi ha cap interval de
temps transcorregut ni tampoc un canvi de lloc, s'hauria de pensar que la distribució
externa de Hamlet és possiblement bastant arbitrària. Trobeu separacions entre actes i
escenes que poden ser arbitràries i raoneu la tria.

5. Un estudi a part d'un element de l'estructura externa s'ha de realitzar sobre les escenes
que presenten "teatre dintre del teatre". Aquest element representa una innovació teatral de
molta importància, ja que reestructura la disposició inicial que l'autor havia introduït.
Segons això acabeu d'omplir el segon quadre:

Àmbit de l'espectador
Àmbit del lector

Àmbit de l'actor
Àmbit del personatge

Àmbit de l'espectador
Àmbit del lector

Àmbit de l'actor i .......... Àmbit de l'actor
Àmbit del personatge

− Comproveu si la resposta és coherent amb el que heu treballat a l'apartat I.3.2. El teatre
dins del teatre en les obres shakespearianes.

6. Alguns crítics diuen que Shakespeare va prendre coneixement de la tragèdia clàssica
contactant amb les tragèdies de Sèneca. Aquesta experiència es manifesta per la
introducció a Hamlet de les unitats internes típiques d'aquest tipus de forma literària.
Aquestes unitats són:

− la hamartia (opinió errònia que moltes vegades apareix disfressada de decisió
catastròfica),

− la metabolè (és un canvi de fortuna; normalment es produeix passant de la prosperitat a
la desgràcia; és possible que el canvi afecti la vida intel·lectual i emotiva),

− l'ananqué (és l'acceptació del destí tràgic),

− l'anagnòrisi (és el reconeixement de l'error per part del personatge tràgic) i

− la catarsi (impacte posterior i total de les anteriors unitats sobre alguns personatges i
l'espectador).

a) Creieu que l'assassinat de Hamlet, pare del protagonista, per part de Claudi és una
part molt important de la hamartia de l'obra? Raoneu la vostra resposta. Hi ha altres
decisions errònies i inicials que poden arrodonir la hamartia de Hamlet?

b) Penseu que el destí final dels responsables de la hamartia representa un tipus de
metabolè? Raoneu la vostra resposta.

c) Analitzeu, raonant la vostra conclusió, si les següents paraules de Hamlet són una
explicació de l'ananqué:

HAMLET . Jo seré el teu mirall, Laertes.
     La meva incompetència farà

brillar la teva habilitat, com un estel
il·luminant la nit més fosca. (pàg. 164)
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− Creieu que l'acceptació del duel amb Laertes és la màxima representació de
l'ananqué de l'obra? Penseu que Hamlet sap de manera fefaent que morirà?
Raoneu les dues respostes.

d) Estudieu si les següents paraules del rei usurpador corresponen a una classe
d'anagnòrisi:

REI.
La pudor del meu crim arriba fins al cel.
que és l'assassinat d'un germà! M'és difícil resar,
per més que la inclinació sigui tallant com el desig;
Porto al damunt la maledicció més vella,
però el desig es veu vençut pel pecat, que és més fort,
i, com un home a un doble afer lligat,
dubto entre penedir-me i persistir, sense fer res,
ni una cosa ni l'altra. Si aquesta condemnada mà
tingués més gruix de sang d'altres germans,
¿no hi hauria prou pluja en tot l'amable cel
per deixar-la tan blanca com la neu? ¿De què serveix
la pietat, sinó per afrontar la cara del pecat?
¿I què hi ha en la pregària, sinó la doble força
de prevenir-nos abans del pecat
o bé de perdonar-nos? Així, doncs, alço els ulls.
La meva culpa ja ha passat; però ¿quina pregària
em pot ser útil? "Perdoneu el meu brutal assassinat!" (pàg. 103-104)

− Analitzeu el tipus de penediment que manifesta Claudi: és un penediment sincer? És
un penediment hipòcrita i superficial? Barreja la seva opinió amb una visió religiosa
particular? Raoneu les vostres respostes.

e) Estudieu l'anagnòrisi que correspon a Gertrudis, la mare de Hamlet. Valoreu
l'actuació posterior de la reina a partir de la famosa conversa que té amb el seu fill a
l'escena IV  de l'acte III .

f) Comenteu les reaccions que heu experimentat llegint l'obra, incidint majoritàriament
sobre les que heu notat en llegir-ne el desenllaç. Expliqueu si les vostres reaccions
han coincidit amb l'explicació que ens dóna el mateix Hamlet sobre la funció de la
catarsi:

HAMLET . [...] Vinga, cervell! He sentit dir
que alguns culpables, asseguts al teatre
per la mateixa força de l'escena,
han sentit la seva ànima agitar-se
fins arribar a confessar els seus pecats.
L'assassinat, tot i no tenir llengua, sap parlar
amb un òrgan miraculós. Faré que aquests actors
interpretin l'escena de l'assassinat del meu pare
al davant del meu oncle. Li observaré l'esguard,
el sondaré fins al dolor; si s'estremeix,
ja sabré què he de fer. [...] (pàg. 79)
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7. Ompliu el quadre següent amb exemples de fets que tinguin relació amb les unitats
internes de la tragèdia clàssica i altres exemples que siguin neutres, és a dir, que no hi
tinguin relació (no podeu deixar d'encabir-hi la conversa de l'espectre amb el protagonista
de l'escena V de l'acte I i la representació teatral de l'escena II  de l'acte III ):

Amb relació Sense relació

Hamartia - Conversa entre en Bernat i en
Francesc (escena I, acte I).

Metabolè - Mort de Gertrudis.

Ananqué - Mort d'Ofèlia, motor de la
venjança de Laertes.

Anagnòrisi - Mort de Hamlet.

Catarsi - Horror d'Horaci davant de la
mort de Hamlet.

8. Shakespeare fou un autor que aprofità tota mena de fonts per aconseguir l'argument de
les seves obres. La història de Hamlet, més llegendària que vertadera, era una narració
molt popular entre els islandesos. La seva base comença amb Saxo el Gramàtic, escriptor
de Dinamarca del segle XII , que va escriure la Crònica Dànica, obra impresa a París l'any
1514. L'argument d'aquesta base inicial és el següent:

Es conta que Hamlet, Amleth o Hamlode va néixer dos segles abans de l'era
cristiana i era fill de Horwendil, rei de Jutlàndia, i de Geruta, filla del rei de
Dinamarca; que Fengo assassinà el seu germà Horwendil, apoderant-se del tron, i
que es va casar amb la seva cunyada Geruta, amb qui havia tingut relacions
criminals feia temps; però Hamlet, espantat, ell mateix, de ser assassinat, fingeix
bogeria, i que la conducta d'aquest príncep fluctuà entre les extravagàncies de la
demència i la racionalitat de la filosofia.

L'argument de Saxo apareix explicat i amplificat a diferents obres dels segles XIV , XV  i XVI .
En efecte, en un antic poema escandinau, la nissaga de Hamlet es va completant:

Es fa referència a les sospites que té Fengo sobre el fet que el seu nebot hagi
descobert el misteri que envoltava l'assassinat de Horwendil. Es conta com Hamlet
compareix davant de Geruta per ordre del seu oncle que, per assabentar-se de la
conversa, ordena a un espia que s'amagui a l'estança. Hamlet mata l'espia perquè
l'ha descobert i amb la seguretat que ningú el pot escoltar, increpa la seva mare
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acusant-la d'adulteri i de complicitat amb el seu marit. Geruta promet callar i
Hamlet continua representant el paper de boig. Fengo decideix assassinar el seu
nebot i l'envia a Anglaterra acompanyat de dos cavallers amb una missiva per al rei
d'aquest país, en què li demana que mati Hamlet una vegada desembarcat. Però
aquest canvia hàbilment durant la travessia el contingut de l'escrit, deixant-ne un
altre on s'ordena assassinar els dos cavallers acompanyants, la qual cosa realitza el
rei per a satisfacció del seu amic Fengo, qui, a més, en prova d'amistat i aliança,
ofereix la seva filla a Hamlet. Aquest retorna al seu país, pensant sempre en la
venjança, i continua fingint que és boig. Es celebra una festa a palau i el príncep,
aprofitant l'ocasió, incendia una part de l'edifici, mata Fengo durant el desordre que
ocasiona l'accident i es fa proclamar rei de Dinamarca.

A la pregunta 6 us informàvem del coneixement que posseïa Shakespeare de la tragèdia
clàssica. A causa de l'estat inicial del teatre, les tragèdies clàssiques presentaven una
escenografia rudimentària. Per aquesta raó era usual barrejar dos tipus d'argument:
l'argument muntat sobre els fets que l'espectador veia i l'argument muntat sobre els fets que
s'explicaven. Aquest últim tipus d'argument sorgia perquè no es disposava de gaires
elements que no fossin la paraula per aconseguir informar l'espectador:

a) Treballeu el Hamlet de Shakespeare i redacteu l'argument dels fets que contemplen
els espectadors.

b) Redacteu l'argument dels fets que són explicats als espectadors.

c) Feu una llista que encabeixi els sistemes que ha fet servir l'autor per comunicar els
fets del segon tipus d'argument.

d) Raoneu si Shakespeare va adaptar per a Hamlet els dos tipus d'argument típics de la
tragèdia.

e) Elaboreu una llista dels fets, organitzats cronològicament, que l'autor va assumir dels
arguments de les dues fonts presentats abans.

f) Redacteu un llistat amb els fets ordenats cronològicament de les novetats que
Shakespeare va introduir respecte als dos arguments citats.

g) Redacteu l'argument general de l'obra, ordenant cronològicament tots els fets, ja
siguin narrats o escènics. A la vegada, introduïu la distribució dels fets segons els
cinc actes de l'estructura externa.

9. Aplicant tota la informació que heu obtingut a les preguntes anteriors, opineu sobre la
versemblança o inversemblança de l'esquema següent, raonant les vostres opinions:

Acte I Plantejament

Acte II Pont (I i III )

Acte III Clímax

Acte IV Pont (III  i V)

Acte V Desenllaç
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10. Com algun crític ha fet, us podeu preguntar amb un punt d'humor què estava fent
Ofèlia quan Hamlet parlava amb l'espectre. Aquesta pregunta seria una forma divertida de
referir-se a un altre gran aspecte estructural de l'obra: el de la simultaneïtat, que consisteix
a procurar que, dintre d'una mateixa escena, hi apareguin informacions procedents
d'escenes anteriors, simultànies o posteriors, que formen part de l'argument narrat o
escènic:

a) Busqueu exemples d'aquest efecte d'informacions i d'escenes  anteriors que es tornen
a repetir.

b) Busqueu exemples d'aquest efecte d'informacions i d'escenes simultànies a una
escena present.

c) Quan a l'acte V, escena I, Hamlet s'assabenta que la persona enterrada és Ofèlia, quin
efecte creieu que es produeix sobre la part inicial de l'escena?

11. Discutiu, ara, l'adequació a l'estructura externa i interna de l'obra del significat de les
frases següents, que presenten un seguit de visions globals que Shakespeare aplicava a
l'estructura de les obres:

− Analitzar Shakespeare és entendre com es trenca un equilibri per, amb la presència
d'un efecte reparador, tornar-nos a una nova situació d'equilibri.

− L'ordenació dels fets comença amb una situació inicial neutra i, ràpidament, apareix
el conflicte davant els espectadors o lectors. El conflicte és un fet inesperat que
trenca l'harmonia de l'inici de l'obra. El conflicte posseeix una dimensió de
conspiració o error fatal que condueix de forma inapel·lable a una catàstrofe.

− Hamlet obeeix a aquestes simetries de l'argument:

- si hi ha poder, hi ha conspiració
- si hi ha amor, hi ha mort
- si hi ha desig de justícia, hi ha fracàs

− Una massiva construcció d'escenes es desenvolupa amb els diàlegs de Hamlet amb
ell mateix o amb altres personatges. A Hamlet parlar és fer, parlar és accionar.

− Tenim un rei, una reina, un príncep, un conspirador, uns conspiradors... Hamlet és
una determinada organització d'uns fets per argumentar que la venjança és un
projecte necessari.

− A Hamlet, importa molt més com que no pas qui, a qui, on o quan.

− La successió d'escenes de Hamlet té la dinàmica d'un sistema, la base del qual és que
els personatges no sàpiguen el que els altres personatges diuen d'ells.

3. ANÀLISI DE LA SIGNIFICACIÓ

3.1. El tema

Fixeu-vos en la definició següent:

“El tema és el nucli de l'organització de l'obra literària per a aquells crítics que
analitzen els continguts d'una obra. El concepte de tema té un caràcter inicial, ja que
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se'l pot considerar com aquella idea de la qual arrenca el procés de creació i el
correlat en què s'expressa.”

Aquesta definició que acabeu de llegir ens porta a una segona definició: la de correlat:

“El correlat d'una obra el configuren el conjunt d'esdeveniments o situacions i de
descripcions que introdueixen progressivament el tema que no s'expressa
normalment de manera directa al lector.”

Unint l'abast de les dues definicions, us adonareu de la importància que tenen les anàlisis
dels subtemes més importants, de les estructures i dels arguments de les obres per a obtenir
el tema. Segons tot això, s'ha de comprendre que la pregunta més important que ha fer-se
un espectador o lector davant d'una obra és la del tema. És a dir, l'espectador o lector ha de
saber trobar una frase que reculli la idea  bàsica de caràcter polític, religiós, filosòfic, moral
o social que unifica el significat de l'argument de l'obra sense que cap detall d'aquest
aparegui al tema. Per exemple, si el tema d'una obra és que el dolor o les equivocacions
són la font de l'experiència vital, aquesta frase té un caràcter abstracte en el qual no apareix
cap detall de l'argument, sinó que n’és una possible explicació.

Si fes falta, el tema també ha d'unificar els aspectes subtemàtics i estructurals que
l'introdueixen progressivament. Un bon lector o espectador ha de saber reunir les
informacions subtemàtiques, estructurals, argumentals, etc. que el conduiran a donar el
caràcter definitiu al tema que s'ha proposat.

1. A continuació us proposem una llista de temes possibles de Hamlet. Analitzeu, tema per
tema, si posseeix el caràcter unificador de tots els fets de l'argument de l'obra:

− Hamlet és la manifestació del complex d'Èdip.

− Hamlet és una anàlisi de l'essència moral del poder.

− Hamlet desenvolupa la teoria que la venjança és incompatible amb la gelosia.

− Hamlet és l'explicació tràgica de com evitar un món de mentides i de com destruir
l'engany.

− Hamlet és el càstig d'un acte de venjança ordenat per un manament superior i
irreversible.

− Shakespeare vol presentar un caràcter que no vol complir els seus deures fugint de la
realitat amb una activitat mental que el condueix a la inacció i a la malaltia.

− Hamlet és el dubte aconsellat per un fantasma.

− Hamlet vol provar que pensar amb encert, però excessivament, condueix l’ésser humà a
la passivitat més devastadora.

− Hamlet és un enigma; és un dels millors exemples que tenim per destruir la idea que una
obra d'art necessita una interpretació. En un cas, l'obra és una fabulosa conjunció de
temes.

− Hamlet és la història d'un esperit a qui el cos desequilibra, destorba.
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− El tema de Hamlet és la confrontació entre dos visions oposades: la de l'home reflexiu i
la de l'home d'acció.

2. Dels temes que penseu que no siguin unificadors, feu un petit llistat dels fets importants
que han quedat exclosos.

3. Si creieu que cap dels onze temes que us hem proposat no té un valor unificador absolut
de l'argument, redacteu-ne un vosaltres.

4. Especifiqueu el conjunt d'esdeveniments que us ha conduït a la redacció del vostre tema,
establint un ordre per la importància del seu significat.

5. Si han aparegut altres temes a la classe o al grup diferents dels onze proposats, escolliu
els més significatius i apliqueu-los la sèrie d'exercicis proposats per al descobriment del
tema i el seu estudi.

3.2. Els subtemes

Harold Bloom ha escrit que el conjunt de l'obra de Shakespeare ha configurat –i encara
configura– tota la formulació vital (científica, cognitiva, psicològica, etc.) del món
occidental. Si això és així, adoneu-vos de l'enorme importància temàtica de Hamlet, ja que
diríem que és l’obra més coneguda i interpretada de Shakespeare. El tema o el conjunt de
temes que heu treballat han de rebre, per tant, el suport d'un conjunt de subtemes que
introdueixen i desenvolupen la visió del món i de la vida que l'obra presenta.

Sabent que Hamlet és una polifonia temàtica, us proposem l'estudi dels seus subtemes més
importants, tenint en compte que aquests reben el suport d'altres subtemes més secundaris
que configuren el conjunt: la societat, la visió de l’univers, el món i la dona, i la bogeria.

3.2.1. La societat

El maquiavel·lisme

1. El mot "maquiavel·lisme" és un derivat de Maquiavel. Assabenteu-vos de les idees
bàsiques d'aquest pensador sobre la vida política i social, i esbrineu si el significat del mot
és aplicable al món cortesà de l'obra.

2. Raoneu si el text que us proposem és representatiu d'aquest subtema:

POLONI. ¿Encara aquí, Laertes? Au, vinga, a bord; quina vergonya!
El vent s'asseu al muscle de les veles
i tu et fas esperar. Et donaré la meva benedicció
i mira de gravar aquests pocs consells
a la teva memòria: no prestis veu als pensaments,
ni acció a cap pensament desmesurat;
sigues senzill de tracte, però mai vulgar.
Tots els amics que tinguis, de lleialtat provada,
lliga'ls amb fils d'acer a la teva ànima;
no facis que la teva mà es torni insensible
de tant donar-la a jovenets fatxendes, sense seny.
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Defuig d'entrar en baralles, i si t'hi veus embolicat
fes que el teu adversari t'hagi de defugir.
Presta l'orella a tots; però la veu, a pocs;
Escolta la censura de tothom; però reserva't el parer;
Porta els vestits que puguis pagar amb els teus diners,
però no amb un excés de fantasia; rics, però no extremats,
perquè els vestits revelen sempre l'home.
A França, els homes de més rang i condició
són, en això, selectes i eminents.
No deixis mai diners, ni tampoc no en manllevis,
perquè els préstecs es perden i et fan perdre l'amic,
i el manllevar malbarata la hisenda.
I per damunt de tot, sigues fidel a tu mateix,
llavors se'n seguirà, com de la nit al dia,
que no podràs ser fals per a ningú.
Que et vagi bé i que la benedicció
que t'he donat, t'ho faci madurar. (pàg. 39-40)

3. Busqueu textos que siguin representatius d'aquest subtema. Raoneu la tria i extraieu les
conclusions sobre aquesta forma d'actuació política i civil.

Els canvis socials

1. Creieu que l'arribada de visions més centrades sobre l'ésser humà va aconseguir la
presència d'uns valors més mundans? Busqueu exemples que donin suport a la vostra
resposta a diferents obres que aparegueren en aquells moments.

2. Busqueu textos a Hamlet que facin referència a les convulsions socials que marcaren el
canvi del teocentrisme medieval a l'antropocentrisme del Renaixement i del Barroc.

La fama terrenal

1. La presència del desig de fama terrenal obeeix als aspectes que heu treballat al subtema
anterior? Raoneu la vostra resposta.

2. Discutiu si el text que us proposem és significatiu respecte a aquest subtema:

HAMLET . Que el cel te n'alliberi.
Jo et seguiré. M'estic morint, Horaci.
Ah, malaurada Reina, adéu-siau!
Vosaltres que mireu aquest atzar, tremolosos i pàl·lids,
com si fóssiu comparses o públic d'aquest drama,
si tingués temps (però la mort, oficial ferotge
m'arresta inexorable), ah, us podria dir...
No. Que així sigui. Horaci, em moro,
i tu viuràs; fes-me justícia, a mi
i als meus actes davant dels que no en saben res. (pàg. 168)

3. Busqueu i analitzeu textos que posseeixin la mateixa significació.
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4. Realitzeu el mateix tipus d'exercicis sobre els dos subtemes següents: l'honor i el
sentiment nacional.

Les relacions home-dona

1. Analitzeu el text següent i raoneu la seva significació sobre el subtema proposat:

POLONI. Redéu, molt ben pensat!
M'han dit que últimament et parla
sovint a soles i que tu mateixa
li prestes una lliure i generosa atenció.
I si és així ( que és tal com m'ha arribat
amb to d'advertiment), bé cal que et digui
que no acabes d'entendre què et convé
ni com a filla meva, ni per al teu honor.
¿Què passa entre vosaltres? Digues la veritat. (pàg. 40)

2. Busqueu textos representatius d'aquest subtema i discutiu sobre la posició de la dona
respecte al rol social de l'home que es desprèn dels textos.

3. Apliqueu el mateix tipus d'exercicis als subtemes següents: la família i l'amistat.

3.2.2. Visió de l'univers, el món i la vida

La vida, la vida com a somni i la mort

1. Busqueu escenes on apareguin opinions sobre la vida i, després, analitzeu la significació
del text següent respecte a la dels textos que heu trobat:

REI. És dolç i digne, Hamlet, que en la teva natura
vulguis retre al teu pare homenatges de dol;
però recorda que el teu pare també va perdre un pare,
i aquell pare perdut va perdre el seu. Qui sobreviu
està lligat als deures filials d'homenatge al dolor
durant un temps. Però perseverar
en un dol obstinat, seria una conducta
d'entestament poc piadós. És un dolor inhumà.
Revela voluntats deslleials amb el cel,
un cor sense defenses, un esperit impacient,
un seny desassenyat i sense cultivar,
perquè sabem que ha de venir la mort i que és corrent
com qualsevol vulgar experiència.
¿Quin sentit té de prendre-s'ho patint
i posar-s'hi amb orgull? (pàg. 31)

2. Busqueu escenes on apareguin textos que parlin de la vida com a somni.

3. Emprant els llibres de text de literatura que tingueu a l'abast, feu un petit estudi sobre
l'ús que els autors d'aquesta època feien sobre la concepció de la vida com un somni.
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4. Analitzeu la concepció que sobre la mort presenta el text següent:

HAMLET . A fe que no, gens ni mica. Només l'hauríem de res-
seguir amb prou modèstia, sense gaires pretensions. Així:
Alexandre va morir; Alexandre va ser enterrat; Alexandre
va tornar a la pols; la pols és terra; de la terra en fem pasta
d'argila. I ¿per què aquesta argila amb què ell es va con-
vertir no podia convertir-se en pasta per tapar els junts
d'una bóta? (pàg. 152)

5.Busqueu textos que parlin de la mort i estudieu si les idees que presenten sobre aquest
subtema corroboren el poc pes de la vida humana que es desprèn del text de la pregunta
anterior.

6. En el cas que, a la pregunta anterior, hàgiu trobat textos que presentin una concepció de
la vida i de la mort diferent, expliqueu-la raonant la vostra resposta.

7. Suposem que responent a les preguntes anteriors, haureu extret com a text molt
significatiu d'aquest apartat el famós monòleg que Hamlet realitza a l'escena I de l'acte III .
Tracteu d'aplicar-li totes les característiques que heu estudiat sobre la vida, el somni i la
mort que heu extret dels exercicis realitzats sobre aquest aspecte.

8. Feu la mateixa classe d'exercicis anteriors sobre el subtema de la religió i tracteu
d'estudiar la relació d'aquest aspecte sobre les concepcions de la vida i de la mort que heu
descobert.

El meravellós i la mitologia

1. Llegiu el text següent:

HORACI. És una pols que pot torbar l'esguard de l'esperit.
Durant el gloriós govern de Roma,
i just abans que el poderós Juli Cèsar caigués,
es van buidar les tombes, i els morts amb llurs sudaris
xisclaven i udolaven arreu de la ciutat...
Hi havia estels de cua encesa i rosades de sang,
desastres en el sol, i aquella estrella humida
que influencia el lloc on Neptú té l'imperi,
va emmalaltir d'eclipsi, com si ja fos el dia del judici.
Aquests mateixos signes, precursors de fets temibles,
com els heralds que sempre precedeixen els destins
i prologuen les grans fatalitats que se'ns acosten,
ens han estat mostrats pel cel i per la terra
a tots nosaltres i a les nostres latituds. (pàg. 25)

Aquestes paraules d'Horaci proven que elements meravellosos, mitològics i tel·lúrics
estructuraven una part de la visió de l'època. Busqueu textos semblants i corroboreu la
presència a l'obra de l'estrany i de la mitologia.
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3.2.3. La bogeria

1. Feu un estudi sobre la presència del tema "el boig és qui té raó o qui actua correctament"
a les obres literàries més importants de l'època.

2. Creieu que Shakespeare va fer ús d'aquest tema literari? Raoneu la vostra resposta i
expliqueu la classe de bogeria de Hamlet i la finalitat més important que pretén aconseguir.

4. ANÀLISI DELS PERSONATGES

4.1. Consideracions generals

1. Com sabeu, els personatges són un element essencial de les obres teatrals, i cada un
participa de la història d’una manera diferent. Us oferim una tipologia de personatges i una
sèrie de definicions; feu coincidir cada tipus amb la definició corresponent:

Tipologia Definicions

Secundari Personatge que es defineix amb un sol traç, de manera
lineal, amb un tret característic que li és constant en tota
l’obra.

Rodó Personatge que no intervé en el desenvolupament de
l’acció, però que serveix com a recurs per caracteritzar
l’ambient.

Pla Personatge que desencadena la successió de fets o
accions dins de la trama.

Protagonista Personatge que rep els efectes de l’acció de l’obra sense
haver-hi intervingut.

Pacient Personatge que té una gran complexitat psicològica,
amb una personalitat que es va perfilant al llarg de
l’obra.

Agent Personatge que intervé directament al llarg de tota
l’obra.

Antagonista Personatge que s’oposa a l’acció de protagonista.

Principal Personatge important per al desenvolupament de la
història.

Decoratiu Personatge que només intervé en alguns episodis de la
trama.

2. Feu una classificació dels personatges de l’obra segons el tipus de personatge que els
correspon i col·loqueu-los en la casella que toqui:
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Principals

protagonistes antagonistes agents pacients

Secundaris

agents pacients decoratius

3. Feu una llista dels personatges de l’obra i adjudiqueu-los un o dos qualificatius
d’aquesta llista que considereu més adients:

Fidel, venjatiu, sincer, pur, ambigu, indecís, violent, enèrgic, afectuós, adúlter,
feble, violent, assenyat, traïdor, enginyós, assassí, calculador, dolç, hipòcrita,
conciliador, amable, insegur, ambiciós, babau, cínic, adulador, innocent,
valerós, inadaptat, obedient, egoista, submís...

4. Ajunteu-vos per grups, escolliu un personatge principal i feu un sociograma amb el
personatge. Diferencieu amb connexions de color diferent, segons aquests apartats:

– les relacions de família – les relacions d’amistat
– les relacions de govern – les relacions de servitud
– les relacions de ciutadania – l’enamorament

5. Poseu a sota cada personatge la categoria que li correspon en la relació. Per exemple:

Hamlet                                                 Gertrudis
(fill)                                                        (mare)
 (nebot)                                                   (esposa)
                               (oncle)
                                Claudi
                                (espòs)

− Digueu quines d’aquestes relacions són essencials per al desenllaç de l’acció i
argumenteu la vostra resposta.

6. Escolliu dos personatges principals de tipologia diferent i un de secundari, i digueu de
quina manera apareixen, per primera vegada, en l’obra:
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En l’acció de l’obra Per mitjà dels diàlegs dels altres Es presenta ell mateix

7. Una característica destacada de Shakespeare és el tractament de la conducta humana en
conflicte constant. Digueu si els personatges que heu escollit estan en aquesta situació:

a) Si la resposta és afirmativa, expliqueu:

− Quins personatges hi intervenen.

− Què els passa.

− Per què els passa.

b) Si, al contrari, és negativa:

− Busqueu un conflicte en l’obra i expliqueu-lo.

− Digueu quins personatges hi estan implicats.

− Expliqueu quina dualitat, d’aquesta llista de tendències del comportament humà,
es troben:

la raó i la passió / l’ordre i el desordre / l’amor i l’odi / la venjança i
el perdó / la lleialtat i la deslleialtat / la impulsivitat i la prudència...

4.2. Hamlet

1. Feu grups i repartiu-vos l’anàlisi de Hamlet fixant-vos en:

a) Els trets físics:

− Quina edat tenia? Busqueu entre els diàlegs les pistes per deduir-la.

− Quina constitució devia tenir: era alt, ros...?

b) Les maneres:

− Feu-ne la descripció d’acord amb el seu rang i els costums de la cort danesa.

− Creieu que és un personatge del temps de la ficció de l’obra o bé un personatge
contemporani a l’autor? Expliqueu-vos.

c) La personalitat:

− Heu vist, en llegir l’obra, que Hamlet és un personatge reflexiu i que això li
impedeix actuar. Llegiu el soliloqui del protagonista de les pàgines 78 i 79, i
comenteu amb el grup classe quina opinió té de si mateix.

2. Tots coneixeu els primers versos d’aquest monòleg de Hamlet:

Ser o no ser: aquest és el problema:
saber, si a l’esperit, li és més noble sofrir
els cops i els dards de la ultratjant Fortuna,
alçar-se en armes contra un mar d’afliccions
i eliminar-les combatent. Morir, dormir; [...]
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Aquest monòleg (pàg. 83-84), juntament amb altres dels actes III  i IV  (pàg. 105 i 125), ens
descobreix la interioritat del personatge. Llegiu-los detingudament i digueu:

a) Quins trets de la seva personalitat es manifesten en aquests fragments?

b) Què li passa?

c) Quina missió se li ha encomanat?

d) Quines dimensions té el seu problema?

e) Com reacciona?

3. Hi ha diverses opinions sobre les causes que configuren la personalitat de Hamlet.
Sigmund Freud diu en La interpretació dels somnis:

La trama demostra que Hamlet no ha de ser considerat, de cap manera, una persona
incapaç d’actuar. L’hem vist obrar amb decisió dues vegades: una d’elles, amb un
apassionat arravatament, quan mata l’espia que és darrere del tapís, i una altra
d’acord a un pla reflexiu i fins i tot ple d’astúcia, quan amb tota la indiferència dels
prínceps del Renaixement va enviar a la mort dos cortesans que tenien la missió de
conduir-li a ell. Què és, doncs, allò que el paralitza en l’execució de l’empresa que
l’espectre del seu pare li ha encomanat? Precisament el caràcter especial d’aquesta
missió. Hamlet pot dur a terme qualsevol cosa, tret de la venjança contra l’home que
ha usurpat, en el tron i en el llit conjugal, el lloc del seu pare, o sigui, contra aquell
que li mostra la realització dels seus desitjos infantils. L’odi que havia d’impulsar-lo
a la venjança queda substituït en ell per retrets contra si mateix i escrúpols de
consciència que li mostren que és culpable dels mateixos delictes que està cridat a
castigar en el rei Claudi. D’aquestes consideracions, amb què no hem fet sinó
traduir al conscient allò que en l’ànima del protagonista ha de romandre en
l’inconscient, deduirem que allò que han de veure en Hamlet és un histèric, deducció
que queda confirmada per la seva repulsió sexual, exterioritzada en el diàleg amb
Ofèlia.

(traducció dels autors)

En canvi, Salvador Oliva diu en el pròleg a la traducció de Hamlet:

El poder de les paraules en el teatre de Shakespeare és tan fort que constitueix la
força principal i un dels grans suports de les seves obres. Acostumats com estem a
una crítica literària posterior a l’esclat de la novel·la durant els segles XVIII i XIX,
moltes vegades busquem inconscientment inconsistències que o bé no existeixen o bé
no tenen cap importància. Per exemple: no podem reclamar a Shakespeare un
realisme psicològic desaforat per dues raons: primera, perquè ni ell no s’ho
proposava ni l’època no ho exigia. I segona, perquè el teatre no és novel·la: no pot
presentar la vida mental oculta dels seus personatges de la mateixa manera que ho
pot fer la novel·la. La versemblança psicològica en el teatre de l’època ja fa el seu
fet si no desfà la credibilitat de l’obra. No hem de donar, doncs, al misteri de la
psicologia de Hamlet, personatge, més importància que al moviment de Hamlet,
obra. (pàg. 10-11)

− Qui té raó? Què n’opineu vosaltres? Debateu a classe aquestes dues postures i
recolliu com a mínim dues opinions a favor i dues en contra de cada una d’elles.
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4. Per què fingeix que està boig? Què vol fer? Aconsegueix el seu propòsit?

5. Distribuïu-vos els personatges i investigueu què opina Hamlet de:

Claudi─ Gertrudis ─ Ofèlia ─ Horaci ─ Poloni

6. Digueu ara què pensen de Hamlet:

Claudi ─ Poloni ─ Ofèlia ─ Gertrudis ─ Laertes

− Busqueu els passatges de l’obra on manifesten el seu parer i que cadascun llegeixi la
part del personatge que havia escollit, en veu alta i fent l’entonació que cregueu que
correspon a cada un d’ells, segons l’actitud que manifesten envers Hamlet.

7. El protagonista té un final tràgic. Creieu que aquest final l’ha provocat amb el seu
tarannà, o bé són els esdeveniments que el sobrepassen i el condueixen inevitablement a la
seva fi? Expliqueu-vos.

8. Imagineu-vos que es poden canviar alguns esdeveniments i que podeu modificar el final
de l’obra. Què canviaríeu? Com acabaria? Reescriviu-ne el final.

9. Hamlet reacciona als esdeveniments amb dues decisions: la bogeria fingida i la
venjança. Per què actua així? Busqueu en l’obra un passatge de cada mena.

10. Discutiu entre tots si considereu Hamlet un personatge intel·ligent.

4.3. Ofèlia

1. Ofèlia és un personatge que també experimenta un estat de bogeria:

− A qui estimava?

− Qui li imposava la conducta que havia de tenir amb el seu enamorat?

− Quins consells li donaven?

− Què li exigien?

− Com acaba?

2. Feu un retrat físic i psicològic de la jove.

3. Digueu quines diferències hi ha entre l’estat d’alienació de Hamlet i el d’Ofèlia.

4. Situeu Ofèlia en el món actual. Creieu que s’hauria tornat boja? Raoneu la resposta.

4.4. Altres personatges

1. A Hamlet hi ha dos venjadors més. Qui són? Quina és l’ofensa que han de redimir i com
s’encaren al seu problema?

2. Considereu que aquest problema té la mateixa gravetat que el del príncep? Exposeu les
raons dels personatges per redimir l’ofensa i compareu la reacció de cadascun amb la de
Hamlet.
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3. En l’època de Shakespeare es debatia, precisament, si era lícit aplicar aquesta resposta a
les ofenses a l’honor. Una vegada llegida l’obra, què creieu que opinava l’autor sobre
l’assumpte?

4. Els personatges de l’obra es mouen en un món real, però hi apareix un personatge
fantàstic que prové de l’ultratomba: l’espectre del pare de Hamlet. Després de llegir-vos tot
el primer acte digueu:

a) Com és aquest personatge? Esmenteu-ne els trets bàsics (podeu trobar-ne la
descripció a les pàgines 25-26, 35-36, 46-47).

b) Aquestes característiques són també comunes a altres éssers fantàstics que apareixen
en obres de la literatura universal? En cas afirmatiu, esmenteu quin tipus de
personatge és.

c) Amb qui vol comunicar-se l’espectre?

d) Què demana i per què?

e) Quina importància té per al desenllaç de l’acció? Expliqueu-vos.

5. L’Espectre revela a Hamlet que fou assassinat pel rei Claudi. Comenteu amb el grup
classe les qüestions següents:

a) Per quin motiu Claudi va executar el seu crim?

b) Com definiríeu la seva personalitat?

c) Què ambiciona?

d) Quina actitud manté respecte a Hamlet?

e) Què pretén fer-li?

f) Creieu que és justa la seva fi?

6. La mare del protagonista, la reina Gertrudis, és l’esposa del rei Claudi. Creieu que va
participar en el magnicidi? Per què Hamlet l’acusa d’adúltera?

7. Caracteritzeu aquest personatge tenint en compte com és i què pensa. Per què creieu que
actua d’aquesta manera? Quin aspecte ha de tenir?

8. Escolliu una d’aquestes escenes: acte III , escena I; acte V, escena I; acte V, escena II .
Repartiu-vos els papers i feu-ne la representació d’acord amb l’acció de l’obra que hi
correspon. Heu de tenir present que:

a) Cada un de vosaltres ha de saber com és el personatge que representarà. Feu-ne un
retrat i després, conjuntament, poseu-vos d’acord sobre les seves característiques.

b) També heu de conèixer bé el context. Per fer-ho, digueu:

− on són els personatges i què passa en aquest moment,

− en quina situació es troba cada un,

− per què actua d’aquesta manera.

c) Heu de comprendre bé els diàlegs. Mireu al diccionari les paraules que no entengueu.
També veureu que algunes s’usen en sentit figurat; escolliu-ne tres i digueu-ne el
significat en aquest context i en quin registre s’expressen els personatges.
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d) Torneu a reunir-vos en grup i analitzeu quines emocions senten els personatges en
cada moment i quina és la millor manera de transmetre-les al públic. Recordeu que,
perquè el personatge resulti creïble, heu d’adequar la veu i el gest a cada una de les
emocions i a cada idea.

5. ANÀLISI DE LA TÈCNICA

1. La preceptiva clàssica aristotèlica estableix unes regles per a les representacions teatrals.
En quina obra en parla Aristòtil? Quines són aquestes regles? Analitzeu en l’obra que
acabeu de llegir si es respecten les regles de les tres unitats que s’havien de seguir en
qualsevol representació teatral: unitat en l’acció, en el temps i en l’espai.

5.1. L’acció

1. En quants actes i escenes està repartida l’acció de l’obra? Expliqueu breument, per
escrit, quina és l’acció principal.

2. A més de l’acció principal, hi ha altres històries secundàries? Raoneu la resposta.

3. Ompliu aquest quadre amb els successos clau que es produeixen en l’obra:

Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Aparició de
l’Espectre

4. Repartiu-los, ara, segons si formen part del:

Plantejament Nus Desenllaç

5. Escolliu una cadena de successos (per exemple l’amor entre Hamlet i Ofèlia),
relacioneu-los segons els fets que es produeixen i les conseqüències que se’n deriven, i
mireu en quantes escenes i actes es desenvolupa l’acció que heu escollit.

6. Un cop resposta la pregunta anterior, digueu:

a) Com qualificaríeu el ritme de l’acció en aquest encadenament?

b) De quina manera creieu que intervé en l’acció: en moments de clímax, d’anticlímax?
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Raoneu la vostra resposta.

c) En quines parts de l’obra es produeix? És essencial per al desenllaç final?

d) Què mana la preceptiva respecte a l’acció? Es compleix en aquesta obra? Per què?

5.2. El temps

1. Les obres teatrals presenten, generalment, el present dels personatges. En aquesta obra,
hi ha també referències a successos referits a altres moments? En cas afirmatiu, quins?

2. De quina manera es fa referència al transcurs del temps: per mitjà dels diàlegs o bé per
les didascàlies? Busqueu-ne exemples.

3. La història es presenta en un temps lineal o bé hi ha lapsus de temps que no apareixen en
la representació? Expliqueu-vos. Proveu de fer un càlcul aproximat del temps que dura la
història.

4. Què mana la preceptiva respecte del temps de l’acció? Es respecta la regla aristotèlica en
aquest apartat? Per què?

5. Pel que fa a l’època en què es desenvolupa la trama, hi ha una cronologia precisa de la
història? En quina època es desenvolupa?

6. Creieu que l’acció correspon a l’època en què la situa l’autor? Raoneu la resposta.

7.Què és un anacronisme? Mireu si n’hi en l’obra, i, si és el cas, citeu-ne un parell.

5.3. L’espai

5.3.1. L’espai de la ficció

1. En quins espais representa que transcorre Hamlet? Col·loqueu-los segons correspongui:

Espais interiors Espais exteriors

2. És rellevant el tipus d’espai en el desenvolupament de la trama? Raoneu la resposta.

3. En l’obra es fa referència a altres espais que no apareixen. Com s’anomena aquesta
tipologia d’espai? Busqueu-ne exemples en l’obra.

4. Què mana la preceptiva respecte a l’espai? Es respecta la regla aristotèlica en aquest
apartat? Comenteu amb els companys les raons de la vostra resposta.

5. L’acció es produeix a Dinamarca, però també es fa referència a altres països. Quins són?
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6. De quina manera es fa referència en l’obra als diferents espais? Busqueu-ne les cites i
col·loqueu-les segons si apareixen en:

Les didascàlies Els diàlegs

5.3.2. L’espai escènic

1. Com era l’escenari on es representaven les obres shakespearianes? Busqueu-ne
informació a la primera part del dossier.

2. Com dissenyaríeu l’escenografia de les parts que us hem demanat que representéssiu?

3. Com creieu que era la de la companyia de Shakespeare? Busqueu-ne informació en la
bibliografia que us recomanem.

4. A continuació teniu una crítica apareguda al diari Avui (30-7-1999) sobre una de les
representacions recents de Hamlet. Us dóna informació de quins elements són essencials
per a l’escenografia? Quins creieu que són essencials a l’hora de dissenyar-la?

L’heroi en gris

Francesc Massip

  Hamlet és l’únic drama de Sha-
kespeare que s’ha representat
ininterrompudament des de 1602
fins avui. El misteriós atractiu i
la duradora fascinació que ha
exercit sobre l’espectador es deu
a la seva excepcional combi-
nació de valors teatrals i profun-
ditat moral i psicològica. Perquè
les reflexions existencials i la
fondària filosòfica de Hamlet no
llasten la seva gran teatralitat,
ans al contrari, la projecten cap a
una inesgotable diversitat d’op-
cions d’escenificació. Shakes-
peare adopta la forma de l’exitós
i gastat drama de venjança
elisabetià i li dóna la volta com
un mitjó per convertir el que ara
en diríem un culebró televisiu en
una tragèdia universal. Com uni-
versals són les circumstàncies de
l’heroi acarat a una situació límit
que afecta la seva personalitat i
el seu ser en el món i que en
aquest enfrontament sofreix un
destil·lat procés de maduració en

què l’home d’avui pot emmi-
rallar-se. Totes les preocupa-
cions que tenallen els personat-
ges de Hamlet són ben actuals:
l’afany de poder, amb tots els
servilismes, conspiracions, des-
confiances, pors i abjectes inte-
ressos per acomplir inconfes-
sables ambicions polítiques com
les que mouen l’usurpador rei
Claudi., l’acomodatícia reina
Gertrudis i el ministre Poloni. La
passió amorosa que encarna
Ofèlia, tiranitzada pel pare,
maltractada per l’aversió misò-
gina de Hamlet, abandonada pel
germà Laertes. El dubte exis-
tencial del Príncep, les seves
preocupacions pel més enllà, els
seus escrúpols per dur a terme
una revenja que li imposa un
fantasma. Tot plegat sobre una
trama gairebé de suspens amb un
final precipitat i brut de sang, on
tothom mor i només queda la
memòria (Horaci) i una ambigua
esperança (Fortinbràs).

Eficaç versió de Joan Sellent
  Lamentablement, el públic ca-
talà ha tingut poques ocasions de

mesurar-se amb l’enigmàtic he-
roi tràgic, i la present li ha de
permetre poc més que escoltar el
poderós text de Shakespeare, en
una fluida i eficaç versió de Joan
Sellent, i d’entreveure la fron-
dositat del bosc que l’arbre
principal sovint oculta. I és que
el muntatge s’ha plantejat amb
un vici d’origen: fer-ho girar tot
a l’entorn de l’actor prota-
gonista. Tant, que en lloc de
buscar el director idoni i els
companys de viatge adequats, ha
preferit dirigir-se ell mateix i fer
un repartiment atropellat. Lluís
Homar és un actor de grans
possibilitats, com ha demostrat a
bastament, però abordar una
obra de la complexitat de Hamlet
requeria una direcció des de fora
i més experimentada, que hagués
controlat la tendència als esga-
rips, a les entonacions engolades
i als gestos i moviments artifi-
ciosos que sovint Homar deixa
anar. L’actor ha dit que ha
treballat el personatge “amb
totes les portes obertes”, i és
clar, amb el corrent d’aire li ha
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fugit l’esperit. No ha trobat el to
adequat, ni individualment ni per
al conjunt del muntatge, i el
públic té serioses dificultats per
connectar-hi. No hi ha fluïdesa
en la transmissió, i fins i tot
l’escenografia juga a la contra:
es desaprofiten les extraor-
dinàries possibilitats de l’espai
del Grec i en lloc de fer
aparèixer l’espectre del rei mort
entre els pins que hi ha rere el
teatre (un espai natural que altres
vegades s’ha utilitzat amb èxit),
se’l fa passejar mecànicament
sobre un decorat fragmentari,
funcional i polivalent, potser útil
per anar de gira però
decididament lleig i de vegades
incòmode. Dimarts, en la
primera temptativa d’estrena,
l’espectacle de la natura
(ventada i aiguat) va derrotar
clarament el de l’escena, un mal
auguri que es confirmava
l’endemà, amb millor oratge al
cel però igual d’ensopit a
l’escenari. El càsting és d’allò
més irregular, amb un Pep
Planas enèrgic però que sembla
el germà petit de Hamlet en lloc
del padrastre Claudi, amb una
Carme Sansa com a reina que
passa desapercebuda i un Pep
Sais poc aprofitat. En canvi,
destaca Carles Martínez en el
paper d’Horaci i, sobretot, una
Ofèlia insòlita, plena d’iri-
sacions: Mònica Marcos, tota
una troballa que caldrà tenir molt
en compte en endavant. El grup
de comediants que Hamlet
utilitza per desvelar l’assassinat
de son pare fa tot el contrari del
que Shakespeare recomana per
obtenir una interpretació con-
vincent i natural, i les seves
desmesurades exageracions con-
tagien l’espectacle, que queda
marcat en conjunt per l’arti-
ficiositat i la manca d’emoció.
  Al llarg del segle, Hamlet ha
tingut versions tenebroses,
lluminoses, bigarrades, respec-
tuoses o no amb el text. Aquesta
és grisa, tot i que, això sí, fent de
la grisor virtut, mostra els
matisos del gris amb la precisió
d’un quadre de Frans Hals.



6. ANÀLISI DE L'ESTIL

Si a la primera pregunta de l'estudi de la disposició dels materials dramàtics us
informàvem dels problemes d'edició de l'obra de Shakespeare, una qüestió tan
problemàtica com aquesta és la de decidir la forma més adient per a la traducció de les
seves obres dramàtiques. Decidir si les traduccions han de ser en vers, prosa, prosa
poètica o una barreja d'aquests gèneres ha estat sempre una qüestió controvertida.

Existeixen traductors que pensen que Shakespeare en prosa no és Shakespeare i d'altres
que, davant la impossibilitat d'aconseguir la mètrica shakespeariana per causa de la
considerable quantitat de paraules més curtes en anglès que en altres llengües i del
caràcter més polisèmic d'aquesta llengua, consideren que aquest autor s'ha de traduir en
prosa. Entre aquestes dues posicions antagòniques n'existeixen d'altres que es decanten
cap a un o altre extrem.

Per realitzar l'estudi de l'estil de Hamlet tindrem en compte que la forma adoptada per a
la seva traducció ha estat la de la prosa poètica amb la idea que una traducció és una
altra manera de creació d'una obra literària, ja que el traductor ha de respectar, i molt
més en el cas de Shakespeare, els usos estilístics que l'autor ha introduït.

Segons les idees anteriors, tractarem de realitzar, dintre dels límits d'aquest estudi
general de Hamlet, una anàlisi globalitzadora de l'estil, pensant que estudiar un exemple
de prosa poètica no s'allunya, pels recursos emprats, del llenguatge poètic utilitzat per
Shakespeare.

La condició bàsica per a fer-ho ha de ser la de treballar sempre dintre del grup classe i,
com a mínim, la visió general s'ha d'aconseguir sumant els treballs individuals que
prèviament s'hagin estipulat.

Encara que hi hagi estudis que defineixen funcions i valors d'estil generals dels
recursos, sempre s'ha de procurar establir les funcions i els objectius particulars que
l'autor ha introduït a l'obra, que poden ser la introducció d'un llenguatge poètic
simplement, el respecte a la unitat d'estil d'un personatge o d'un grup de personatges, la
caracterització d'un personatge, els canvis momentanis o més duradors d’aquests, etc.

Tracteu d'explicar sempre la funció i els objectius dels recursos que us exposem a
continuació.

6.1. Les paraules

6.1.1. La matèria gràfica

1. Analitzeu els canvis de tipus de lletra.

2. Analitzeu la distribució de les línies en el text.

6.1.2. La matèria fònica
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1. Estudieu les rimes, les rimes internes i les aliteracions.

2. Estudieu si hi ha simbolisme vocàlic i simbolisme consonàntic en els textos més
representatius (els monòlegs de Hamlet, la conversa d’aquest amb Gertrudis a l'escena
IV  de l'acte III , els monòlegs del rei Claudi, la part final de l'última escena de l'obra,
etc.).

3. Valorant la subjectivitat de les relacions següents, apliqueu-les pel seu valor genèric:
vocals clares (a, e oberta, e tancada, i) i fosques (o oberta, o tancada, u). Consonants
suaus (fricatives) i dures o aspres (oclusives i vibrants):

− Les vocals clares apareixeran en textos alegres, ràpids, serens, tranquils; indicaran
admiració, sorpresa, lluminositat, grandiositat, calma, immensitat, permanència i
inalterabilitat, etc.

− Les vocals fosques connotaran desesperació, tensió, gravetat, lentitud, tristesa,
solitud, temor, abandó, etc.

− Les consonants suaus connotaran aproximadament els mateixos valors que els de
les vocals clares, a més dels de silenci, fluència, xiuxiueig, etc.

− Les consonants dures o aspres connotaran aproximadament els mateixos valors
que els de les vocals fosques, a més dels d’estrèpit, explosió, redoblament, tro, etc.

4. Indiqueu el tipus de recurs emprat en aquest exemple i busqueu-ne d’altres de
semblants:

Ara ens fa falta/ trobar la causa que té aquest efecte,/ o millor dit: la causa del
defecte,/ perquè el defectuós efecte ha de tenir una causa. (pàg. 63)

5. Tenint en compte que un autor pot jugar amb la fonètica de les paraules, busqueu
grups de paraules on hi hagi repetició de sons com a recurs fonètic (per exemple: causa,
efecte, defecte i defectuós). (pàg. 63)

6.1.3. Les formes de les paraules

1. Busqueu exemples de jocs fonètics entre paraules senceres sense tenir en compte les
enumeracions. Exemple: Brutus i bruta (pàg. 91-92)

2. Busqueu exemples d'onomatopeies.

6.2. Les frases

6.2.1. Canvis en l'estructura de la frase: recursos d'elisió

1. Busqueu exemples de zeugmes.

2. Escriviu el nom del recurs que consisteix a fer desaparèixer les conjuncions, tal con
s'observa a l'exemple següent i busqueu-ne d’altres de semblants:

És un dolor inhumà./ Revela voluntats deslleials amb el cel,/ un cor sense
defenses, un esperit impacient,/ un seny desassenyat i sense cultivar,/ (pàg. 31)

6.2.2. Ampliació de l'estructura de la frase
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1. Conteu els textos parentètics de l'obra.

2. Observeu la concatenació d'elements sintàctics de l'exemple següent i busqueu-ne
d’altres de semblants:

Pobre com sóc, ho sóc fins i tot per agrair-vos-ho, i tanmateix us en dono les
gràcies; però estigueu segurs, estimats amics, que les meves gràcies valen ben
poca cosa. ¿No us han fet venir? ¿Heu vingut per voluntat pròpia? ¿Es tracta
d'una visita  espontània? Au, vinga, sigueu-me sincers. Au, va, parleu, parleu.
(pàg. 69)

3. Busqueu exemples d'enumeracions amb paral·lelisme sintàctic o repetició d'una
mateixa estructura sintàctica. Exemple:

Pel que fa a Hamlet i als seus petits favors que et concedeix, prent-ho com una
cosa passatgera, com un impuls sanguini, com una violeta d'una jove natura
primerenca, precoç o efímera, dolça i evanescent, com el perfum i el passatemps
d'un sol minut, i prou. (pàg. 37-38)

4. Escriviu el nom del recurs que consisteix a coordinar diferents elements amb
abundància de conjuncions, tal com s'observa a l'exemple següent, i busqueu-ne d’altres
de semblants:

¿Semblar, senyora? No. N'estic segur./ Jo no conec semblances./ No és només,
bona mare, la meva capa negra,/ ni cap vestit habitual d'un dol ben rigorós,/ ni
cap sospir profund, ni alè forçat,/ no, ni el riu abundant que tinc als ulls,/ ni
l'aspecte abatut que tinc al rostre, (pàg. 30-31)

6.2.3. Ordenació dels elements de la frase

1. Busqueu exemples de quiasmes. Exemple: Que la terra no em doni nodriment, ni
llum el cel, (pàg. 96)

2. Busqueu exemples d'hipèrbatons.

3. Busqueu exemples d'anàfores. Exemple:

Que la terra no em doni nodriment, ni llum el cel,/ que nit i dia em neguin repòs i
esbargiment,/ que es torni desesper tota esperança,/ que el meu destí sigui només
una presó, (pàg. 96)

4. Busqueu exemples de correlacions sintàctiques. Exemple: Pensaments negres, mans
capacitades,/ metzina eficient, temps avinent, (pàg. 97)

5. Busqueu exemples de repeticions del mateix tipus de frase. Exemple: Sou molt agut,
milord, sou molt agut. (pàg. 97)

6.2.4. Tipus de frase

Com a mínim feu aquest tipus de recerca als textos més representatius de l'obra, ja citats
a la pregunta 2 de l’apartat 6.1.2. La matèria fònica.
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1. Estudieu la classe de frases que presenta l'obra. Esbrineu si hi ha un predomini de
l'oració simple, de l'oració composta, etc.

2. Esbrineu les modalitats oracionals més emprades.

3. Estudieu les classes d'oració composta (juxtaposició, coordinació i subordinació).

6.3. El significat

6.3.1. Canvi de sentit: trops

1. Si admetem que l'estructura de la metàfora es desenvolupa sobre tres elements: terme
metaforitzat o tenor (terme que es compara), terme metafòric o vehicle (terme que
aporta la comparació) i el fonament (la semblança entre els dos termes anteriors), feu
per equips un estudi de les metàfores de l'obra classificant el tenor i el vehicle segons
els camps ideològics següents, com a l'exemple: una metàfora  pot tenir un tenor 3,b i
un vehicle 1,a:

1.El cosmos, l'espai, la terra
a) El cosmos i l'espai
b) La terra

2. Els accidents geogràfics
a) Accidents de la terra
b) Accidents relacionats amb l'aigua
c) Accidents de l'atmosfera

3. La natura
a) Els arbres i les plantes
b) Els animals

4. El menjar

a) Verdures, hortalisses i fruites
b) Les carns
c) Els peixos
d) Pastes i pastisseria
e) Líquids

5. L'ésser humà
a) El cos
b) La salut
c) L'esperit

6. Nuclis de població i comunicacions
a) Poblacions
b) Els transports
c) Les comunicacions

7. La casa

a) Habitatges
b) Parts de la casa
c) Mobles
d) Materials

8. El vestit
a) Peces
b) Calçat
c) Articles de bany i de neteja personal

9. La societat

a) La família i els primers cercles socials
b) Les relacions socials
c) L'educació
d) Les religions, les creences i les doctrines

10. El món del treball
a) Oficis i professions
b) L'agricultura
c) La mecànica i la metal·lúrgia
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d) Fusteria i ebenisteria
e) Altres activitats

11. La informació, l'administració i la
política

a) La informació
b) L'administració

12. L'economia, el comerç i la banca

a) Institucions i empreses
b) Càrrecs i feines
c) Documents i monedes
d) Actes i conceptes

13. Les arts, els espectacles i els esports

a) Les arts plàstiques
b) La música
c) Els espectacles. El món de la ficció i el
lleure
d) Els esports

14. Les forces armades i la guerra

a) Cossos i grups
b) Càrrecs, graus i personal
c) Armes
d) Materials i conceptes
e) Vehicles

15. Els quantitatius i els numerals

a) Col·lectius
b) Pesos i mesures
c) Quantitatius i indefinits
d) Numerals

16 Els locatius i els temporals

a) El lloc
b) El temps
c) Les parts del dia
d) Altres expressions de temps
e) La claror i els moments del dia

2. Estudieu si l'autor fa correspondre a un camp ideològic determinat els vehicles d'un
altre. Per exemple: algun poeta, quan parla de la guerra, fa servir vehicles de fenòmens
de la natura o bé, quan es parla d'amor, també es fan servir aquest tipus de fenòmens.

3. Busqueu exemples d' oxímorons. Per exemple: La violència del goig  (pàg. 95).

4. Busqueu exemples d'antífrasis. Per exemple:

ROSENCRANTZ. Milord, abans vós m'estimàveu.
HAMLET . I encara t'estimo. T'ho juro per aquests dits tan llargs i tan lladres.

(pàg. 100)

5. Busqueu exemples de sinestèsies.

6. Busqueu exemples de comparacions i tracteu de realitzar el mateix tipus d'exercici
que us hem proposat per a les metàfores.

7. Busqueu exemples de metonímies i classifiqueu-los segons les relacions següents:

1. Causa a efecte.

2. Continent a contingut.

3. Lloc de procedència a cosa que d'allí procedeix.
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4. Matèria a objecte.

5. Signe a cosa significada.

6. Abstracte a concret.

7. Genèric a específic.

8. Esbrineu el nom del trop de l’exemple següent: No, que siguin les llengües
ensucrades que llepin el luxe insípid (pàg. 90) i busqueu-ne altres de semblants.

6.4. La designació

6.4.1. Figures referencials

1. Esbrineu què és una lítote i busqueu-ne exemples al text.

2. Busqueu exemples de reticència. Exemple:

ROSENCRANTZ [Apart a GUILDENSTERN]. ¿Què hi dius tu?
HAMLET  [Apart]. Au, bah, que us veig venir.
GUILDENSTERN. Milord, ens han fet venir. (pàg. 70)

3. Busqueu exemples de suspensió mitjançant la presència de punts suspensius. Decidiu
si aquest recurs és molt important dintre de la construcció general del text.

4. Digueu el nom del recurs de l'exemple: Inundaria amb llàgrimes l'escena,
esquerdaria les orelles de tothom amb discursos horribles (pàg. 78). Busqueu-ne altres
exemples.

5. Busqueu exemples de pleonasmes. Exemple: cadàver mort (pàg. 44).
6. Busqueu exemples d'antítesis. Exemple: amb una bogeria plena de seny (pàg. 81).

7. Digueu el nom del recurs de l'exemple: ¿Us pensàveu que volia fer alguna cosa
lletja? (pàg. 92). Busqueu-ne altres exemples.

8. Busqueu exemples d'ironia. Exemple:

HAMLET . Així doncs, els nostres captaires són cossos, i els nostres monarques i
herois encimbellats són ombres de captaires. ¿Anem a la cort? Perquè a fe que
em costa de raonar. (pàg. 69)

9. Busqueu exemples de paradoxes. Exemple: De veritat que tanqueu amb barres de
ferro la porta de la llibertat. (pàg. 100)

10. Busqueu exemples de personificacions o prosopopeies, animalitzacions i
cosificacions. Exemple: i tot el nostre regne mostra arrugues de dol en el seu front
(pàg. 28).

11. Busqueu exemples de preguntes retòriques. Exemple: era tan amorós envers la
meva mare/ que mai no hauria tolerat que els vents del cel/ li freguessin les galtes amb
aspresa. Cels i terra!/ ¿Me n'he de recordar? (pàg. 33). Decidiu si aquest recurs és
important com a valor referencial.
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12. Busqueu exemples d'amfibologies. Exemple:

OFÈLIA. Sou molt agut, milord, sou molt agut.
HAMLET . Us costaria algun gemec esmussar-me la punta. (pàg. 97)

13. Busqueu exemples de fragments al·legòrics, de paràboles o de faules, com, per.
Exemple, la primera intervenció de Rosencrantz  (pàg. 103).

14. Busqueu exemples del que la crítica ha anomenat usos lingüístics de "cosa petita".
Exemple: Hamlet es refereix al temps que fa que el seu pare fou assassinat i acaba la
seva intervenció de la manera següent: s'haurà de conformar que tothom l'oblidi, com el
cavallet de fusta que té un epitafi que diu: "Pobret, pobret, ja ningú no recorda el
cavallet!” (pàg. 93)

6.4.2. La intertextualitat

1. Recordant la relació estructural de Hamlet amb la tragèdia clàssica, indiqueu quina és
la funció de les paraules d'Ofèlia dirigides al protagonista a l'escena II  de l'acte III :

OFÈLIA. Milord, feu molt bé el paper de cor. (pàg. 97)

2. A la mateixa escena de la pregunta anterior, es fan diferents referències a una part de
l'obra que es va a representar com a Pròleg; exemple:

HAMLET . ¿És un pròleg això, o la inscripció d'un anell? (pàg. 94)

i també apareix un personatge amb el paper de Pròleg; exemple:

PRÒLEG. Supliquem la vostra clemència
per a nosaltres i per al drama.
Escolteu-nos, doncs, amb paciència. (pàg. 94)

Quina creieu que és la funció d'aquestes referències a una part i a un paper característics
de la tragèdia clàssica?

3. Esbrineu les parts de l'estructura externa de les tragèdies clàssiques i expliqueu, de
manera particular, la funció del pròleg i del cor.
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III. ROMEO I JULIETA
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1. COMPRENSIÓ

1.1. El títol

Romeo i Julieta és la primera obra de Shakespeare que desenvolupa un tema
independent de la història d'Anglaterra. Aquest canvi és un exemple de la influència del
teatre renaixentista italià a Anglaterra.

A meitat del segle XVI , Cinthio, adoptant preceptes de Sèneca, havia introduït
modificacions en els continguts de la tragèdia, insistint en la importància de la
presentació de temàtiques d'interès per a l'espectador les fonts possibles de les quals
podien ser la ficció contemporània o la vida. En aquest cas, l'amor humà ocupa un lloc
central i d'aquí la seva presència inusual encara al teatre.

1. Romeo i Julieta és alhora una obra poètica, una obra romàntica i una tragèdia.
Esbrineu si Shakespeare va seguir la típica formulació del títol de l'obra, introduint,
quan l'obra té caràcter tràgic, el caràcter individualitzador dels noms propis.

1.2. El tema

La doble interpretació, per activa o bé per passiva, de dues expressions d'un vers del
pròleg de l'obra ha produït l'aparició de dues tendències interpretatives de l'obra. El vers
és el següent: The fearful passage of their death-marked love, on fearful es pot
interpretar amb un sentit passiu (‘espantat’) o bé amb un sentit actiu (‘el que espanta’), i
death-marked love també es pot interpretar amb un sentit passiu (‘predestinat’) i amb un
sentit actiu, que correspon a valorar la mort com a fi voluntari.

Segons les anteriors interpretacions, normalment es poden formular tres temes sobre el
valor significatiu global  de Romeo i Julieta.

1. Redacteu una frase que reculli la idea bàsica de l'obra i que unifiqui els aspectes
subtemàtics, argumentals i estructurals, prenent com a base el sentit passiu de l'obra, és
a dir, procurant que el Destí (Providència, Fortuna, Astres, etc.) i la Casualitat en siguin
els elements bàsics (tema A).

2. Redacteu una frase que reculli la idea bàsica de l'obra i que unifiqui els aspectes
subtemàtics, argumentals i estructurals, prenent com a base el sentit actiu de l'obra, és a
dir, procurant que la responsabilitat moral i d'acció dels personatges en siguin els
elements bàsics (tema B).

3. Redacteu una frase que reculli la idea bàsica de l'obra i que unifiqui els aspectes
subtemàtics, argumentals i estructurals, prenent com a base la tensió entre els elements
bàsics del tema A i del tema B. La idea fonamental d'aquest tema és que l'univers està
mal fet i que tot contribueix a la desgràcia (tema C).

4. Si creieu que cap dels tres temes que generalment s'han proposat no té un valor
unificador absolut, redacteu-ne un vosaltres (tema D).
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1.3. Els subtemes

Ara procurarem fer un estudi que analitzi la contribució dels elements subtemàtics més
significatius, dels elements estructurals i dels elements argumentals a la formulació dels
tres temes.

Si heu redactat el tema D vosaltres, feu l'estudi que analitzi la contribució dels elements
subtemàtics, estructurals i argumentals a la formulació del vostre tema.

1.3.1. L'amor

1. Feu una redacció explicant les característiques de l'amor entre els protagonistes,
emprant com a guia bàsica alguna o algunes de les següents parelles de contraris: intens
/ no intens, ideal / no ideal, de submissió mútua / no de submissió mútua.

2. L'amor entre els protagonistes és un amor obstaculitzat; investigueu el pes textual de
les paraules d'amor entre Romeo i Julieta enfront del major pes textual d'altres aspectes
de l'obra.

3. Busqueu obstacles argumentals a l'amor entre els protagonistes. Per exemple: el
caràcter secret del seu matrimoni.

4. La crítica diu que existeixen quatre tipus d'amor a l'obra. Uniu amb una línia un tipus
d'amor de la columna de l'esquerra amb un personatge de la columna de la dreta, per
aconseguir la relació entre la classe d'amor i la idea que el personatge exemplifica.
Després, expliqueu el significat dels quatre tipus d'amor i les raons de la vostra tria:

Fra Llorenç
Mercutio
Romeo
La Dida
Capulet (cap de família)
Criats
Montagú (cap de família)

amor convencional

amor petrarquista

amor moralista

amor realista

Julieta

5. Redacteu un petit estudi explicant la contribució d'aquest subtema a la formulació
dels temes A, B i C, i del D si l'heu redactat.

1.3.2. El destí

1. Enumereu les formes que el destí adopta a l'obra. Per exemple, en el text que us
proposem adopta la forma de presagi:

ROMEO. Massa aviat, em temo. La meva ment té por
de fets que encara els astres es retenen,
i que començaran, cruels, a esdevenir-se
quan comenci la festa, aquesta nit,
i segaran la vida miserable
que porto dins al pit, a causa
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d'una mort prematura. Però és igual:
que Aquell que guia el rumb del meu vaixell,
n'infli també les veles. Som-hi alegres senyors! (pàg. 37)

2. Feu una redacció explicant la contribució d'aquest subtema a la definició dels temes
A, B, C, i del D si l'heu formulat.

1.3.3. La mort

1. Decidiu si el procediment que causa la mort dels protagonistes, segons la tradició, és
varonil o no és varonil. Raoneu la vostra decisió.

2. Busqueu exemples de premonicions de la mort dels personatges.

3. Establiu la primera escena en què apareix la primera premonició sobre la mort d'un
dels protagonistes. La col·locació d'aquesta primera premonició ajuda a la definició
d'algun dels temes que s'han proposat? Raoneu la vostra resposta.

4. Enumereu les diferents personificacions que rep la mort, creades per diferents
personatges. Per exemple, al text que proposem, la mort és el marit de Julieta:

JULIETA . No queda pietat damunt dels núvols
que vegi al fons mateix del meu dolor?
Dolça mare, vós també em rebutgeu?
Ajorneu per un mes el casament, vuit dies,
o si no, prepareu el llit de noces
al costat del sepulcre on jeu  Tibald. (pàg. 93)

5. La dificultat d'adoptar un tema exclusiu i la relació mort i amor que suposem que heu
descobert a la pregunta anterior han fet que el públic o els lectors manifestin
històricament una absència de protesta excessiva davant el final tràgic de l'obra.
Analitzeu la vostra reacció davant del mateix fet i poseu-la en comú a la classe.

6. Decidiu si les vostres reaccions davant la mort dels protagonistes coincideixen amb
l'explicació que Salvador Oliva dóna sobre aquest fet al pròleg de la traducció de l'obra:

De fet, com a adolescents que són es comporten millor i maduren més de pressa
en la direcció d'aquell coneixement molt més del que cap de nosaltres té dret
d'exigir-los. La mort, per altra banda, els pren massa aviat, no els permet de
convertir-se en herois tràgics. No són, doncs, personatges destinats a inspirar
terror ni pietat, sinó res més (ni res menys) que una profunda admiració per la
transformació que amb el seu amor han estat capaços de realitzar en un espai tan
curt de temps... (pàg. 9)

7. Analitzeu l'impacte que la doble interpretació d'una de les últimes paraules de Romeo
abans de morir produeix sobre la formulació dels diferents temes: O true apothecary/
Thy drugs are quick. Thus with a kiss I die. (Honest apotecari!/ La teva droga és
ràpida, i jo moro amb un bes.) (pàg. 119) on quick pot significar fast (ràpid) o life-
giving (que dóna vida). Raoneu la vostra resposta.
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8. Etiqueteu amb un màxim de dues paraules la funció de la mort segons el caràcter dels
diferents temes. Per exemple: per al tema A, formulat amb sentit passiu, la mort és
l'obstacle màxim per a l'amor dels protagonistes. Raoneu la tria.

9. Redacteu un petit estudi explicant l'aportació que aquest subtema ofereix a la
formulació dels temes A, B, C, i del D si l'heu formulat.

1.3.4. Altres subtemes

L'amor, el destí i la mort són els subtemes més importants cara a la significació de
Romeo i Julieta. La resta de subtemes que estudiarem a continuació els treballarem
també de manera particular, però l'estudi de la seva aportació al valor temàtic de l'obra
el realitzarem de manera global.

1. Us proposem un text representatiu del subtema. Anomeneu-lo i busqueu altres textos
que també ho siguin:

CRIAT. Buscar la gent que està apuntada aquí! Està es-
crit que el sabater treballi amb la seva cana d'amidar,
i el sastre amb la forma de les sabates; el pescador
amb el seu pinzell i el pintor amb les seves xarxes. I a
mi, em diuen que busqui les persones apuntades
aquí; però jo podré saber mai quins noms ha escrit
aquí la persona que els hi ha escrit. Primer he de bus-
car algú que sàpiga de lletra. Ara pla!  (pàg. 27)

− Doneu una explicació a la presència del  Príncep cada vegada que es produeixen
les intervencions familiars que interseccionen la relació entre els protagonistes.

2. Us proposem uns textos que són significatius del subtema: Verona. Plaça (pàg. 17) i
Un carrer (pàg. 26). Etiqueteu-lo.

3. Aquí teniu un text representatiu d'un altre subtema. Anomeneu-lo i busqueu altres
textos que també ho siguin:

CAPULET. Prou, prou, prou, prou! Estripalògiques! Què dius?
"Orgullosa", "agraïda", "no puc estar orgullosa",
"però agraïda sí". La descarada!
No em vinguis amb orgulls ni agraïments:
comença a preparar les teves cames per dijous
per anar amb Paris a l'Església,
o t'hi arrossegaré per les orelles.
Fora, carronya verda. Lluny, bagassa!
Gata maula! (pàg. 91)

4. Els fragments següents són indicatius d'un nou subtema. Etiqueteu-lo i busqueu-ne
altres textos representatius:

SAMSÓ. És cert, i per això les dones com que són els re-
cipients més febles sempre es deixen arrambar a la
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paret; per això apartaré els homes dels Montagú de la
paret i a les noies les hi arrambaré. (pàg. 18)

DIDA . Els homes mai no són
de fiar. Són deslleials, perjurs,
falsos, malvats, hipòcrites, cruels!
Que em portin una copa d'aiguardent,
tants dolors i tristeses m'envelleixen.
Romeo, quina vergonya! (pàg. 77)

5. Llegiu el text que fa referència al subtema següent. Etiqueteu-lo i busqueu altres
textos que posseeixin el mateix sentit:

FRARE. Que el cel somrigui a aquest acte sagrat
i que després no ens el retregui amb penes.

ROMEO. Amén, amén. Per més penes que vinguin
mai no seran més grans que aquesta joia
que em dóna un sol moment de la seva presència.
Ajunteu-nos les mans amb sagrades paraules
i que la mort, devoradora de l'amor,
faci el que vulgui, si puc dir que és meva.

FRARE. Els delits violents fan violents finals,
i defalleixen en el seu triomf; com el foc i la pólvora,
que moren en besar-se. La més dolça mel
embafa per la seva pròpia delícia
i el seu gust excel·lent ens fa malbé la gana.
L'amor que dura és sempre moderat.
Qui vol anar massa de pressa arriba tard. (pàg. 64)

6. El text que segueix es refereix a un nou subtema. Poseu-li nom i busqueu-ne altres
fragments significatius:

JULIETA . Corsers de peus ardents, galopeu ràpids
cap al palau de Febus: una auriga
com Faetont ja us tindria al ponent
i hauria dut la fosca nebulosa. (pàg. 74)

7. Us proposem uns textos que són indicadors d'un subtema diferent. Etiqueteu-lo i
busqueu-ne textos representatius:

ROMEO. Si la devota pietat d'aquests ulls meus
pogués admetre que es tornin foc les llàgrimes,
i aquests heretges transparents, sovint negats
sense morir, que siguin condemnats per mentiders!
Una altra més bonica! El sol, que tot ho veu,
no n'ha vist mai cap altra des que el món és món. (pàg. 29)

JULIETA . No juris per la lluna, la inconstant,
que canvia de forma cada mes,
no fos que el teu amor fos igual que ella. (pàg. 48-49)
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8. Redacteu un petit estudi per a cada subtema, analitzant l'aportació que efectuen cara a
la formulació dels temes A, B, C, i del D si ha estat redactat.

1.4. L'argument i el tema

1. A més del pròleg extern a l'acte I, hi ha intervencions de diferents personatges que
realitzen uns resums argumentals de l'obra. Busqueu-les.

2. Des d'aquestes intervencions o sobre aquestes intervencions, extraieu o completeu
l'argument intern que presenta la relació entre els protagonistes.

3. Expliqueu quina és la significació de l'argument intern de la pregunta anterior
respecte als temes A (passiu), B (actiu), C (tensiu entre passiu i actiu) i D, si s'ha
formulat.

4. Des d'aquestes intervencions o completant-les, extraieu o completeu el segon
argument intern, les intervencions familiars.

5. Encara que Shakespeare, a diferència de les novel·les italianes del Renaixement, ha
suavitzat les dissensions familiars, aquestes, segons el tema escollit, poden tenir molta
importància. L'autor, conscient d'aquest fet, les articula al voltant d'una acurada
estructura. Tracteu de descobrir-la omplint el quadre següent:

Acte I
Escenes:

Acte II
Escenes:

Acte III
Dissensions familiars.
Intervenció del Príncep.

Escenes:

Acte IV
Escenes:

Acte V
Escenes:

6. Segons el tema que heu escollit, analitzeu la contribució d'aquest segon argument
intern a la seva formulació.

7. Tot recordant les vostres respostes a l'estudi de l'Amor com a subtema i el seu valor
temàtic, descobriu sobre el quadre següent la acurada estructuració que, com a factor
argumental, Shakespeare ha introduït sobre aquest aspecte:

Relació Amor-Protagonistes

Acte I

Acte II Matrimoni

Acte III Consumació matrimoni

Acte IV

Acte V
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8. Sobre el quadre següent, marqueu amb signes convencionals inventats per vosaltres
les aparicions argumentals que, mitjançant les intervencions del personatges, realitzen el
Destí (i altres formes) i la Mort:

Pròleg Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Pròleg

Escena I

Escena II

Escena III

Escena IV

Escena V

Escena VI

− Tracteu de descobrir si hi ha alguna regularitat en la distribució d'aquests elements
subtemàtics.

1.5. L'estructura i el tema

1.5.1. Estructura externa

1. Distribuïu les aparicions del personatges segons els pròlegs, actes i escenes:

Pròleg/Cor Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Pròleg

Cor

Escena I

Samsó
Gregori
Abraham
Benvolio
Tibald
Oficial
Ciutadans
Capulet
Sra. Capulet
Montagú
Sra. Montagú
Príncep
Romeo
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Escena II

Escena III

Escena IV

Sra. Capulet
Dida
Capulet
Criat I
Criat II

Escena V

Escena VI

− Segons el tema que heu escollit, tracteu de descobrir si hi ha alguna regularitat a la
distribució de les aparicions dels personatges. Per exemple: recordeu que la presència
del Príncep és un element moderador de les dissensions familiars i aquestes poden
ser un factor molt important de la determinació del tema passiu (tema A).

2. Analitzeu la causa o les motivacions que van seguir els editors per canviar d'acte i
d'escena. Penseu que ho van fer de manera raonable?

3. Romeo i Julieta és una obra de gran cohesió estructural. És molt difícil introduir
pauses quan l'obra és representada. De manera raonable, es podria introduir una pausa
molt estratègica quan Romeo exiliat té un somni que és un anunci de la fi dels seus mals
i de la possibilitat de la solució final, que ràpidament comença a tancar-se. Creieu que
seria adequat introduir una pausa en aquest moment i dividir l'obra en dues parts?
Raoneu la vostra resposta.
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4. Penseu que dintre de la representació de l'obra es podria introduir una pausa després
de cada acte? Raoneu la vostra resposta.

5. Des de la possibilitat de no introduir pauses a introduir-ne més d'una, raoneu les
possibilitats de partició de l'obra que creieu que siguin les més adients per a la seva
representació.

1.5.2. Estructura interna

1. Els autors de tragèdies, ja siguin antics, elisabetians o contemporanis, resolen amb
anterioritat a la redacció de l'obra la situació general i genèrica on es desenvoluparà
l'argument, quins personatges hi intervindran, quins motius els impulsaran i de quina
forma i en quin lloc distribuiran les característiques de la tragèdia següents:

a) Una situació tancada:

− Creieu que l'argument de l'obra, segons el tema que heu escollit, s'encabeix
dintre d'una situació vitalment tancada? Raoneu la vostra resposta.

b) Uns éssers condemnats a morir:

− Expliqueu la relació d'aquesta característica amb algun dels temes proposats.

c) Aquests éssers desitgen una felicitat:

− Relacioneu aquest desig amb els temes resultants. Raoneu la resposta.

d) Aquesta felicitat, almenys en un sentit de plenitud, sempre els és negada:

− Expliqueu la relació d'aquesta negació amb algun dels temes proposats.

e) Aquests éssers, a vegades, s'interroguen sobre el seu destí i sobre la culpa per què
són castigats:

− Creieu que aquesta interrogació és una característica exclusiva d'un dels temes
treballats? Raoneu la resposta.

f) És una lluita en què la vida humana és sempre derrotada:

− Relacioneu aquesta característica amb algun dels temes proposats i raoneu la
tria.

g) Aquesta derrota s'acompleix en moments que provoquen horror i pietat al lector o
a l'espectador, perquè veuen de manera anticipada la seva pròpia, personal i
natural derrota:

− Creieu que aquest acompliment és exclusiu d'un dels temes proposats? Raoneu
la resposta.

Si responent a les preguntes anteriors, heu notat que no hi ha una identificació exclusiva
entre alguna característica i algun dels temes, redacteu petits estudis explicant els
matisos pertinents entre cada característica i dos o més temes.
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2. Apliqueu a l'estudi de l'estructura interna de l'obra les unitats internes típiques de la
tragèdia que heu estudiat a la pregunta 6 de l‘apartat II .2. Disposició dels materials
dramàtics.

3. Redacteu un text on s'expliquin les relacions entre les unitats internes de la pregunta
anterior amb les característiques de la tragèdia que heu treballat a la pregunta 1 d’aquest
apartat. Per exemple: els moments de pietat (característica g) són una de les formes de la
catarsi.

4. A la progressiva experiència literària de Shakespeare, és notable l'augment de la
perfecció de la seva capacitat d'estructuració, molt important pel que fa a la disposició
de grups. Romeo i Julieta s'estructura des d'aquest punt de vista sobre tres eixos:

1) el grup dels protagonistes
2) els grups familiars i
3) el grup del Príncep.

− Sobre el quadre de l'apartat anterior, i amb signes convencionals inventats per
vosaltres, marqueu la distribució interna de l'aparició d'aquests grups.

5. Distribuïu sobre aquestes unitats: inici, clímax i desenllaç, les relacions de grup entre
les famílies i el Príncep. Enumereu els actes i escenes on l'autor ha introduït aquestes
unitats respecte a la relació dels dos grups de personatges esmentats. Expliqueu
mínimament l'acció de les escenes.

6. L'estructura interna de l'obra també obeeix a una simetria de relació entre els tres
eixos citats a la pregunta 4. Aquesta simetria introdueix un equilibri funcional entre els
tres grups i s'aconsegueix una atenció equilibrada entre tots els conflictes. Per exemple,
les dues famílies tenen un únic hereu; a l'inici de l'obra, cada protagonista té un
pretendent; dos parents del Príncep s'associen a un dels dos grups familiars; etc.
Busqueu més simetries internes d'aquest tipus.

7. Apliqueu a l'estructura dels materials de l'obra el conjunt de frases que heu treballat a
la pregunta 11 de l'apartat II .2. La disposició dels materials dramàtics.

8. Tracteu de discutir l'adequació de la llista de frases següents, que presenta un seguit
de visions globals que Shakespeare va aplicar a l'estructuració de l'obra.

− A Romeo i Julieta hi ha dos camins estructuratius. El camí cap a la solitud dels
protagonistes i el camí cap a l'abandonament de la major part dels altres
personatges.

− Romeo i Julieta estructura el fracàs dels missatges.

− Romeo i Julieta mostra una estructura de precipitació, de rapidesa.

− Romeo i Julieta s'estructura sobre el contrast entre escenes que comporten felicitat
i escenes que comporten tragèdia o infelicitat.

− Romeo i Julieta s'estructura sobre el contrast entre escenes de tensió i escenes de
relaxació.
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9. Tracteu de descobrir si a les preguntes 4, 5, 6, 7 i 8 hi ha aparegut algun element que
ajudi a definir algun dels temes proposats (A, B, C o D). Enumereu els elements i
expliqueu-ne la funció. Per exemple, quin dels temes afavoreix l'abandonament per part
d'un personatge (la Dida deixa d'aconsellar Julieta)?

2. PERSONATGES

2.1. Consideracions generals

A Romeo i Julieta els personatges també són un element essencial. Així, doncs,
analitzem-los amb deteniment.

1. Classifiqueu els tipus de personatges que heu vist a la pregunta 1 de l’apartat II .4.1
Consideracions generals, segons el punt de vista de la psicologia, de la freqüència
d’intervenció en la trama i de la funció que fan en el desenvolupament de la història:

Punt de vista Tipus de personatge

Psicologia

Freqüència d’intervenció

Funció

2. Feu una llista amb els personatges de l’obra i adjudiqueu-los la tipologia que creieu
que els correspon.

3. Destrieu d’aquesta llista els personatges femenins dels masculins i digueu quins
predominen. Existia alguna circumstància històrico-teatral que afavorís aquest
predomini? Quina?

4. Els personatges interaccionen entre ells i mantenen diversos tipus de relacions (per
exemple, relacions de família). Busqueu-ne quatre tipus en aquest embolic de lletres:

E M T G H A S E E S I F
N G R I O T R T S I M A
A D F R E M I S R O I M
M A S I G O V E R N O I
O H R A S E B S A E N L
R G A N V E Y D S E H I
A F R I A S A S R E C A
M E S T A T S I M A F O
E N S D U T I V R E S X
N G E I C A H E M I S A
T S C E C B A G N E R A
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5. Repartiu la classe en grups; que cada grup esculli una d’aquestes relacions i
respongui les qüestions següents:

− Digueu quins personatges hi participen i feu un mapa de les interaccions que hi ha
entre ells.

− Poseu al costat de cada personatge el paper que té en la relació (per exemple:
Julieta (filla) respecte a la Sra. Capulet).

− Discutiu entre tots quines relacions són decisives per al desenllaç de la història.

6. Adjudiqueu als personatges de l’obra els qualificatius que considereu més adients per
definir la personalitat de cadascun:

Galant, violent, innocent, afectuós, fidel, impetuós, dolç, sincer, babau,
inconscient, il·lús, tirà, conciliador, impetuós, venjatiu, egoista, submís,
enginyós, adulador, garlaire, impulsiu, presumit, inconscient, fatxenda,
embrollaire, somiador, trampós, inconstant, obedient...

7. Individualment escolliu tres personatges de l’obra. N’hi ha d’haver dos que siguin
principals i el tercer, femení. Un cop escollits:

− Busqueu en l’obra en quin conflicte estan implicats tots tres.

− Digueu de quina manera hi participen: en són agents o pacients? Raoneu la
resposta.

− Expliqueu quina repercussió té aquest fet en la vida de cadascun.

− Digueu quins altres personatges hi estan implicats i en quin context es
desenvolupa el conflicte.

− Feu, per escrit, una proposta de resolució d’aquest conflicte.

8. Els personatges d’aquesta obra presenten una certa simetria entre ells: hi ha dues
famílies, cadascuna amb els pares, fills, criats, etc. Col·loqueu a cada columna els
personatges que estan relacionats amb cada família, de manera que cada un coincideixi
amb el de la mateixa categoria de l’altra:

Família Capulet Família Montagú

− Comenteu amb tota la classe quina de les dues famílies apareix amb més freqüència
en l’obra.
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9. Hi ha personatges que estan a part de l’esfera d’influència de cada una de les famílies.
Quins són? Hi ha una simetria entre ells? Són simètrics a altres personatges de l’esfera
familiar? Expliqueu-vos.

10. L’edat és un altre tret que fa que els personatges quedin distribuïts en dos grups.
Col·loqueu aquests personatges sota la columna que els correspongui. Després trieu-ne
dos, un de cada columna, i busqueu, en l’obra, fragments que indiquin que estan en
aquesta etapa. Per exemple:

[Entren el vell CAPULET amb batí, i la SRA. CAPULET]
CAPULET. Què és això? Ah, doneu-me l’espasa!
SRA. CAPULET. Una crossa us hauria de donar! Vós, una espasa? (pàg. 20)

Joves Ancians

− Hi ha una colla de personatges que els haureu de col·locar segons el vostre criteri.
Individualment, trieu-ne un d’aquests de cada columna i digueu per quin motiu els
col·loqueu en un lloc o en l’altre. Després, discutiu-ho conjuntament, poseu-vos
d’acord i refeu-ne la distribució, si és el cas.

11. Els personatges de cada grup anterior es manifesten d’una manera diferent davant
diversos esdeveniments de la vida. Col·loqueu en les caselles el tipus de reacció que
mostren en aquestes situacions:

Situacions Joves Adults

Amor

Matrimoni

Lluites

Mort

− Creieu que l’edat dels personatges és un tret important per al desenvolupament de
la trama?
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Ara analitzarem amb més detall els personatges d’aquesta obra. Feu grups de dos o tres,
escolliu un personatge i feu-ne una anàlisi seguint les pautes que us anem donant.

2.2. Julieta

2.2.1. L’aspecte físic

1. En els diàlegs trobem fragments que ens indiquen l’edat exacta de la protagonista:

JULIETA . Qui em crida?
DIDA . La teva mare.
JULIETA . Senyora, sóc aquí. Què desitgeu?
SRA. CAPULET. Doncs...bé... Dida, deixeu-nos soles

un moment...No. Pensant-ho millor: m’estimo més
que escolteu la conversa. Com sabeu,
la meva filla ja ha deixat de ser una nena.

DIDA . A fe que us en puc dir l’edat exacta.
SRA. CAPULET. No ha fet els catorze.
DIDA . Catorze dents m’hi jugo

(és un dir, car només me’n queden quatre)
que no els ha fets. Quant falta per primer d’agost?

SRA. CAPULET. Uns quinze dies, més o menys.
DIDA . Tant si són més o menys, la mateixa vigília

de l’u d’agost en complirà catorze. [...]  (pàg. 30)

O els seus trets físics:

ROMEO. Silenci! Què és aquell esclat dalt de la finestra?
És l’orient, i Julieta el sol.
Surt, sol, i mata l’envejosa lluna
que empal·lideix de pena en veure
la seva verge més bonica que ella.
No vulguis ésser seva si et té enveja;
Són pàl·lids els seus hàbits de vestal,
només els folls se’ls cenyirien, llença’ls!
És la meva estimada, el meu amor!
Si tan sols ho sabés!
Parla sense dir res, però què importa!
El discurs dels seus ulls, jo el respondré
Vaig massa enllà. No és pas a mi a qui parla;
dues estrelles, les millors del cel
deuen haver marxat, i han suplicat
als seus ulls que brillessin al seu lloc.
O han canviat de lloc els ulls i els astres?
La claror del seu rostre apagaria
l’esclat de les estrelles, i en el cel,
els seus ulls brillarien tant, que tots
els ocells pensarien que és de dia.
Ara reposa el cap sobre una mà.
Ah, si d’aquesta mà jo en fos el guant
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per tocar-li la galta! (pàg. 45-46)

− A quins trets de Julieta es refereix Romeo en el fragment anterior? Com són?
Trobeu que són exagerats?

2. Busqueu els fragments que en parlen i, a partir d’ells, feu per escrit una descripció del
seu aspecte físic.

3. Com qualificaríeu aquesta imatge de Julieta?

4. De quina manera us imagineu que podia ser? Expliqueu-vos.

2.2.2. Les maneres

1. Després de documentar-vos, poseu-vos d’acord respecte a quines normes de
comportament s’esperava d’una donzella de l’època en què ocorre la història i el rang
que li corresponia segons la posició social de la família Capulet:

− Quina era l’actitud que havia de tenir davant dels desconeguts?

− I respecte als seus pares? Era diferent segons si era el pare o bé la mare?

− Quin tipus de cultura penseu que havia de tenir?

2. Una vegada hàgiu respost les preguntes anteriors, compareu aquestes normes de
conducta amb el comportament de Julieta; veureu que no respecta totes les normes:

− Quines respecta?

− Quines transgredeix? Per què?

− És una donzella ben instruïda? Com ho podeu deduir?

2.2.3. La personalitat

1. Julieta és una jove casadora:

− Què li proposen els seus pares?

− Hi està disposada? S’hi pot negar? Per què?

− Se sent incompresa? Per què?

− En qui confiava? En rebia bons consells?

− Com reacciona davant dels adults?

2. Julieta és també extremadament jove. Creieu que aquest fet pot ser decisiu en la seva
manera d’estimar? Quines altres característiques de la seva personalitat penseu que han
pogut influir en l’enamorament apassionat cap a Romeo?

3. Trieu tres adjectius que defineixen, segons el vostre parer, aquest amor, d’entre els
següents:

Intens, platònic, interessat, sensual, ideal, pur, submís, cast, serè, apassionat...

− Creieu que Julieta havia experimentat alguna altra vegada aquest tipus d’amor?

− Senten el mateix tipus d’amor tots dos enamorats?
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− Creieu que és possible estimar d’aquesta manera o bé penseu que això només
passa en la ficció, on les passions se solen posar al límit? Expliqueu-vos.

4. L’amor de Julieta va madurant; com ho podem detectar en els diàlegs?

5. Julieta, al principi, quan tot just acaba de conèixer Romeo, s’expressa així: “...Si és
casat la tomba haurà de ser el meu llit de noces”. Digueu:

− Quin concepte té, en aquest moment, de la mort? Canvia a mesura que va
evolucionant la trama?

− Quin sentit donen a la mort els dos amants?

6. A mesura que va evolucionant la història es produeixen diverses morts:

− Quin sentiment manifesta la protagonista davant la mort de familiars?

− Com reacciona davant les restes dels seus avantpassats?

− Té el mateix sentiment envers la mort de persones del seu entorn davant la mort
relacionada amb Romeo?

7. Julieta se sentia reconfortada en els moments difícils? Raoneu si el fet d’haver confiat
massa en altres persones pot haver propiciat el seu final tràgic.

2.3. Romeo

2.3.1. L’aspecte físic

1. Plantegeu-vos com és Romeo:

a) Quina edat tenia?

b) Com era la seva constitució?

c) De quin color eren els seus cabells?

d) Com eren els seus ulls?

− Encara que no es pugui deduir dels diàlegs el seu aspecte físic detallat, imagineu-lo i
feu-ne la descripció comparant-lo amb els trets amb què heu descrit Julieta.

2.3.2. Les maneres

1. Romeo es comporta com un jove típic del prerenaixement italià. Documenteu-vos i
expliqueu quina actitud havia de tenir en respecte a:

– les dames – l’honor

– l’autoritat – l’amor

– els amics  – els pares

− El comportament del protagonista respon als patrons de l’època? Comenteu-ho
entre tots i raoneu la resposta.
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2.3.3. La personalitat

1. Romeo, només de començar l’obra manifesta que està enamorat d’una tal Rosalina:

− Explicar quina mena d’amor sent cap aquesta dama.

− Creieu que el protagonista és un jove enamoradís? Per què?

− És un amor seriós? Expliqueu-vos.

2. Descriviu l’amor que sent per Julieta:

− Quan se n’enamora, com ho manifesta?

− Compareu els paràgrafs en què expressa el seu amor per cada una de les dues
dames i deduïu els trets essencials del sentiment que té envers cadascuna.

− Creieu que el sentiment cap a Julieta és ja, des del principi, un amor sincer?

− A mesura que va avançant la història, de quina manera exterioritza la intensitat del
seu amor envers Julieta?

3. Un tret que es repeteix al llarg de tota l’obra és la impetuositat del protagonista. Fins i
tot Julieta l’expressa així:

No, no juris. Per bé que amb tu m’alegri,
no m’alegra l’acord d’aquesta nit:
el trobo massa impetuós, massa sobtat,
massa com un llampec que, en veure’l,
ja deixa d’existir. Bona nit, dolç amor!
Potser l’alè d’aquest estiu convertirà
la poncella d’aquest amor en una bella flor.
Bona nit, bona nit. Que el dolç repòs
que tinc al pit t’arribi fins al cor. (pàg. 49)

El frare també titlla Romeo del mateix defecte. Busqueu el paràgraf en què ho manifesta
i digueu per quin motiu l’hi adjudica:

− Què li aconsella?

− Li’n fa cas?

4. La precipitació, conseqüència de la seva impulsivitat, és un dels factors que
condueixen cap a la fi dramàtica els dos amants. Feu un esquema amb els episodis en
què Romeo actua precipitadament i les seves conseqüències.

5. Analitzeu el comportament de Romeo respecte a l’enemistat de les famílies:

− Se’n sent víctima o bé en participa activament?

− Com reacciona davant la provocació dels seus contraris?

− Creieu que és un jove valerós?

− Defensa correctament l’honor de la família?

6. Expresseu la vostra opinió sobre l’actitud que pren davant de la mort:

− Com reacciona davant la mort d’un amic?

− Creu que és lícit venjar-se amb la mort?
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− Té el mateix concepte de mort quan es refereix als altres que quan l’associa a les
seves relacions amb Julieta?

− Quantes vegades intenta suïcidar-se? Per què?

− Quin significat últim té la mort per als dos amants?

2.4. Els confidents dels amants

2.4.1. FRA LLORENÇ

1. Documenteu-vos i digueu quins ordes religiosos hi havia a Itàlia en l’època en què es
desenvolupa la història.

2. Podríeu deduir de quin orde eren Fra Llorenç i Fra Joan? Quines obligacions tenien?

3. De qui era confessor, Fra Llorenç?

4. De quina manera participa en la trama? Què es proposava? Com ajuda els dos
amants?

5. Raoneu si les seves decisions són bones per resoldre el conflicte en què es troben els
dos joves i feu-ne un debat amb tota la classe:

− Per què els casa? En què confia?

− Creieu que  va obrar correctament consentint de casar-los?

2.4.2. La Dida

1. Feu un esbós d’aquest personatge:

− Com la descriuríeu físicament?

− Era gaire gran?

− S’estimava Julieta?

2. A la Dida li agradava molt xerrar. Llegiu-vos els seus diàlegs i deduïu-ne la condició
social. Justifiqueu cada afirmació amb exemples.

3. Exposeu la vostra opinió sobre la influència de la seva actitud davant dels fets en la fi
dels amants i si és decisiva en el desenllaç del conflicte:

− Com reacciona davant de l’enamorament de Julieta? Li dóna bons consells?

− Com actua davant l’imminent casament de Julieta amb Paris? I davant el
desterrament de Romeo? Per què creieu que ho fa?

2.4.3. Mercutio

1. Quina actitud té Mercutio, l’amic de Romeo, davant el primer enamorament
d’aquest?

2. Llegiu-vos el parlament que manté amb el protagonista (pàg. 35-37) i digueu quina és
la seva intenció. Què demostra?



79

2.5. Altres personatges

1. Feu una caracterització dels pares de Julieta:

a) Com era el pare? Què es proposava? Feu-ne una breu descripció.

b) Quines relacions tenien pare i filla?

c) I mare i filla? La mare de Julieta comprèn la seva filla? De qui està a favor?

d) Busqueu el paràgraf en què fa una descripció del pretendent a la seva filla. Amb
què el compara i què ens mostra de la Sra. Capulet aquesta comparació?

2. Creieu que Paris és un bon partit per a Julieta? Per què? Se l’estima? Qui li fa aquesta
pregunta?

3. Com reacciona Paris davant les desgràcies que passen en la família Capulet?
Expliqueu-vos.

4. Benvolio i Tibald, els dos cosins, són dos personatges antagònics. Expliqueu per què.

5. De qui era cosí Benvolio? Mireu de definir en dues frases el seu caràcter. Per què és
important en la historia dels amants?

6. Tibald és el cosí insolent de Julieta. Quan demostra per primera vegada aquesta
actitud? Com acaba?

7. La fi de Tibald és un element decisiu en la trama. Expliqueu per què.

8. ESCALUS, EL PRÍNCEP DE VERONA, REPRESENTA L’AUTORITAT. CREIEU
QUE ÉS JUST EN LES SEVES DECISIONS? DISCUTIU ENTRE TOTS COM

PODRIEN HAVER EVOLUCIONAT ELS FETS SI EL PRÍNCEP HAGUÉS PRES
UNES DECISIONS DIFERENTS.

3. LA TÈCNICA

Les obres de Shakhespeare són un producte típic del teatre elisabetià. Per aquest motiu,
a continuació analitzarem com es manifesten en Romeo i Julieta les característiques
d’aquest tipus de teatre.

3.1. L’acció

1. Dels cinc actes que té l’obra, digueu quantes escenes té cadascun, col·loqueu en cada
acte els fets més importants i digueu si es respecten les unitats clàssiques seguides
durant el Renaixement pel que fa a l’acció:

Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V
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2. A partir de la distribució anterior, digueu de quina manera es pot mesurar el ritme
d’una obra de teatre:

− En quin ritme es produeix l’acció de l’obra?

− Hi ha algun moment en què l’acció canvia de ritme?

− En quin acte?

− Quin fet ho provoca?

3. En quins actes el ritme és més accelerat? Repartiu-los segons si formen part del:

plantejament nus desenllaç

4. Al vostre parer, en quins moments diríeu que s’arriba a una tensió màxima? Quins
personatges hi intervenen? Què l’ha desencadenada?

5. L’obra també presenta moments de distensió i fins i tot còmics. Busqueu diàlegs en
els quals hi hagi una situació còmica i expliqueu en quin context es produeix.

6. Expliqueu breument quin és el fil argumental de la història:

− Hi ha alguna història paral·lela a la principal? Expliqueu-vos.

− Busqueu un personatge agent i mireu d’encadenar les seves decisions amb les
conseqüències que aquestes provoquen.

7. En l’obra, els missatges que arriben als diversos personatges van marcant el desenllaç
de la història, com per exemple:

BENVOLIO. A aquest antic sopar dels capulets,
Hi anirà Rosalina, que tu estimes,
Amb totes les belleses de Verona.
Ves-hi i compara amb ulls imparcials
El seu rostre amb un altre que jo el mostraré
I veuràs el teu cigne com un corb. (pàg. 29)

− Quina conseqüència immediata té aquest missatge adreçat a Romeo? Busqueu-ne
un parell d’exemples en els diàlegs.

8. Què mana la preceptiva respecte a l’acció? Es respecta la regla clàssica? Raoneu la
vostra resposta.
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3.2. El temps

1. Les obres teatrals presenten, generalment, el present dels personatges. En aquesta
obra hi ha també referències a successos referits a altres moments? Quins són? A qui es
refereixen?

2. De quina manera es fa referència al transcurs del temps: per mitjà dels diàlegs o bé
per mitjà de les acotacions? Busqueu-ne exemples.

3. En quant temps es desenvolupa la història? Aquest temps es presenta d’una manera
lineal o bé hi ha lapsus temporals que no apareixen en la representació? Expliqueu-vos.

4. Què dictava la regla clàssica respecte al temps de l’acció? Es respecta en aquesta
obra? Raoneu la resposta.

5. Pel que fa a l’època en què es desenvolupa l’acció, hi ha una cronologia precisa de la
història? En quina època es desenvolupa la trama?

6. Els trets que presenta l’acció corresponen a l’època de la ficció? Hi ha algun un
anacronisme en aquesta obra? Si és el cas, busqueu-ne algun exemple.

 3.3. L’espai

1. Digueu en quins espais transcorre la trama i col·loqueu-los segons correspongui en
aquest quadre:

espais interiors espais exteriors

2. De quina manera es fa referència als espais en l’obra? Busqueu-ne exemples i
col·loqueu-los segons si apareixen en les acotacions o en els diàlegs:

acotacions diàlegs
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3. Es fa referència a altres espais que no apareixen en escena? Com s’anomena aquest
tipus d’espai? Busqueu-ne exemples.

4. Què mana la preceptiva respecte a l’espai? Shakespeare la respecta en aquesta obra?
Raoneu la resposta.

4. L'ESTIL

Salvador Oliva, al pròleg de l'obra, escriu:

La qualitat més evident de l'obra és, al meu entendre, la magistral caracterització
de cada personatge, no solament per les seves accions sinó també i sobretot per
mitjà del llenguatge. Des dels criats fins al Príncep, hi ha tota una gamma
amplíssima de nivells. (pàg. 6-7)

Pensant que el que diu el text sobre la funció del llenguatge com a element
caracteritzador és veritat, tractarem d'estudiar aquests usos lingüístics diferenciadors
dels personatges.

1. Julieta és el personatge que presenta simultàniament la més gran varietat de registres
lingüístics. Aquests són hàbils, concrets, ambigus, equívocs, cultes i elaborats, senzills i
directes. Us proposem un exemple de registre culte i elaborat:

JULIETA . Oh cor de serp, ocult en un bell rostre.
Ha guardat mai un drac una cova tan bella.
Bonic tirà! Dimoni angelical!
Corb vestit de colom, anyell de llop!
Menyspreable substància d'aparença divina!
Just el contrari del que representes;
sant condemnat, vilà honorable.
Natura, què buscaves a l'infern
donant hostatge a un esperit del mal
en el jardí mortal d'un cos tan dolç?
Quin llibre ha tingut mai tantes viltats
i un relligat tan fi. Ah, que l'engany
visqui en un tal palau! (pàg. 77)

− Busqueu textos de Julieta que siguin representatius del mateix registre i d'altres
que en siguin de la resta.

2. Si la varietat lingüística de Julieta és simultània, la diferenciació d'usos lingüístics de
Romeo és progressiva. Amb matisos, es poden agrupar els registres del protagonista en
dos grups: estil petrarquista i estil contingut, calmat i a vegades contemplatiu. Per
exemple, davant de la mort aparent de Julieta, mentre els Capulet, Paris i la Dida
s'expressen amb un excés verbal, Romeo s'expressa amb un sol vers molt contingut:

ROMEO. És cert? Doncs aleshores jo us desafio, astres! (pàg. 112)

− Busqueu fragments que siguin indicatius d'aquest ús lingüístic de Romeo:
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a) analitzeu el petrarquisme lingüístic quan el protagonista es refereix a l'amor que
sent per Rosalina i per Julieta.

b) Esbrineu si la precipitació de les accions finals produeix el pas a la contenció
lingüística.

3. Del següent llistat, extraieu les paraules que defineixin el registre dels personatges
proposats i escriviu-les al costat de cadascun:

cínic, paròdic, realista, convencional, contingut, ambigu, rural, vulgar, cursi,
moralitzador, retòric, poètic veritable, melancòlic, insolent, pragmàtic, culte,
poètic inflat, paradoxal, artificial i elaborat, sofisticat, equilibrat, moderat, directe,
senzill, hàbil, concret i equívoc.

Personatges

Dida: _________________________________________________________

Mercutio: ______________________________________________________

Paris: _________________________________________________________
Tibald: ________________________________________________________

Montagú: ______________________________________________________

Sra. Montagú: __________________________________________________

Capulet: _______________________________________________________

Sra. Capulet: ___________________________________________________

Príncep: _______________________________________________________

Benvolio: ______________________________________________________

Fra Llorenç: ____________________________________________________

Criats: _________________________________________________________

Músics: ________________________________________________________

− Busqueu textos representatius de la vostra tria i raoneu la vostra elecció.

4.1. Prosa i vers

A Romeo i Julieta, Shakespeare va donar a la prosa una presència reduïda. Es concentra
a la primera part de l'obra i l'autor la fa servir com a instrument de representació de
situacions còmiques viscudes tant per personatges plebeus com per personatges nobles.
A partir de l'acte III , la prosa es redueix encara més i es limita al diàleg entre Pere i els
Músics a l'escena V de l'acte IV .

El vers ocupa la part restant; és rimat o el famós vers blanc de l'autor. Versificades,
apareixen diferents formes estròfiques; predomina el sonet (complet o abreviat), sextets
(a vegades combinats: quartet + apariat; quartet i apariat), apariats, etc. Els sonets,
segons l'ús que en fan diferents personatges, variaran en funció de la temàtica i les
peculiaritats mètriques. Romeo, per exemple, en una primera etapa empra el sonet de
temàtica petrarquista; en una segona etapa l'empra amb realisme i, en una tercera,
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d'aprofundiment del realisme, l’abandona. En canvi, Paris sempre usa l'esquema del
sonet.

En els tres primers actes es dóna una major presència de les formes rimades i de la
prosa. Als actes IV  i V el vers és menys formal. El vers rimat no supera un 7 % i serveix
per caracteritzar l'autoritat del Príncep i la solemnitat de Fra Llorenç.

La presència de la prosa obeeix a la funció de contrast a les escenes d'oposició entre el
realisme dels Criats, la Dida, Mercutio, etc. i les convencions estilitzades de l'amor
petrarquista.

La substitució del vers rimat pel vers no rimat obeeix a una funció d'aprofundiment
verbal dels personatges principals, buscant passió i transparència a les expressions de
Romeo i Julieta, i realisme i didactisme a altres personatges.

Al pròleg de l'obra, Salvador Oliva escriu sobre aquests aspectes:

He dit "afortunadament" perquè aquesta obligació m'ha vetat el camí més fàcil,
que era el d'inflar el nombre de versos de l'original degut a la diferència de
síl·labes que hi ha entre les frases angleses i les corresponents catalanes.  Encara
que sembli impossible, Shakespeare té pentàmetres iàmbics (deu síl·labes) que
traduïts literalment al català comporten de vint-i-cinc a trenta síl·labes. La
dificultat tècnica més gran ha estat, en conseqüència, imposar-me no sortir dels
límits del decasíl·lab i de l'alexandrí (amb o sense cesura) i obligar-me a donar
al lector exactament el mateix nombre de versos que té l'original. Aquesta darrera
condició, l'he complerta totalment. Pel que fa a la primera, m'he pres la llibertat
d'utilitzar esporàdicament algun vers més llarg que l'alexandrí, però sempre
seguint una mètrica estricta a base de combinar hemistiquis de vuit i sis síl·labes,
deu i quatre, etc.

He tingut sempre molt en compte els diversos nivells de llenguatge utilitzats a
l'original, però he renunciat a l'ús de la rima en aquells pocs passatges que en
tenien. (pàg. 11)

1. Busqueu les definicions dels tecnicismes que apareixen en cursiva i negreta en les
primeres explicacions i en el text de Salvador Oliva.

2. Busqueu exemples dels esquemes mètrics i estròfics que presenta la traducció.
Tingueu en compte les paraules del traductor.

3. La magnífica força comparativa que reflecteixen les imatges que sobre l'amor, mort,
etc. ha introduït l'autor exemplifica l'alt nivell estilístic global de l'obra. Apliqueu a
l'estudi dels recursos literaris de Romeo i Julieta els mateixos nivells i recursos que heu
estudiat a l'apartat II .6. Anàlisi de l'estil.

Com a mínim, feu l'estudi aplicant el quadre de camps ideològics dels trops del mateix
apartat, de les imatges que sobre l'amor, la mort, la llum i l'obscuritat Shakespeare ha
introduït.
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4. Escriviu un text analitzant les funcions internes de les diferents referències a la llum i
a l'obscuritat.

5. Feu una redacció analitzant la simbologia genèrica del dia i de la nit. Compareu la
funció d'aquestes parts del dia a l'obra amb la que presenten altres formes de la lírica o
de la prosa.





IV. EL SOMNI D'UNA NIT D'ESTIU
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1. EL SIGNIFICAT DEL TÍTOL

1. Fixeu-vos on heu classificat aquesta obra segons la distribució que heu fet de les
obres de Shakespeare a la pregunta 10 de l'apartat I .2.3 El text teatral. Investigueu les
característiques generals de la forma teatral a què pertany l'obra.

2. Compareu el títol de l'obra amb els de Hamlet i Romeo i Julieta. Creieu que la
formulació diferenciada del títol de l'obra obeeix al canvi de forma teatral respecte a les
dues obres anteriors? Raoneu la vostra resposta.

3. Expliqueu amb termes gramaticals la forma distinta de referenciar del títol de l'obra,
comparant sempre l'explicació amb els altres dos.

4. Expliqueu quines idees sobre el tema i el contingut de l'obra us ha desvetllat la
paraula somni.

5. Feu un estudi sobre els següents punts: delimitació de la nit a què es refereix el títol i
simbologia de la celebració d'aquesta nit segons diferents mitologies.

6. ¿Creieu que la presència de l'article determinat al sintagma el somni introdueix un
indici sobre el caràcter més universal del tema, que no pas la ubicació de part important
de l'argument a la cèlebre nit introduïda al títol per un article indeterminat?

7. Si al llarg de l'estudi de l'obra descobriu que el temps en què transcorren les accions
supera la nit, expliqueu les possibles raons que van induir Shakespeare a valorar al títol
l'única presència temporal de la nit.

2. ANÀLISI DE L'ARGUMENT

1. Seguint la història, contactem amb tres nivells argumentals perfectament diferenciats.
Hi ha un argument real de la comèdia; s’hi juxtaposa un segon argument purament
teatral i s'hi incrusta un tercer argument que podríem anomenar oníric. Citeu els grups
de personatges que inclouen els tres arguments citats.

2. Redacteu les accions més importants dels tres arguments de la pregunta anterior per
separat (recordeu que, com a mínim, el tema o temes de l'obra han d'explicar la
significació global de l'argument).

3. Expliqueu quins detalls o elements argumentals relacionen el món oníric o fantàstic
amb el món real.

4. També es pot dir que l'argument de l'obra lliga quatre històries (tres històries
sentimentals i una de teatral). Quines són aquestes quatre històries?

5. Redacteu l'argument estricte de les quatre històries de la pregunta anterior.

6. Expliqueu el conflicte, passat o present, de les tres històries sentimentals.
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7. Expliqueu si, argumentalment, les quatre històries són simultànies o bé comencen per
separat i acaben convergint. Raoneu la vostra resposta amb exemples de fets.

8. Quina història o quin món actua com a fil conductor?

9. Quina història sentimental fa de marc?

10. Jugueu a controlar l'argument. Ho podeu fer sobre les respostes de les preguntes
anteriors o sobre parts arbitràries de l'argument. Us proposem un exemple d'aquesta
última possibilitat:

Al començament, el duc __________ anuncia el seu matrimoni amb ___________

i mana al seu mestre de cerimònies que convidi a l'alegria els joves d'Atenes.

Aquesta situació oficial es complica amb l'entrada d' ___________, que exposa

davant del duc el conflicte amb la seva filla __________ i , emparant-se amb la

legislació atenenca, exigeix que, sota pena de mort, _________ es casi amb qui

ell vol (__________), i rebutgi qui ella estima (__________). __________,

convencionalment però de forma benèvola, dóna suport a la idea d’ __________,

fet que obligarà _________ a fugir amb _________ . L'entrada d'__________,

amiga d'__________ i enamorada de __________, introdueix un nou pas a

l'acció: informada de la prevista fugida, avisa _________ per guanyar-se el seu

favor, cosa que, al mateix temps portarà ___________ al bosc buscant

__________ i__________ buscant ____________, etc.

11. Torneu a jugar a controlar l'argument amb preguntes sobre les relacions (familiars,
sentimentals, puntuals, etc.) entre els personatges. La resposta ha de ser simplement
veritat (V) o fals (F). Per exemple: Hèrmia és germana de Teseu, ¿veritat o fals?

12. Una vegada tingueu controlat l'argument, escriviu l'argument unificat de l'obra
incloent-hi únicament els fets estrictament significatius cara al tema.

13. Una característica de les comèdies de Shakespeare és l'associació de les accions a
festes i celebracions. S'acompleix a El somni d'una nit d'estiu? En cas que la vostra
resposta sigui afirmativa, expliqueu la funció argumental de la festa o celebració a
l'obra.

14. Escriviu l'argument de l'obra de teatre que representen els artesans d'Atenes. Quins
paral·lelismes i quines diferències presenta aquest argument respecte a l'argument de
l'obra?

15. Expliqueu les possibles funcions argumentals (per exemple: servir de base per a un
tipus de paròdia) de la representació del mite de Píram i Tisbe.
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3. ANÀLISI DE L'ORGANITZACIÓ DELS MATERIALS DRAMÀTI CS

1. Distribuïu els personatges de l'obra segons els actes, les escenes i els espais on
transcorren les accions:

Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Escena I

Escena II

− Tenint en compte aspectes d'espai de localització d'accions, d'aparicions de
personatges i d'aparicions de grups de personatges, descobriu la simetria estructural
externa que l'obra presenta.

2. Hem d'admetre que les accions que configuren l'argument real i l'argument teatral
tenen sentit dintre del món que podríem anomenar de la realitat; les accions que
configuren l'argument oníric tenen sentit dintre d'un món que anomenarem altern.

Amb signes convencionals inventats per vosaltres i sobre el quadre següent, tracteu de
descobrir si tots o algun personatge de cada món coincideixen en escena:

Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Escena I

Escena II
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3. Tal com heu fet a la pregunta 5 de l'apartat II .2. La disposició del materials
dramàtics, torneu a omplir un quadre idèntic explicitant la reestructuració de la
disposició inicial dels personatges que comporta l'escena del "teatre dintre del teatre".

4. Apliqueu a l'estructura dels materials de l'obra el conjunt de frases que heu treballat a
la pregunta 11 de l'apartat II .2. La disposició dels materials dramàtics i a la pregunta 8
de l'apartat III .1.5.2. Estructura interna.

5. Debateu sobre l'adequació de les frases següents. Aquestes frases presenten un seguit
de línies estructurals que l'autor va aplicar a la confecció de l'obra:

− Shakespeare és un mestre de la relació entre mons. Alguna vegada, entre aquests
mons n’hi ha un de verd on s'abasta la solució feliç.

− Shakespeare pot muntar una sòlida estructura amb el joc simple d'aparellament de
personatges.

− El somni d'una nit d'estiu trenca una simetria clàssica de Shakespeare: si hi ha
amor, hi ha mort; i la transforma en la simetria: si hi ha amor, hi ha amor.

− El somni d'una nit d'estiu és la concordança de múltiples discòrdies.

4. LA SIGNIFICACIÓ

4.1. Tema i temes

1. A continuació us oferim una llista de temes possibles d’El somni d'una nit d'estiu.
Analitzeu tema per tema si posseeix el tret unificador de totes les accions de l'argument
i dels altres aspectes (temàtics, subtemàtics, estructurals, etc.) que creieu que han ajudat
a la seva definició:

− El tema més important vol explicar que el món de les il·lusions forma part de
l'experiència global que l'ésser humà posseeix de la realitat.

− L'obra vol presentar simplement una oposició entre dues visions diferents de la
vida presentades en dues generacions diferents: la de la gent madura i la de la gent
jove.

− L'obra vol explicar que la vida és somni; és aparent.

− La funció més significativa de l'obra és la de representar el conflicte entre pares i
fills.

− El tema més important d’El somni d'una nit d'estiu presenta el conflicte entre
desig i raó.

− El tema més significatiu de l'obra es produeix quan s'analitza l'oposició entre
ceguesa i clarividència.

− L'obra és sobretot una burla contemporània de les companyies teatrals
d'aficionats.
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− La idea més bàsica que unifica el sentit de l'obra és la que afirma que viure vol dir
contrastar imaginació i realitat.

− El relativisme és el tema més bàsic d’El somni d'una nit d'estiu. Si alguna cosa és
certa, també la contrària o una altra menys oposada pot ser-ho.

− El tema és l'amor. L'amor que mou les parelles a contraure matrimoni després de
superar una sèrie d'obstacles.

− El tema és el triomf de l'estiu sobre l'hivern.

− El tema és el triomf de la vida sobre la mort.

2. Feu un llistat dels fets argumentals i dels aspectes temàtics, subtemàtics, estructurals,
etc. que han quedat exclosos dels temes que heu rebutjat per ser poc significatius.

3. Si creieu que cap dels dotze temes proposats no té el valor significatiu global
necessari, redacteu-ne un vosaltres.

4. Elaboreu un llistat de fets argumentals i dels aspectes temàtics, subtemàtics,
estructurals, etc., que us han conduït a la redacció del vostre tema, establint un ordre per
la importància del seu significat.

5. Realitzeu l'exercici de la pregunta 1 sobre els temes que hagin aparegut a la classe.

6. En algunes obres, els autors sembla ser que introdueixen guies internes per ajudar
l'espectador o lector a descobrir el tema. Podem sospesar com una d'aquestes guies les
següents paraules d'Hipòlita? Raoneu la vostra resposta i indiqueu a quin tema dels
dotze donen suport les seves paraules:

HIPÒLITA. Però tota la història que han contat
d'aquesta nit passada, i encara més: la idèntica
transfiguració dels seus sentits
són millors testimonis que no pas
les imatges d'alguna fantasia.
Tot plegat sembla prendre una gran consistència,
per més que ens sembli estrany i que ens deixi astorats. (pàg. 86)

7. Prenent com a guia la intervenció següent de Teseu:

TESEU.                   És més estrany que cert.
Jo mai no em podré creure aquestes faules
ni aquests contes de fades. Enamorats i folls
tenen un cap tan ple d'efervescències
i fantasies tan formades, que perceben molt més
del que la freda raó pot concebre.
Tant el llunàtic com l'enamorat com el poeta
estan farcits d'imaginació. (pàg. 85)

i relacionant-la amb una altra intervenció seva en què reclama generositat cap a la
representació dels artesans:
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HIPÒLITA. Però si ha dit que no tenien gràcia!
TESEU. Doncs si no en tenen, en tindrem nosaltres,

ja que per poca cosa els donarem les gràcies.
El nostre joc serà agafar-nos amb respecte
el que no facin bé; quan fallen els esforços,
la cortesia ha de saber donar valor
a les intencions, més que no pas al mèrit. (pàg. 88)

i amb una altra intervenció on diu:

TESEU.                        Doncs vegem aquesta obra.
Perquè mai res no pot semblar sense sentit,
si ho ha inspirat la bona fe i la senzillesa.
Porteu-me'ls cap aquí. Preneu seient, senyores. (pàg. 88)

¿podem valorar aquestes intervencions com a altres guies importants per a definir el
tema més important de l'obra? Raoneu la vostra resposta i indiqueu a quin tema donen
suport.

8. Creieu que les intervencions de Teseu de la pregunta anterior tenen un valor irònic i
se’n pot ampliar el significat a la lectura o representació d’El somni d'una nit d'estiu?
Raoneu la vostra resposta.

9. ¿L'aparició juxtaposada dels personatges de tots els mons de l'obra a l'acte V,
l'aparició final dels personatges fantàstics i les paraules finals de comiat de Puck
corroboren el suport temàtic que heu estudiat a les preguntes 6 i 7? Raoneu la vostra
conclusió.

10. ¿El tractament de farsa que realitzen els artesans de la tragèdia de Píram i Tisbe i el
resultat divertit i humorístic que s'aconsegueix es poden considerar també com a suport
d'un tema determinat? Raoneu la vostra resposta tot indicant a quin tema es refereixen.

4.2. Subtemes

4.2.1. La societat

1. Busqueu textos representatius del tipus de societat que presenta l'obra. Feu una
redacció sobre les principals característiques que es desprenen dels textos que heu
trobat.

2. Redacteu un text on s'expliqui el tractament que reben els artesans, mitjançant
opinions o fets, per part d'altres personatges. Al mateix temps, oferiu textos o fets de
l'obra que en siguin representatius.

3. Comproveu si les conclusions a què heu arribat a la pregunta anterior corroboren les
conclusions que heu extret a la pregunta 1.

4.2.2. La família

1. Analitzeu el text següent i raoneu la seva significació sobre el subtema proposat:
TESEU. ¿Què em dius, Hèrmia? Et puc donar un consell:
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el teu pare, per tu, ha de ser com un déu,
et va donar bellesa; sí: no ets més que una figura
de cera que ell fa fer, amb la potestat
de deixar-la com és, o de desfigurar-la.
Demetri és un digne cavaller. (pàg. 20)

2. Busqueu textos que siguin representatius d'aquest subtema. Raoneu la tria i extraieu
les conclusions necessàries per redactar un petit text que inclogui els trets més
importants d'aquest tipus d'estructuració social.

4.2.3. Les relacions home-dona

1. Busqueu fragments on apareguin, explícites o implícites, opinions sobre aquest tipus
de relació.

2. Analitzeu la significació del text següent respecte a la implicació dels textos que heu
trobat a la pregunta anterior:

HELENA. Sí, tant si sóc al temple, a la ciutat o al camp,
m'ultratges igualment. Quin desastre, Demetri!
Els teus greuges insulten el meu sexe;
nosaltres no podem combatre per amor;
en canvi els homes sí; nosaltres
no som fetes per ser festejadores,
sinó perquè ens festegin. (pàg. 41)

3. Respecte a aquest subtema, analitzeu els canvis, condicions, etc. que els artesans
volen introduir quan es reparteixen els papers a l'escena II  de l'acte I, i quan assagen a
l'escena I de l'acte III , perquè hi haurà dones entre el públic.

4.2.4. L'amor

1. Salvador Oliva, al pròleg de l'obra, distingeix cinc tipus d'amor presents a l'obra:

adult, adolescent, en crisi, aberrant i paròdic

− Les relacions entre Oberon i Titània són exemple de l'amor en crisi. Busqueu
parelles que siguin representatives dels altres quatre tipus d'amor.

2. Expliqueu les característiques principals dels cinc tipus d'amor que heu treballat a la
pregunta anterior. Acompanyeu l'explicació amb fets o textos significatius.

4.2.5. La mitologia

1. Llegiu el text següent:

OBERON.                      Quina vergonya!
¿Com pots parlar-me així, Titània,
de l'afecte que sento per Hipòlita,
sabent que jo conec l'amor que tu sents per Teseu?
¿No et recordes de quan te'l vas endur
entre les ombres de la nit, després
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que ell raptés Perigènia? ¿No li vas fer trencar
la lleialtat a Eglè, i a Ariadna i Antíope? (pàg. 36)

− Digueu si aquesta intervenció d'Oberon prova que elements mitològics estructuren
en general la visió dels personatges. Busqueu textos semblants i comproveu les
funcions de la presència de la mitologia a l'obra. Per exemple, les paraules
d'Oberon corroboren l'adscripció del personatge al món oníric o altern, ja que s’ha
relacionat normalment amb éssers mitològics.

4.2.6. El tel·lurisme

El somni d'una nit d'estiu és una obra de tradició europea, sobretot dels orígens llatins
de la literatura d'aquest continent. Els orígens llatins de l'obra es troben a Plaute i
Terenci i, possiblement, a Menandre, un autor de la nova comèdia grega. Un tret
original de l'obra és l'aparició dels elements fantàstics, ja que la comèdia clàssica no
permetia la presència d'aquesta classe d'elements.

1. Creieu que la presència d'elements fantàstics –del món altern, oníric– indica el triomf
del tel·lurisme dintre dels límits de l'obra? Raoneu la vostra resposta redactant un petit
text que mostri l'argument o els arguments que us han conduït a la vostra conclusió.

2. Busqueu textos que siguin representatius d'aquest subtema i que en provin la
presència com a visió del món, de la vida, etc.

4.6.3. La vida com a somni, la bogeria, la imaginació i la literatura

1. Tot recordant les intervencions d'Hipòlita i Teseu a les preguntes 6 i 7 de l'apartat 4.1.
Tema i temes, les paraules finals de Puck i, sobretot, les vostres discussions sobre la
determinació del tema, analitzeu els subtemes d'aquesta pregunta tal com són definits
dintre de l'obra.

Per exemple: la imaginació, les il·lusions formen part de l'ésser humà; la literatura i, per
tant, El somni d'una nit d'estiu, no és real, però la participació dels lectors o espectadors
com a creients li donaran una realitat, un espai d'influència.

2. Analitzeu si tots els subtemes que heu treballat a les preguntes anteriors formen part
tant del món real com del món altern o oníric de l'obra.

5. ELS PERSONATGES

5.1. Consideracions generals

1. Els personatges són un element bàsic en les obres de teatre. Repasseu l’anàlisi dels
personatges que hem fet a les preguntes 1 i 2 de l’apartat II .4.1. Consideracions
generals, i a la pregunta 1 de l’apartat III .2. Personatges, i recordeu que es poden
classificar segons la seva tipologia (protagonistes, rodons, secundaris, plans, agents,
decoratius, pacients, antagonistes i principals) i qualificar segons la psicologia, la
intervenció i la funció que fan en l’obra.
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2. Classifiqueu els personatges de l’obra segons aquestes característiques:

Personatges Tipologia

Psicologia Intervenció Funció

Teseu
Egeu

Lisandre

Demetri

Filostrat

Garlopa

Ajustat

Cabdell

Flauta

Broc

Esquifit

Hipòlita

Hèrmia

Helena

Oberon

Titània

Puck

Flor de pèsol

Teranyina

Falena

Gra de mostassa

Pròleg

Píram

Tisbe

Paret

Clar de lluna

Lleó

5.2. El món real i el món fantàstic
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1. Els personatges, a més, es poden repartir entre els que són del món real i els
fantàstics. Feu-ne la classificació i poseu-los sota la columna que correspongui per ordre
de freqüència d’intervenció al llarg de l’obra:

Personatges reals Personatges fantàstics

2. Escolliu i poseu els qualificatius, no més de tres, que defineixin millor cadascun dels
personatges de les dues columnes del quadre anterior:

Adulador, babau, dolç, egoista, conciliador, trampós, infidel, il·lús, just,
tirà, enginyós, innocent, amable, inconscient, traïdor, venjatiu, bromista,
entremaliat, envejós, candorós, submís, xerraire, pallús, murri, presumit,
dèspota, simpàtic, embrollaire, assenyat, fatxenda, somiador, inconstant...

3. Una vegada hàgiu fet l’exercici anterior, digueu:

− Els trets definidors dels personatges fantàstics són diferents dels dels reals? En
què es diferencien?

− Hi ha diferències entre els personatges joves i els madurs? Quines?

4. Trieu tres personatges: un de real i un de fantàstic d’entre els protagonistes, i el
tercer, d’entre els secundaris. Busqueu en l’obra de quina manera són presentats per
primera vegada i col·loqueu-los en la casella que correspongui:

Es presenta ell mateix.

És presentat per mitjà dels
diàlegs entre els personatges.

ÉS PRESENTAT EN L’ACCIÓ
DE L’OBRA.

5. Llegiu-vos el fragment que correspon a cada una de les situacions anteriors i feu
per escrit una descripció del context (màgic, harmoniós, en una discussió...) en què
es produeix l’aparició del personatge.
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6. Heu vist que hi ha dos àmbits completament diferenciats, el real i el fantàstic.
Reuniu-vos per grups, escolliu un personatge protagonista i feu un dibuix de les seves
interaccions amb la resta de personatges de cada àmbit, segons:

− les relacions familiars

− les relacions de jerarquia

− les relacions d’amistat

− enamorament

7. Doneu la vostra opinió sobre la qualitat d’aquestes relacions. Hi ha interacció entre el
vostre personatge i els de l’altre àmbit? Al llarg de l’obra interaccionen els personatges
del món real amb els del món fantàstic?

5.2.1. Personatges del món real

1. Un grup de personatges característics del món real el constitueixen els artesans.
Quins són els seus trets específics? Per parelles, digueu:

a) Com són:

− De quina manera queden caracteritzats?

− A què es dediquen?

− Els seus oficis són típics de la Grècia clàssica?

b) Què volen fer:

− Per què van al bosc?

− Estan preparats per assolir el seu propòsit?

− Al final l’aconsegueixen?

c) Què els passa:

− Quin fet extraordinari els passa?

− Qui hi està més implicat?

− Té consciència del que li ha passat?

2. Individualment, busqueu en l’obra els fragments en què s’esmenten els trets personals
de les dues joves i feu la descripció d’una de les dues. Podeu afegir-hi els trets que
creieu que poden completar-ne la caracterització.

3. Feu grups de 4 o 5 i discutiu les qüestions següents:

− Quina de les dues dames, segons el vostre parer, és la millor per la seva manera
de ser?

− Què en penseu de l’actitud dels enamorats d’aquestes joves?

− Respecte al seu tarannà, en què es diferencien els dos joves?

− Creieu que és correcte el comportament de Demetri?

5.2.2. Personatges fantàstics

1. Quants tipus de personatges fantàstics hi ha? Enumereu-los. Agrupeu-los
jeràrquicament i digueu quines tasques realitzen.
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2. Quines facultats especials tenen? En tenen alguna de semblant als fantasmes o a
algun altre ésser sobrenatural?

5.3. El conflicte

1. Shakespeare és un gran mestre en la recreació de situacions de conflicte en les seves
obres. En l’obra que treballem hi ha relacions entre personatges madurs i joves que són
d’enfrontament. Entre qui són?

2. Escolliu un personatge dels que hàgiu triat en la pregunta 4 de l’apartat anterior i
digueu si en algun episodi de l’obra es troba en situació de conflicte:

a) Si és el cas, expliqueu:

− què li passa

− quins altres personatges intervenen en el conflicte

− on li passa i per què

b) En cas contrari, busqueu una situació conflictiva i expliqueu:

− què passa

− quins personatges hi intervenen

− on passa i per què

3. Escriviu la vostra versió dels fets anteriors.

4. Debateu entre tots el comportament d’Egeu com a pare i el de Teseu com a autoritat
en el conflicte anterior.

5. Expliqueu què passa als personatges en aquest conflicte:

a) L’enfrontament

− Quins personatges estan directament implicats en la greu situació del
plantejament?

− En quina situació es troben?

− Com reaccionen?

− Coneixeu alguna altra obra de Shakespeare en què es plantegi una situació
similar? En cas afirmatiu, quina?

b) El desenllaç

− Hi ha altres personatges que s’hi veuen implicats?

− Qui són?

− Com reaccionen?

− De quina manera es resol?

− Els protagonistes són conscients del que els ha passat?

6. Segons la vostra opinió, quins personatges queden més ben parats?

7. Esteu d’acord amb la solució del conflicte? Com la qualificaríeu? Com l’hauríeu
resolt vosaltres?
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8. Creieu que actualment es plantegen situacions d’enfrontament similars? Raoneu la
vostra resposta.

5.4. Personatges mitològics

1. Com ja hem dit, la història es desenvolupa entre personatges de dues esferes
diferents: la real i la màgica. Esbrineu si hi ha personatges que són similars als de l’altre
àmbit:

− Quins són?

− En què presenten similituds?

− A més de pertànyer a dos mons diferents, quines diferències presenten?

2. Formeu grups, documenteu-vos en tractats sobre mitologia grega i digueu qui eren
Teseu i Hipòlita:

− Quines característiques defineixen Teseu?

− Quin paper desenvolupava Hipòlita?

− Com és que es casa amb Teseu?

− Quina actitud manté, en l’obra, davant el seu promès?

3. Creieu que Shakespeare respecta la mitologia quan dissenya els ducs d’Atenes?
Aquests dos personatges de l’obra tenen els mateixos trets que els mitològics?
Expliqueu-vos.

4. Qui eren Píram i Tisbe? En quin conflicte es troben i quin és el desenllaç de la
història?

5. Hi ha en El somni d’una nit d’estiu algun conflicte que ens recordi el d’aquesta
tragèdia? En cas afirmatiu, quin?

6. Compareu el mite amb l’obra que representen els artesans i indiqueu quines
diferències hi ha entre l’un i l’altra.

7. Consulteu ara un tractat de mitologia nòrdica i esbrineu les similituds i diferències
entre els personatges mitològics i els fantàstics d’aquesta obra:

a) Els reis de les fades:

− La reina de les fades en la mitologia nòrdica es diu Titània?

− Quins poders té?

− Existeix el rei de les fades? Esbrineu d’on prové.

b) Les fades i els follets:

− Busqueu les característiques de Puck en la mitologia nòrdica i digueu si
coincideixen amb les del personatge de l’obra.

− En quins paratges actuava?

− A quin tipus de població adreçava els seus encanteris?

− En la mitologia es parla del mateix tipus d’éssers fantàstics que en El somni...?
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8. A Catalunya també hi ha una mitologia boscana, que, entre d’altres, esmenta mossèn
Cinto Verdaguer a Canigó. Consulteu l’obra i responeu:

− Flordeneu, la reina de les fades, té similituds amb Titània? Quines són?

− Com són els altres éssers mitològics? S’assemblen amb els de l’obra?

− Les tasques que els són encomanades són similars a les dels personatges de l’obra
que esteu treballant?

− Busqueu els fragments on apareixen en cada una de les obres i digueu en què es
diferencien.

9. En el segon acte, Titània i Oberon es discuteixen. Per parelles responeu les qüestions
següents i, després, poseu en comú les vostres conclusions:

− Per què es discuteixen?

− Què passa a la natura quan es barallen?

− Quina és la raó de fons de les disputes entre ells?

− Segons el vostre parer, qui té raó?

− Esteu d’acord amb la manera de resoldre aquest conflicte domèstic?

− Hi ha algú que proposaria una altra solució? Quina?

10. Organitzeu un debat a classe i discutiu fins a quin punt els personatges de l’obra
responen a les característiques de l’època i el lloc en què Shakespeare ha contextualitzat
l’obra.

6. La TÈcnica

1. El somni d’una nit d’estiu és una comèdia. Dins del cànon clàssic, digueu quines són
les principals característiques d’aquest gènere teatral.

6.1. L’acció

1. L’obra està repartida en cinc actes. Quantes escenes hi ha en cadascun? N’hi ha algun
que contingui un nombre diferent d’escenes? En cas afirmatiu, quin?

2. Col·loqueu dins de les caselles corresponents a cada acte els fets més decisius de
l’obra:

Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Decisió d’Egeu
de casar Hèrmia
amb Demetri.
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3. Haureu observat que l’acció es desenvolupa en tres nivells diferents. Reuniu-vos en
grups de 4 o 5, escolliu un dels nivells que us donem a continuació i expliqueu:

1r nivell: la cort atenenca, jerarquitzada i paral·lela amb el món dels reis de les fades:

− Quins personatges hi intervenen?

− Quin és el paral·lelisme entre els ducs i els reis de les fades?

− Feu una síntesi de l’acció que es desenvolupa en aquest nivell. Hi ha més
d’una acció?

− Si és el cas, com hi queden lligats els diversos fils de la trama?

2n nivell: els artesans, relacionats amb Puck i les altres fades:

− A quin estatus social pertanyen els artesans?

− La seva història, quin lligam té amb la trama principal?

− Quina funció té aquesta història secundària respecte a la història
principal?

− De quina manera queda lligada l’acció que desenvolupen amb el món
màgic?

− Estaríeu d’acord de situar Puck en un estatus en el món màgic similar al
dels artesans en el món real?

3r nivell: l’àmbit màgic:

− Quina part de l’acció succeeix en aquest àmbit?

− Com intervé la màgia en el desenllaç dels fets?

− Quin agent fa avançar la història?

− A quin ritme s’hi desenvolupa l’acció?

4. Una característica essencial de les comèdies és que la de presentar una acció en què
hi ha conflictes quotidians, situacions imprevistes, equívocs i un final just i feliç.
Col·loqueu sota la casella que correspongui els diversos esdeveniments que lliguen la
trama de cada una de les accions següents:

Conflictes
quotidians

Situacions
imprevistes

Equívocs Final feliç

Història d’amor
entre els joves

La representació
teatral dels
artesans

− Les dues històries presenten les mateixes característiques? Queden lligades entre
elles? De quina manera?
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5. Com mesuraríeu el ritme de l’acció en cada una de les històries? Quina té un ritme
més ràpid? Per què?

6. De quina manera es produeixen els equívocs? Quina intenció hi ha al darrere de cada
un? Esteu d’acord amb la manera que es solucionen?

7. Com acabaríeu vosaltres cada una de les històries?

8. Comenteu amb tota la classe si les característiques de l’obra analitzades en aquest
apartat s’adiuen amb les de la comèdia clàssica.

 6.2. El temps

1. L’obra comença fent referència al temps. Llegiu aquest fragment:

TESEU. El nostre casament, bonica Hipòlita,
se’ns acosta de pressa: quatre dies feliços
faran venir una nova lluna. Però, ai! Sí que triga
a decréixer la vella! Com em frena el desig!
S’assembla a una madrastra, o a una vídua,
 que va gastant l’herència del jove.

HIPÒLITA. Són quatre dies que es van fent de nit,
I quatre dies convertiran de pressa
Tot aquest temps en somnis;
Després la lluna, com un arc de plata
Tensat de nou al cel, contemplarà la nit
 de les solemnitats. (pàg. 19)

− En quant temps es desenvolupa la trama? Compteu-lo en dies i nits.

2. Col·loqueu en la columna corresponent els esdeveniments més importants de l’obra,
segons si passen durant el dia o durant la nit:

dia nit

− Quins tipus d’esdeveniments es produeixen durant el dia?

− Què celebren durant el dia?

− Què van a celebrar durant la nit? On hi van?

− Què passa en l’obra durant la nit?

− Quines diferències hi ha entre els esdeveniments diürns i els nocturns?
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3. Quina percepció del temps tenen els personatges respecte al temps que transcorre
durant el dia i al temps que avança durant la nit? És diferent? Per què?

4. El temps transcorre de la mateixa manera per a tots els personatges? Expliqueu-vos.

5. De quina manera ens assabentem de l’època en què transcorre la història: pels diàlegs
o per les acotacions? Indiqueu en quins fragments hi ha aquestes referències.

6. Creieu que la forma d’actuar i de reaccionar dels personatges correspon a l’època en
la qual situa l’obra l’autor? En quina època la situaríeu vosaltres? Hi ha anacronismes?

7. Hi ha personatges intemporals? Raoneu la resposta.

8. Hi havia d’haver una unitat de temps en la comèdia clàssica? Si és així, es respecta en
aquesta obra?

6.3. L’espai

1. Per parelles, digueu:

− En quins espais es desenvolupa l’acció.

− En quins espais comença i acaba l’obra.

− Quins esdeveniments es produeixen en cada un.

2. Col·loqueu en el requadre que correspongui els espais que heu esmentat:

Acció durant el dia Acció durant la nit

3. Com heu pogut comprovar, durant el dia l’espai en què es desenvolupa la trama és la
ciutat d’Atenes. Quins personatges habiten la ciutat?

4. Completeu el quadre següent:

Què van a buscar al bosc Què hi troben

Els joves enamorats

Els artesans

Els ducs

− Quin personatges habiten el bosc? Què hi fan?
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5. Poseu a la columna que correspongui els tipus d’esdeveniments que us donem:

reals / quotidians / somni / transgressors / assenyats /

alliberadors / festius / emmarcats per la legalitat / aparents

La ciutat d’Atenes El bosc

6. Com heu pogut comprovar, el bosc és el món verd i alternatiu. Per escrit, feu una
recreació d’aquest espai.

7. En aquest apartat, es compleix la preceptiva clàssica?

8. Així, doncs, considereu que El somni d’una nit d’estiu és una comèdia que respecta
tots els cànons de la comèdia clàssica? Comenteu-ho amb tota la classe.

7. L’ESTIL

Heu pogut comprovar en llegir El somni d’una nit d’estiu que, com totes les peces de
teatre elisabetià, és una obra que combina el vers i la prosa.

7.1. El vers

1. Analitzeu aquesta composició poètica col·locant en la casella corresponent del quadre
que hi ha a continuació les característiques que hi aneu trobant:

[Cançó de les fades]

FADA I . Serpents de doble llengua i pells pigades,
No us deixeu veure; espinats eriçons
marxeu. No feu cap mal, cucs i dragons,
Ni molesteu la Reina de les Fades

COR. Tu, rossinyol, amb el teu cant,
fes que la son ens vagi entrant:
non-non, noneta, non-non.
Ni malefici ni encanteri,
Ni maltempsada ni temperi;
Non-non, noneta non-non.

FADA II . Aranyes teixidores, fora, fora;
Camallarga que files, lluny d’aquí!
Escarabat negre, no el vull per veí;
Cucs i llimacs, lluny de la nostra vora!

COR Tu, rossinyol, etc. (pàg. 43)
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Versos d’art major Versos d’art menor

Contactes sil·làbics
(hiatus, sinalefa,
sinèresi, elisió)
Còmput sil·làbic
(Tipus de vers)
Ritme
(Iambe, troqueu, dàctil,
amfíbrac i anapest)

2. Marqueu amb una creu les característiques de la rima d’aquesta composició:

    assonant       consonant                interna

   femenina       masculina               amb cesura

   versos blancs      versos lliures

3. Poseu la resposta que calgui:

− Esquema mètric.....................................................................................

− Tipus d’estrofa.......................................................................................

− Classe de composició poètica................................................................

4. Hi ha algun tipus de vers que predomini en tota l’obra? En cas afirmatiu, és típic de
les obres de l’època? Shakespeare l’ha fet servir en d’altres obres o bé només l’ha usat
en aquesta?

5. Digueu tres tipus de composició poètica diferents en l’obra i analitzeu la mètrica i la
rima d’una d’elles.

7.2. Diàlegs en vers i en prosa

1. Durant la representació teatral en els diàlegs es combina el vers amb la prosa.
Busqueu en l’obra quins personatges dialoguen en vers i quins en prosa, i col·loqueu-los
a la columna que correspongui:

Diàlegs en vers Diàlegs en prosa

2. Analitzeu el tipus de vers que usa cada personatge. Hi ha relació entre la seva
condició social i el tipus de vers que usa? Raoneu-la resposta.
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3. La situació en què es desenvolupa el diàleg condiciona, també, el tipus de vers i de
composició poètica? Justifiqueu-ho.

4. Els artesans són els personatges que dialoguen en prosa. Ho fan sempre? En quins
contextos s’expressen així?

5. Hi ha altres personatges que en determinades ocasions també ho fan? Qui són? Quan
ho fan?

6. Els artesans, que s’expressen en prosa, en la ficció dins de la ficció ho fan en vers. En
canvi, els personatges nobles dialoguen en prosa. Reuniu-vos en grups de tres o quatre,
llegiu aquest fragment i poseu en comú amb la resta de la classe la impressió que
n’hàgiu tret:

PIRAM . Per què? Naturalesa, vas crear lleons?
Un vil lleó ha destruït la meva estimada,
Que és... No, no: que era la més bonica dama
Que va plaure, va veure i va commoure.

Llàgrimes, confoneu-me!
Surt, espasa, i fereix!
El mugronet de Píram;
 sí, sí: el mugró esquerre,
on el cor fa la guerra.

[Es clava l’espasa]
Així, ja em moro: així, així, així!

Ja sóc mort, mort,
L’ànima se me’n va!

Ja tinc l’ànima al cel, al cel!
Lluna, perd el teu esclat!
Lluna vés-te’n aviat!

I ara moro, moro, moro! (pàg. 95-96)

6. En el text anterior hi ha errors d’estil, rimes irregulars i barroeres..., digueu:

− Quina és la funció d’aquest fragment en el conjunt de l’obra?

− Quina era la intenció de Shakespeare quan l’hi va introduir?

7.3. Altres recursos

1. Gairebé al començament de l’obra es fa referència a la percepció a través dels ulls
(pàg. 25-27). De quins tipus de visió es parla? Busqueu-ne exemples.

2. Localitzeu en cada un dels tres actes passatges en què es faci referència a la percepció
visual. Digueu, amb exemples, si l’autor l’expressa cada vegada d’una manera diferent:

− Quins camps semàntics ha escollit l’autor per expressar-la?

− Quin tipus de vers ha preferit per parlar-ne?

− Quin personatge hi fa referència?

− Quines referències culturals utilitza?

− Quins recursos retòrics empra? Poseu-ne exemples.
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− Quines qualitats presenten els diversos tipus de percepció? Són reals o
enganyoses?

− Quin és l’objectiu de l’autor en presentar la percepció d’aquesta manera?

3. Repasseu els recursos que us hem presentat a l’apartat II .6.3. El significat i digueu si
n’hi ha algun en aquest fragment. Si és el cas, quins? Assenyaleu-los i analitzeu-ne les
característiques:

L’amor no el guien mai els ulls, sinó la fantasia,
Per això pinten cec l’alat Cupido.
I aquesta fantasia de l’amor
 no té ni gust ni seny. Les ales sense els ulls
representen la pressa sense el discerniment
[...] (pàg. 27)

4. Localitzeu en la resta de diàlegs de les pàgines 25-27 altres figures de significat. Hi
ha metàfores i comparacions? Busqueu-ne una mostra i assenyaleu-ne els termes.

5. Repasseu els recursos que us hem presentat a l’apartat II .6.4.1. Figures referencials
i, si n’hi ha algun en les mateixes pàgines, mostreu-lo.

6. En el segon acte, escena primera (pàg. 39-41 i 44-45) hi apareixen uns diàlegs que
mantenen les dues parelles d’enamorats. Penseu que hi ha algun fragment irònic?
Localitzeu-lo i raoneu la vostra resposta.

7. Identifiqueu en el mateix fragment altres recursos estilístics i digueu a quin grup
pertanyen en el quadre següent:

Text
Figures de
construcció

Figures de
significat

Figures de
pensament

8. Llegiu aquests versos i digueu si hi ha algun recurs estilístic destriable. Si és el cas,
escriviu-lo i expliqueu-ne les característiques:

OBERON. [...]
Sé d’un marge on el vent va perfumat de farigola,
on creixen primaveres i fràgils violetes,
cobertes d’un dossier de densos xuclamels,
englantines i roses, on sol dormir Titània
a certes hores de la nit, amanyagada
pel bres i pel delit d’aquestes flors.
Allí les serps solen deixar la seva pell
de colors vius, i les fades s’hi abriguen.
[...] (pàg. 42)

9. Rellegiu l’escena completa i esbrineu la funció del fragment anterior en el conjunt de
l’acció que s’hi presenta.
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10. Aquest parlament del Pròleg està estructurat formant encavallaments, que són
figures estilístiques de construcció. Expliqueu-ne les característiques i assenyaleu-les:

PROLEG. Si us avorrim, ho fem perquè volem
que no us penseu que us venim a avorrir
només per poca traça. Ens presentem,
i això ja és el principi de la fi.
Preneu-vos-ho com cal. Inútilment
no hem pas vingut. Per destorbar a tothom,
no som aquí. Per fer a tothom content,
tots els actors tenim a punt l’aplom.
Pel que ells us mostraran, perfectament
sabreu què passa, i quin és l’argument. (pàg. 89)

11. Escolliu un company de la classe perquè reciti el parlament anterior respectant les
pauses que hi ha en el text i demaneu a un altre company que el digui fent pauses al
final del vers. La resta feu d’espectadors.

Una vegada feta l’audició, expliqueu què heu entès en una lectura i què, en l’altra.

12. Feu grups i consulteu la bibliografia sobre les tècniques de representació d’una obra
teatral i poseu-vos d’acord de quina manera cal dir aquesta intervenció segons el context
de l’obra.

13. Quina finalitat busca l’autor amb aquest recurs? Poseu en comú el que heu treballat i
doneu la vostra opinió sobre aquesta composició poètica.

7.4. La llengua

1. Torneu a llegir el parlament d’Oberon (pregunta 8 de l’apartat anterior) i responeu les
preguntes següents:

a) Subratlleu amb colors diferents els adjectius, els substantius i els verbs. Quins hi
predominen?

b) Definiu els noms substantius amb les característiques que creieu que els
corresponen, de les que hi ha a continuació (si hi ha algun substantiu que no
s’adapta a cap de les categories proposades, definiu-lo vosaltres):

propis / comuns / determinats / indeterminats / compostos / derivats /
individuals / col·lectius / concrets / abstractes / primitius / simples

c) Identifiqueu els complements dels substantius anteriors i digueu de quines
paraules estan constituïts. Digueu també si els adjectius són determinatius o bé
especificatius i en quina posició estan en respecte al substantiu.

2. Creieu que en el text anterior l’autor usa un llenguatge denotatiu o bé connotatiu?
Justifiqueu la resposta.

3. De quin tipus de text es tracta: narratiu, argumentatiu o descriptiu? Localitzeu-hi els
trets essencials de tipologia textual que heu escollit i busqueu en l’obra altres exemples
de la mateixa tipologia.
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4. Llegiu-vos les pàgines 28-31, i digueu quin tipus de llenguatge usen els artesans. Hi
ha col·loquialismes? Usen un llenguatge figurat? Esbrineu quins recursos retòrics
predominen i poseu-ne exemples.

5. Quines estratègies lingüístiques fa servir l’autor per a mostrar la condició social
d’aquests personatges? Busqueu mostres en els diàlegs anteriors que exemplifiquin el
que heu dit.

6. Torneu a llegir les pàgines 39-41 i 44-45; poseu una creu en el registre de la llengua
que penseu que correspon a la manera com s’expressen i poseu-ne exemples:

llengua col·loquial llengua estàndard
llengua culta llengua vulgar

7. Doneu la vostra opinió sobre quin llenguatge us ha causat més impacte: el dels
nobles, el dels éssers fantàstics o el dels artesans. Raoneu la resposta.

8. Estudieu si a tota l’obra apareixen els tractaments lingüístics que heu estudiat en
aquest apartat.
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1. Solucionari

I. APROXIMACIÓ AL TEATRE DE SHAKESPEARE

1. L’ENTORN DE WILLIAM SHAKESPEARE

1.  Va néixer el 1564 a Stratford-on-Avon al sud de Londres; era fill de John Shakespeare, que es dedicava

al comerç, i de Mary Arden; es casà amb Anna Hatthaway l’any 1582 i va tenir tres fills. El 1592 es

traslladà a Londres on treballà com actor en un teatre que es deia The Rose, en el qual  actuava la

companyia del mateix teatre. Més endavant es va constituir la companyia de Lord Chambelain de la

qual Shakespeare era soci i que sota el regnat de Jacob I va canviar el nom per The king’s Men, amb la

qual van actuar definitivament en el teatre The Globe, que fou construït l’any 1602. La major part de les

seves obres foren escrites per ser representades per la seva companyia. Es va retirar del teatre l’any 1613 i

se’n tornà a Stratford-on-Avon on morí el  23 d’abril  de 1616, el mateix dia i any que Miguel de

Cervantes, autor del Quixot.

3. 
a) Isabel I i Jacob I.
b) Totes tres obres, sota el d’Isabel I.
c) 

França Enric IV

Holanda Guillem d’Orange

Espanya Felip II

Imperi Alemany Maximilià II i Rodolf II
Imperi Turc Selim II

Estat Pontifici Sixte V

d) Països Governants Fet històric Personatges

Espanya Felip II Batalla de Lepant Joan d’Àustria

Anglaterra Isabel I Pirateria contra vaixells
espanyols

Drake

Portugal Felip II Unió d’Espanya i
Portugal

el bastard d’Avís

Alemanya Maximilià I Reforma protestant Martí Luter

Estats Pontificis Piu IV Concili de Trento La Companyia de Jesús

5.

Autors OBRES I DESCOBRIMENTS

Baltasar de Castiglione El Cortesà

Fernando de Rojas La Celestina

Josep Lluís Vives De arte discendi

Miquel Àngel El David

Leonardo da Vinci La Gioconda
Descartes Discurs del mètode

Miquel Servet la circulació sanguínia pulmonar

Miguel de Cervantes El Quixot

Francesc Vicenç Garcia Sonets
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Rembrandt La Ronda de Nit

Molière L’avar

Velázquez Las Meninas

Newton teoria de la gravetat

Maquiavel El Príncep

Copèrnic l’heliocentrisme

Autors i obres Moviment

pensament

Baltasar Castiglione: El Cortesà
Maquiavel: El Príncep
Descartes: Discurs del mètode
J. Lluís Vives: De arte discendi

Renaixement
Renaixement
Cartesianisme
Humanisme

ciència
Copèrnic: L’heliocentrisme
Miquel Servet: La circulació sanguínia pulmonar
Newton: la teoria de la gravetat

Renaixement
Racionalisme
Empirisme

literatura

Fernado Rojas: La Celestina
Molière: L’avar
Miguel de Cervantes: El Quixot
Francesc Vicenç Garcia: Sonets

Renaixement
Barroc
Barroc
Barroc

Pintura
Leonardo da Vinci: La Gioconda
Rembrant: La Ronda de Nit
Velazquez: Las Meninas

Renaixement
Barroc
Barroc

escultura Miquel Àngel:  El David Renaixement

6.
a) La ruptura d’Anglaterra amb l’Església de Roma.
b) Monarca, nobles, comerciants, burgesos, artesans, pagesos; a Londres, una gran massa d’indigents i

també delinqüents.
c) La diferència és que a Anglaterra no hi havia el clergat.
d) Eren persones, sovint provinents de família comerciant o benestant, que havien anat a l’escola, tenien

cultura i solien conèixer el món clàssic.

2. Elements que intervenen en una representació teatral

1. Materials Humans Textuals
Decorat
Escenografia
Atretzo
Luminotècnia
Música...

Autor
Actors
Dramaturg
Director
Tècnics
Públic...

Text teatral
Acotacions

2.1. Elements materials
2. 
a) Al segle VI , època en què es van construir les primeres sales destinades a les representacions teatrals,

aquestes estaven constituïdes essencialment per l’escenari, la rasa per a l’orquestra, la platea i els pisos
en forma de ferradura. L’escenari solia estar situat a un nivell més elevat que la platea i el públic se
situava en un lloc determinat segons l’estament social a què pertanyia.
El segle XVII  és el període en què es construeixen diversos teatres, o bé s’aprofiten els patis dels hostals
per representar obres teatrals. L’escenari era elevat i, sovint, a més, hi havia un pis a sobre que podia
servir de decorat o, si ho requeria el guió, de balcó, etc. El públic se situava segons l’estament social: als
pisos superiors hi havia la noblesa i la resta s’anava col·locant a nivells inferiors segons la categoria
social.

b) Sí. Per exemple, en el Renaixement es donava més importància als decorats, que es dibuixaven de
manera que creaven una perspectiva dins l’escenari i tenien una composició harmònica. En canvi, al
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segle XVII  es donava més importància al vestuari i era la mateixa estructura de l’escenari el que sovint
feia de decorat.

c) No. Normalment les obres teatrals es representaven tant a la cort com en els teatres i, si convenia, les
companyies d’actors sortien de gira i adequaven un carro per fer d’escenari.

3. Els teatres italians tenien teulada, escenari, la rasa per a l’orquestra, la platea i els pisos en forma de
ferradura on es col·locava el públic. Els corrales aprofitaven el pati dels hostals per fer les representacions.
Els teatres anglesos solien tenir un escenari situat al fons d’un pati i format per un edifici amb dos pisos
sostinguts per dues columnes, envoltat d’un semicercle força tancat que constituïa l’espai d’aforament del
públic. Aquests teatres eren ubicats als afores de les ciutats.

4. The Theatre (1576).

5. Els teatres eren als afores, perquè es considerava que s’hi portaven a terme activitats
malvistes per la societat benpensant.

6. El lema: Totus mundus agit histrionem (Tothom és un escenari).
 La figura: Hèrcules amb la bola del món sobre les espatlles.

2.2. Elements humans

1.

Època Elements humans Corrent teatral Cronologia Tipus d’obres

Grècia clàssica Autor, actors, públic 480-406 a. de C.Tragèdies

Roma Empresari,
escenògraf, públic

251 a. de C. –
65 d. de C.

Farses i
pantomimes,
comèdies

Edat Mitjana
Director, escenògraf,
actors

Teatre religiós
Teatre profà

segles XII -XIV
Teatre sacre
Farses i entremesos

Renaixement
Escenògraf,
companyies d’actors

Versions d’obres
clàssiques
Commedia dell’arte

s. XV-XVI Tragèdies, comèdies

Barroc
Autor, empresari,
actors

Teatre religiós
Teatre profà

s. XVII

Drames religiosos,
autos sacramentals,
comèdies, tragèdies,
entremesos...

Neoclassicisme Autor, actors s. XVIII Comèdies, tragèdies

Romanticisme Autor Teatre històric segle XIX
Drama, drama
històric

Realisme
Escenògraf, actors,
autor

Teatre naturalista,
costumista, psicològic

segle XIX
Melodrames,
comèdies

Simbolisme
Escenografia, públic,
actors

Teatre simbòlic segle XIX
Melodrames,
comèdies

Contemporània
Autor, director,
escenografia, actors...

Teatre psicològic Teatre de
l’absurd
Realisme nord-americà...

s. XX

Comèdies, drames,
tragèdies...

2. 
a) L’autor, les companyies, els actors i l’atretzo.
b) Autor, actor, dramaturg i empresari.
c) L’actor no tenia cap consideració social; era titllat de persona de malviure. L’autor era més ben

considerat i sovint tenia el favor de la noblesa i del monarca.



119

d) El públic era molt heterogeni; hi havia representants de tots els estaments socials, però cada un tenia un
lloc estipulat en l’aforament del teatre.

e) Sí. Al pati, drets, hi havia els més pobres; en les grades, les dames i els nobles.

3. 
a) The Teatre (1576), The Rose (1587), The Curtain, The Swan (tots dos 1594).
b) Autors: Christopher Marlowe, Thomas Kyd, Ben Jonson, Robert Greene.

Companyies: The Children of the Chapel Royal, Lord Chamberlain’s Men.
c) A l’hivern, de 14-16 hores i a l’estiu, de 15-17 hores.
d) Solia durar uns 10 dies aproximadament.

2.3. El text teatral

1. Tragèdia A Drama C Sainet F

Òpera D Comèdia B Opereta E

2. Barroc, Manierisme.
3. Segle XVI : classicisme, respecte de les tres unitats clàssiques (temps, espai i acció).

 Segle XVII : barroc, no es respecten les unitats, grans contrasts, mescla d’elements tràgics
amb còmics...

4.
Obra Autor Tipus d’obra Corrent literari País

La Celestina Fernando Rojas Tragicomèdia Renaixement Espanya

El retablo de las
maravillas

Cervantes Entremès Barroc Espanya

L’avar Molière Comèdia Barroc França

El vell gelós -------- Comèdia Commedia dell’arte Itàlia

Lo desengany F. Fontanella Tragicomèdia Barroc Catalunya

5. Entre els més importants hi havia el teatre clàssic de Sèneca, Plaute i Terenci.

6. Són molt diverses, però cal distingir la història d’Anglaterra, el món clàssic, la mitologia (tant la clàssica
com la nòrdica), les tradicions populars...

7. Era un teatre basat en el llenguatge. El text era escrit amb l’objectiu que fos representat.
Els diàlegs solien estar escrits en versos blancs. En les representacions no hi havia decorats
i gairebé l’ambientació es basava en l’atretzo, sobretot en el vestuari, que era molt
sumptuós.

8. Veure resposta  a l’exercici 10 del mateix apartat.

9. Veure resposta a l’exercici 10 del mateix apartat.

10. Tragèdies: Coriolà; Titus Andrònic; Romeo i Julieta; Timon d’Atenes; Juli Cèsar; La tragèdia de
Macbeth; Hamlet, príncep de Dinamarca; El rei Lear; Otel·lo, el moro de Venècia; Antoni i Cleopatra i
Cimbelí.

Històries: El rei Joan, Ricard II, Enric IV (Primera part), Enric IV (Segona part), Enric V, Enric VI
(Primera part), Enric VI (Segona part), Enric VI (Tercera part), Ricard III i Enric VIII.

Comèdies: La tempesta, Els dos cavallers de Verona, Les alegres casades de Windsor, Mesura per
mesura, La comèdia del errors, Molt soroll per res, Penes d’amor perdudes, El somni d’una nit d’estiu,
El mercader de Venècia, Al vostre gust, L’amansiment de la fúria, Tot va bé si acaba bé, Nit de reis,
Conte d’hivern
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No apareix a la llista. Troilus i Cressida, encara que s’insereix en el cos de l’obra, sense paginació, entre
Enric VIII  i Coriolà. Tampoc no apareix Pèricles, príncep de Tiro. Aquesta última obra entrarà a la
col·lecció d’obres de Shakespeare a l’infòlio de l’any la 1664.

II. HAMLET, PRÍNCEP DE DINAMARCA

1. EL SIGNIFICAT DEL TÍTOL

2. És una tragèdia.

3. Si analitzem els sistemes d’intitulació del teatre occidental, advertirem que la comicitat
ens mena a un personatge col·lectiu, mentre que la tragicitat ens mena a un personatge
individual. Sí.

4. En principi, no.

2. LA DISPOSICIÓ DELS MATERIALS DRAMÀTICS

1.
Acte I 5 escenes 3 escenes exteriors
Acte II 2 escenes Cap escena exterior
Acte III 4 escenes 1 escena exterior
Acte IV 7 escenes 1 escena exterior
Acte V 2 escenes 1 escena exterior

5. Àmbit de l’actor i l’espectador.

4. ANÀLISI DELS PERSONATGES

4.1. Consideracions generals

1.

TIPUS DE
PERSONATGES

Definicions

Secundari Personatge que es defineix amb un sol traç, de manera lineal, amb un tret
característic que li és constant en tota l’obra.

Rodó Personatge que no intervé en el desenvolupament de l’acció, però que serveix
com a recurs per caracteritzar l’ambient.

Pla Personatge que desencadena la successió de fets o accions dins de la trama.

Protagonista Personatge que rep els efectes de l’acció de l’obra sense haver-hi intervingut.

Pacient Personatge que té una gran complexitat psicològica, amb una personalitat que es
va perfilant al llarg de l’obra.

Agent Personatge que intervé directament al llarg de tota l’obra.

Antagonista Personatge que s’oposa a l’acció de protagonista.

Principal Personatge important per al desenvolupament de la història.

Decoratiu Personatge que només intervé en alguns episodis de la trama.
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2. Principals
protagonistes antagonistes agents pacients

Hamlet
Ofèlia
Gertrudis
...

Claudi
Laertes
...

Espectre
Hamlet
Claudi
...

Ofèlia
Gertrudis
...

Secundaris
agents pacients decoratius

Fortimbras
...

Reinard
...

Un cavaller
Un capellà
...

5. ANÀLISI DE LA TÈCNICA

5.1. L’acció

3.
Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Aparició de
l’Espectre.
Casament dels reis.
La guerra amb
Noruega.
L’amor de Hamlet
amb Ofèlia.

La bogeria de
Hamlet.
L’aparició dels
comediants.

Representació teatral
i la reacció que
confirma la
culpabilitat del rei.
Diàleg entre Hamlet
i la seva mare i la
mort de Poloni.

Desterrament de
Hamlet.
Bogeria i mort
d’Ofèlia.

Tornada de
Hamlet.
Enterrament
d’Ofèlia.
Duel final.

4. Plantejament Nus Desenllaç
Acte I Acte III Acte V

6. ANÀLISI DE L’ESTIL

6.1.2. La matèria fònica

4. Joc de paraules.

6.2.1.

2. Asíndeton.

6.2.2.

4. Polisíndeton.

6.3.1.

8. Sinècdoque.

6.4.1.

1. Lítote Figura retòrica que consisteix a atenuar allò que es vol donar a entendre, deixant ben clara, però, la
intenció de la persona que parla.

4. Hipèrbole.

7. Eufemisme.
6.4.2.
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3. Pròleg
Pàrode
Episodi I
Estàsim I
Episodi II
Estàsim II
Episodi III
Estàsim III
Episodi IV
Estàsim IV
Episodi V
Estàsim V
Èxode

Cor: En el teatre grec, conjunt d’actors que actuava com una unitat, ja com a espectadors, ja comentant
l’acció./ Fragment que canta o recita el cor.

Pròleg: Introducció, discurs introductiu a una obra que acostuma a ressenyar-ne els mèrits,
el valor, o també a situar-la enmig d’un context i d’unes circumstàncies determinades. En
el teatre grec, servia per presentar l’argument i el tema o conjunt de temes de l’obra.

iii. Romeo i Julieta

1. COMPRENSIÓ

1.1. El títol

1. Vegeu la resposta a l’exercici 3 de l’apartat II.1.

1.3.1. L’amor

4. Fra Llorenç
Mercutio

amor convencional Romeo
amor petrarquista La Dida
amor moralista Capulet (cap de família)
amor realista Criats

Montagú (cap de família)
Julieta

1.3.2. El destí

1. Per exemple: Providència, Fortuna, astres, somnis, temors, imprecacions, etc.

1.3.3. La mort

4. Nuvi i amant.

8. Per al tema B, formulat amb sentit actiu, la mort és l’alliberament personal i per al tema
C, la mort és el final esperat.

1.3.4. Altres subtemes

2. La ciutat i l’urbanisme.

1.4. L’argument i el tema

1. Per exemple, la intervenció del frare a les pàgines 124-125.
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 5. Acte I Dissensions familiars.
Intervenció del Príncep.

Escena I

Acte II
Acte III Dissensions familiars.

Intervenció Príncep.
Escena I

Acte IV
Acte V Reconciliació.

Intervenció Príncep.
Escena III

 7. Relació Amor- Protagonistes
Acte I Coneixença
Acte II Matrimoni
Acte III Consumació matrimoni
Acte IV Mort aparent de Julieta
Acte V Mort dels protagonistes

1.5.2. Estructura interna

 5. Acte I Inici (manifestació poc important). Escena I

Acte II
Acte III Clímax (mort de Tibald i Mercutio). Escena I

Acte IV
Acte V Desenllaç (no hi ha cap personatge jove). Escena III

2. PERSONATGES

2.1. Consideracions generals

 1. Punt de vista Tipus de personatge
Psicologia Rodons, plans
Freqüència d’intervenció Principals, secundaris
Funció Agents, pacients

4.

E M T G H A S E E S I F
N G R I O T R T S I MA
A D F R E M I S R O I M
M A S I G O V E R N O I
O H R A S E B S A E N L
R G A N V E Y D S E H I
A F R I A S A S R E C A
M E S T A T S I M A F O
E N S D U T I V R E S X
N G E I C A H E M I S A
T S C E C B A G N E R A

Família Capulet Família Montagú

Pares
Julieta
París
Dida
Tibald

Pares
Romeo
Rosalina
Fra Llorenç
Mercutio
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 11. Situacions Joves Adults
Amor Idealisme, intensitat, atracció física Convencional, atracció física
Matrimoni Mútua submissió Posició econòmica
Lluites Odi, tensió, venjança, honor Pacificació
Mort Perpetuació de l’amor Un càstig, una desgràcia

3. LA TÈCNICA

3.1. L’acció

1. 
Acte I (5 esc.) Acte II  (6 esc.) Acte III  (5 esc.) Acte IV  (5 esc.) Acte V (3 esc.)
Disputes entre les
famílies.
Coneixença de
Romeo i Julieta.

Casament de
Romeo i Julieta.

Mort de Tibald i de
Mercutio.
Exili de Romeo.

Mort aparent de
Julieta.

Mort de Romeo i
Julieta.
Reconciliació de
les famílies.

Iv. El somni d’una nit d’estiu

1. EL SIGNIFICAT DEL TÍTOL

3. El títol ha perdut l’efecte d`individualització dels noms propis.

2. ANÀLISI DE L’ARGUMENT

4. La història del casament de Teseu i Hipòlita. La història de Lisandre-Hèrmia i de Demetri-Helena. La
història de la baralla i reconciliació d’Oberon i Titània i la representació dels artesans d’Atenes.

7. Les històries comencen separadament i acaben convergint .

10. Al començament, el duc Teseu  anuncia el seu matrimoni amb Hipòlita   i mana al seu mestre de
cerimònies que convidi a l'alegria els joves d'Atenes. Aquesta situació oficial es complica amb l'entrada
d' Egeu, que exposa davant del duc el conflicte amb la seva filla Hèrmia i, emparant-se amb la legislació
atenenca, exigeix que, sota pena de mort, Hèrmia es casi amb qui ell vol (Demetri), i rebutgi qui ella
estima (Lisandre). Teseu, convencionalment però de forma benèvola, dóna suport a la idea d’ Egeu, fet
que obligarà Hèrmia a fugir amb Lisandre. L'entrada d'Helena, amiga d'Hèrmia i enamorada de
Demetri, introdueix un nou pas a l'acció: informada de la prevista fugida, avisa Demetri per guanyar-se
el seu favor, cosa que, al mateix temps portarà Demetri al bosc buscant Hèrmia i Helena  buscant
Demetri, etc.

3. ANÀLISI DE L’ORGANITZACIÓ DELS MATERIALS DRAMÀTI CS

1. Les dues primeres escenes i les dues últimes  l’obra transcorren a Atenes. La resta d’escenes al bosc.
A la primera escena i a l’última de l’obra es reuneixen les tres parelles. A la primera escena la relació és de
discòrdia i a l’última és de concòrdia.

A la segona escena i a la penúltima apareixen els artesans. A la segona, preparant-se per a
l’obra i a la penúltima, a punt de representar-la.

4. LA SIGNIFICACIÓ

4.2.4. L’amor

1. - Amor adult: Teseu i Hipòlita
 - Amor adolescent: Hèrmia i Lisandre, Helena i Demetri.
 - Amor aberrant: Titània i Cabdell.
 - Amor paròdic: Píram i Tisbe.
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5. ELS PERSONATGES

5.4. Personatges mitològics

2. Teseu, rei fundador d’Atenes.
 Hipòlita, reina de les Amazones.
 Teseo la va vèncer.
 Una actitud de submissió.

3. Sí, però en modifica alguns trets per adequar-los a l’ambient de l’obra.

4. Eren una parella d’enamorats que vivien a Babilònia. Els seus pares es van oposar a
aquest amor, que va acabar en tragèdia.

Es troben en el mateix conflicte que hi ha al principi de l’obra.

5. El mite que representen és força similar.

7.
a) 

- No, és la Reina Mab. El nom de Titània prové de la mitologia clàssica (Metamorfosis d’Ovidi), però
les característiques són de la reina de les fades de la mitologia nòrdica.

- Tenia tots els poders d’una fada, tenia poders màgics, regnava en llocs verds on
sempre era primavera i podia concedir dons.

- No, és un invent de l’autor. Tot i això, es pot fer un seguiment del nom, que prové d’un relat
medieval francès.

b) 
- En la mitologia nòrdica és un follet entremaliat; en l’obra és més benvolent.
- Solia actuar en ambients rurals.
- Entre els pagesos i la gent humil.
- Sí, hi ha també una jerarquia d’éssers fantàstics.

8.  - Sí. També viu en un món verd i encisa els joves que trepitgen el seu reialme.
- També hi ha follets  i fades que s’encarreguen de mantenir endreçat el seu entorn.


