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William Shakespeare, conegut, també, com el “gran bard” es considerat el 

dramaturg, probablement, millor de tots els temps. Tant es així, que, en tot el 

mon, cada any, es publiquen, aproximadament , uns quatre mil llibres sobre ell i 

la seva extensa obra. Nascut a Stratford-on-Avon, el 1564, era el tercer de vuit 

germans. Als 10 anys, va començar l’escola secundaria però, la seva família va 

caure en una situació econòmica molt difícil que el va obligar a deixar els estudis.        

El 1587 es trasllada a Londres i entra en contacte amb el món del teatre, primer 

com a actor i després com a autor (era l’època del “teatre isabelí) . Passa per 

diverses companyies fins que s'instal·la en una de pròpia, al teatre “El Globe” 

(1599). Durant aquesta època, Shakespeare segueix la moda teatral del seu 

temps i l'evolució del seu teatre respon fonamentalment al canvi d'interessos del 

públic. Escriu comèdia italianitzant, obres inspirades en temes nacionals, etc.; 

però ja en aquesta primera etapa la seva peculiar creativitat el situa per damunt 

de la resta d’autors, gràcies a la imaginació i al talent lingüístic que mostra en 

comèdies com La fera domada, El somni d'una nit d'estiu o Les alegres casades 

de Windsor. 

Entre el 1601 i el 1610 escriu les seves obres mestres, les grans tragèdies. Això 

no vol dir que no continuï cultivant les comèdies de caire realista i fantàstic o el 

drama històric; tampoc significa que no hagués escrit abans tragèdies; de fet, 

Shakespeare ja s'havia iniciat en aquest gènere i havia escrit Romeo i Julieta 

(1597) quan escriu Hamlet (1601), Otel·lo (1604), El rei Lear (1604-1605) i 

Macbeth (1606). Les seves obres: parlen de l'amor, de l’odi, de la ingratitud, de 

la gelosia, de l'adulteri, de la bogeria, de la passió, etc.; són tota una mostra del 

comportament humà i aconsegueix expressar les passions més violentes i els 

sentiments més delicats, al mateix temps que combina reflexions filosòfiques i 

morals que traspassen les barreres dels segles gràcies a la seva actualitat.  

El seu vocabulari no es pot considerar molt extens, en els seus textos s’han trovat 

29066 paraules diferents, de les quals, ni han 2035 inventades.   



L’any 1610 torna a Stradford-on-Avon, Un cop retirat de les activitats teatrals, 

viurà en aquesta ciutat fins el 23 d’abril del 1616, data de la seva mort 

(casualment, Cervantes va morir el dia anterior). 

Sota el nom de First Folio, l'any 1623, set anys després de la seva mort, es van 

publicar les obres que dos dels seus companys de The Globe, John Heminges i 

Henry Condell, van recollir per homenatjar-lo i que han constituït el text de major 

autoritat, base de les edicions posteriors de la seva obra i la principal font de 

coneixement de la seva producció dramàtica per a la posteritat. El títol original 

és Mr William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies. 

No obstant, hi ha hagut sempre diverses teories i una gran polèmica respecte a 

l’autoria de les seves obres, tenint en compte la gran qualitat de les quals  i el fet 

que no tingués una formació acadèmica.  

Si volem fer-nos idea de com era la societat i el teatre isabelí d’aquella època, 

es molt interessant, veure la pel·lícula “Shakespeare in Love” (Shakespeare 

enamorat), del director John Madden, estrenada el 1998.  

No es de estranyar, doncs, que moltes de les innumerables obres de 

Shakespeare, hagin servit d’inspiració als grans directors de cinema, per fer 

pel·lícules de gran qualitat, com, per exemple:   

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU (A Midsummer Night’s Dream), del 1935, dirigida 

per Max Reinhardt i William Dieterle i interpretada per Olivia de Havilland, James 

Cagney i Mike Rooney. 

LA MUJER INDOMABLE (The Thaming of the Shrew), de la que s’han fet 

diverses versions, en els anys 1930, 1955, 1956 i el 1968, una de las millors, 

dirigida per Franco Zeffirelli i interpretada per Elizabeth Taylor i Richard Burton 

(actualment, el tema de l’obra, es pot considerar “políticament incorrecte”). 

EL MERCADER DE VENECIA (Merchant of Venice), del 2004, dirigida per 

Michael Radford i interpretada per Jeremy Airons i Al Paccino. 

NIT DE REIS (Twelfth Night), del 1997, dirigida per Trevor Nunni interpretada per 

Helena Bonham Carter i Richard E. Grant. 

MOLT SOROLL PER NO RES (Much Ado About Nothing, del 1993 dirigida per 

Kenneth Brannach i interpretada per Denzel Washington i Keanu Reeves. 

 


