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Hamlet es troba a la cort que governen Claudi i Ger-
trudis, oncle i mare respectivament, acabats de casar 
arran de la mort del rei Hamlet (homònim del prota-
gonista), però desconfia dels dos. Pensa que se n’han 
refet massa ràpidament. Hamlet rep de l’espectre del 
seu pare l’encàrrec de venjar-lo, per la qual cosa simu-
larà estar boig. Així descobrirà que l’oncle és l’assassí 
del seu pare i haurà de trobar aliats per a desemmas-
carar-lo i castigar-lo.

TEMÀTICA: l’afany de poder, la lleialtat i la traïció.

GÈNERE: teatre, tragèdia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el valor de la lleialtat, 
la importància de confiar en els altres, la lluita 
mesquina pel poder i el control de les emocions.

CLAUS PER A LA LECTURA
La lleialtat
Hamlet té un gran tresor, un amic lleial a la cort, i això 
farà possible que duga a terme una estratègia per a 
descobrir l’assassí del seu pare. Ell sol no hauria po-
gut aconseguir-ho.

El control de les emocions
Hamlet no actua mogut per impulsos, sinó que pensa 
molt bé quin pla pot ser útil per als seus propòsits. 
Davant de l’assassí del seu pare, de primer s’assegura 
que ho és realment i, després, planeja com atorgar-li 
el càstig que es mereix.

La família
Malgrat que l’obra té l’origen en un fratricidi, i tot i 
que Hamlet reprova l’actitud de la seua mare, ja que 
considera que no ha portat un dol adequat per la 
mort del marit, hi ha un sentit del deure com a fill que 
el fa protegir-la. També s’observa aquesta actitud en 
Poloni cap als seus fills o en Laertes cap a la seua ger-
mana.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Hamlet, l’honor de la venjança (1990), 
adaptació cinematogràfica de l’obra. 

  Somni d’una nit d’estiu, un altre llibre de 
Shakespeare de la col·lecció «Micalet 
Teatre». 

  L’episodi «William Shakespeare», del 
programa Aleph, disponible en el web de 
TV3 A la Carta. 
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