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El mercader de Venècia 
 
 

 
Fitxa del film: 
 
Direcció: Michael Radford. 
Països Reino Unido, Luxemburgo e Italia. 
Any: 2004. 
Gènere: Comedia dramática. 
Interpretació: Al Pacino (Shylock), Jeremy Irons (Antonio), Joseph Fiennes (Bassanio), Lynn Collins (Porcia), 
Zuleikha Robinson (Jessica) 
Guió: Michael Radford; basada en l’obra de William Shakespeare: The merchant or Venice 
Producció: Cary Brokaw, Barry Navidi, Jason Piette y Michael Lionello Cowen. 
Música: Joselyn Pook. 
Fotografia: Benoît Delhomme. 
Montatge: Lucia Zucchetti. 
Diseny de producció: Bruno Rubeo. 
Vestuari: Sammy Sheldon. 
 
William Shakespeare: 
 

Se sap que el 26 d'abril de 1564 va ser batejat en l'Església de la Santíssima Trinitat de Stratford-
upon-Avon un nen dit 'Guilielmus' fill de 'Iohannes Shakspere'.  

William era el tercer dels vuit fills i primer baró del matrimoni Shakespeare. El seu pare, John, fou 
un comerciant de llana bastant pròsper gràcies al matrimoni amb Mary Arden, filla d’un terratinent i 
mare de William Shakespeare. L’oncle patern de William, Edmund, nascut al 1580 i mort al 1607, 
es va dedicar a la carrera d'actor teatral, fet que influencià molt la vida del seu nebot. 

No es té notícia exacta del pas del jove William per l'escola local, però se suposa que, com a fill 
d'una família acomodada, va ser alumne de la King's New School de Stratford-upon-Avon. L’escola 
estava dirigida en temps de Shakespeare per John Cotton, mestre d’àmplia formació humanística i 
suposadament catòlic. El nivell d’exigència d’una Grammar School (equivalent al nostre batxillerat) 
del S XVI era molt superior a l’actual. Els alumnes assistien a l’escola des dels vuit fins els quinze 
anys i l’ensenyament se centrava en el llatí. A les classes superiors l’ús de l’anglès estava prohibit i 
els alumnes devien adquirir un respectable coneixement de la llengua i literatura llatines.  

El 28 de novembre de 1582 William Shakespeare, als 18 anys d’edat, va contreure matrimoni amb 
Anne Hathaway. Ella ja tenia 26 anys i era filla d’un pròsper granger de Worcester. Als sis mesos 
va néixer la seva primera filla que va ser batejada a Stratford-upon-Avon el 26 de maig de 1583 
amb el nom de Susanna. Dos anys més tard, el 2 de febrer de 1985 van néixer els bessons 
Hamnet i Judith.  
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Es desconeix la causa del trasllat a Londres. Hi ha diverses llegendes que el qualifiquen de fugida 
amb motiu d’una caça de cérvols furtiva protagonitzada pel jove William. En qualsevol cas la família 
va romandre en Stratford i a partir de 1592 apareixen referències escrites a la seva carrera com a 
escriptor a Londres. A part de tot el referent a la seva carrera teatral, es conserven nombrosos 
documents relatius a la seva residència londinenca, com són evasió d’impostos, adquisició de 
propietats, relacions amb altres personatges, etc. i també del seu continu contacte amb Stratford i 
la seva família.  

La compra d’una de les millors cases de Stratford-upon-Avon per part de Shakespeare al 1597 
demostra la prosperitat econòmica que en aquesta època ja gaudia el dramaturg. Al 1601 va morir 
John Shakespeare i William va heretar l’escut d’armes de la família.  

Se suposa que el 23 d’abril, Shakespeare moria per a ser enterrat el dia 25 a  Stratford-upon-Avon. 

1. Cerqueu informació sobre les primeres obres que va escriure William 
Shakespeare a Londres. 

 
 
 
El mercader de Venècia: 
 
L’obra fou escrita entre 1596 i 1598. És una comèdia. 
 

2. Expliqueu què és una comèdia i per quin motiu es considera que El mercader de 
Venècia pertany a aquest gènere teatral. 

 

Personatges del Mercader de Venècia  

EL DUX DE VENÈCIA 

 

pretendents de Pòrcia. 
EL PRÍNCEP DEL MARROC 

EL PRÍNCEP D'ARAGÓ 

ANTÒNIO, mercader de Venècia. 
BASSÀNIO, amic seu i també pretenent de Pòrcia 
SALÀNIO 

 

amics d'Antònio i Bassànio. 
SALARINO 

GRAZIANO 

LORENZO, enamorat de Jessica. 
SHYLOCK, jueu ric. 
TUBAL, jueu, amic de Shylock. 
EL VELL GOBBO. 
LANCELOT GOBBO, graciós, criat de Shylock. 
LEONARDO, criat de Bassànio 
BALTASAR 

 
criats de Pòrcia. ESTÈFANO 

PÒRCIA, publilla rica. 
MERISSA, cambrera de Pòrcia. 
JESSICA, filla de Shylock. 
MANFÍFICS DE VENÈCIA, OFICIALS DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA, ECARCELLER, CRIATS DE PÒRCIA i altres 
SEGUIDORS 
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Treball sobre el film: 
 

3. Feu un breu resum de la història. 
4. Digueu quin és el motiu de les desavinences entre: Antonio (el mercader) i Shylock (el 

jueu). Qui creus que té la raó? Considereu que l’actitud d’Antonio és correcta? 
5.  Creieu que la usura és avui en dia mal considera? Hi ha molta diferència entre el negoci 

dels bancs actuals i el prestamisme del que viu Shylock? 
6. Considereu justa l’obcecació de Shylock de cobrar l’aval del préstec vençut, prenent una 

lliura de la carn d’Antonio? 
7. Quina de les parelles que apareixen a l’obra t’ha agrada més? Raona la resposta. 
8. Dóna la teva opinió personal sobre el film i sobre la història que explica Shakespeare en 

El mercader de Venècia. Raona la resposta. 


