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William Shakespeare  

(Stratford-upon-Avon, batejat el 26 
d'abril de 1564 del calendari julià - 23 d'abril de 1616 del 
calendari julià; 3 de maig de 1616 del calendari gregorià) 

Dramaturg, poeta i actor anglès, considerat un dels més 
grans de la literatura universal. 

La "New Encyclopaedia Britannica" assenyala que "molts el 
consideren el dramaturg més gran de tots els temps. Les 
seves obres [...] es representen més vegades i en major 
nombre de nacions que les de qualsevol altre escriptor". 

Les obres de Shakespeare han estat traduïdes a les 
principals llengües i les seves obres dramàtiques continuen 
representant-se per tot el món. A més, moltes cites 
i neologismes de les seves obres han passat a formar part 
de l'ús quotidià, tant en anglès com en altres llengües. Amb 
el pas del temps, s'ha especulat molt sobre la seva vida, 
qüestionant la seva sexualitat, la seva afiliació religiosa i, 
àdhuc, l'autoria de les seves obres. 

Els seus pares, John Shakespeare i Mary Arden van tenir 
vuit fills, dels quals Shakespeare era el tercer i el primer 
home de la família. John Shakespeare era comerciant de 
llanes, pells i guants, a més de corredor de finques i 
posteriorment administrador de l'Ajuntament. 

 
La residència a Stratford, coneguda com el lloc de naixement 
de Shakespeare (tot i que és incert). Es diu que el poeta i 
dramaturg hauria nascut a l'habitació amb les finestres a 
quadres. 
 

William assistí durant sis mesos a l'escola primària i, a partir 
dels deu anys, a l'escola secundària, on li ensenyaren autors 
llatins. Més tard, la seva família va sofrir un declivi econòmic, 
per la qual cosa Shakespeare no va poder cursar estudis 
universitaris. El 1582, a l'edat de 18 anys, es va casar amb 
Anne Hathaway, de 26 anys, amb qui va tenir una filla i dos 
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bessons. El 1587 Shakespeare va començar a treballar 
a Londres com a actor de teatre. La seva primera obra 
literària va ser un poema eròtic titulat Venus i Adonis, que 
data de 1593. Aviat va arribar la pesta i els teatres es van 
haver de tancar durant prop de dos anys. És llavors quan 
el comte de Southampton, Henry Wriothesly passa a ser el 
seu protector i molt probablement l'acull durant aquest 
període. Amb la reobertura dels teatres, el 1594, 
Shakespeare s'associa a la companyia de Lord 
Chamberlain, cosí de la reina. A partir d'aquest moment, 
Shakespeare obtindrà tot un seguit d'èxits, que els seus 
contemporanis de major nivell cultural van rebutjar per 
considerar el teatre un vulgar entreteniment. 

El 20 d'octubre de 1596 va comprar un títol nobiliari per al 
seu pare i el 4 de maig de 1597 va comprar una casa 
a Stratford. El 9 de novembre va morir la seva mare, Mary 
Arden. Després d'escriure La tempesta, Shakespeare 
visqué retirat a Stratford amb la seva família, aspirant a 
integrar-se en la petita burgesia local. En el seu testament, 
fet el 25 de març de 1616, deixà totes les seves propietats 
intactes als seus descendents, algunes coses a tres 
actors, Richard Burbage, John Heminges i Henry Condell, i 
a la seva dona, el seu segon llit. El 23 d'abril de 1616, morí 
William Shakespeare. Tradicionalment, s'ha relacionat la 
seva mort amb la beguda, i més específicament 
conseqüència d'una borratxera després d'una reunió 
amb Ben Jonson i Michael Drayton per festejar algunes 
noves idees literàries. Recents investigacions a càrrec de 
científics alemanys afirmen que és probable que l'escriptor 
tingués càncer en un ull.  

El 25 d'abril va ser enterrat al presbiteri de l'església 
de Stratford. Els seus companys, set anys més tard, li van 
retre el millor homenatge en publicar les seves obres 
completes, el Folio de 1623. Aquest llibre ha acabat essent 
la base de totes les edicions i representacions posteriors de 
la seva obra i, en darrer terme, de la seva immortalitat. 
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Shakespeare va ser un contemporani de Miguel de 
Cervantes, qui va morir només deu dies abans que el literat 
anglès. Casualment la data de la mort de l'un i la del sepeli 
de l'altre, el 23 d'abril, coincideixen per la diferència de 
calendaris usats.[1] Tot i que hi ha gent que creu que tots dos 
van morir en la mateixa data, en realitat Cervantes ho va fer 
el 22 i va ser enterrat l'endemà. 

També va fer moltes actuacions teatrals poètiques i moltes 
comèdies perquè era un bon actor. (Extret de la Viquipedia) 

 

 

 

Algunes cites de LA TEMPESTA 

 

Estem teixits de la mateixa tela que els somnis i la nostra 
curta vida es tanca amb un somni. 

Que cadascú es preocupi dels altres  i ningú no s´ocupi de 
si mateix, perquè tot depèn del destí. 

Un home,  a força de repetir una cosa, comet en la seva 
memòria el pecat de donar crèdit a la seva pròpia mentida. 

En la meva república disposaria totes les coses a l´inrevés 
de com s´estilen. 

És un mèrit més elevat la clemència que la venjança. 

Hi ha alguns jocs que són pesats i llur fatiga els dóna un 
atractiu més gran. 

 

A veure si trobem més cites i les comentem a la 
tertúlia! 
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La Tempesta 
Parking Shakespeare 

Adaptada i Dirigida per Marc Rosich 
 
 

Divendres 26 de març  
al Teatre Municipal El Jardí 

 
Col·loqui  

amb la Companyia de Parking Shakespeare 
a 2/4 de 6 de la tarda  
Posada en escena  
a les 8 del vespre 

 
 

 
 
La proposta del dramaturg Marc Rosich per aquest nou muntatge 
de ‘La tempesta’ vol treure el màxim partit a les forces de la 
Companyia Parking Shakespeare, amb qui el director ja ha treballat 
en el drama a ‘Woyzeck’ i en la comèdia ‘Les alegres casades de 
Windsor’. 


