
Presentació
El títol del treball: «New or not new that is the question: la influència de Hamlet 
en l’actualitat» descriu amb exactitud el tema en el qual l’he volgut basar. Mol-
tes vegades creiem que totes aquelles pel·lícules i sèries que ens fascinen són 
innovacions dels nostres temps. Aquest treball descobreix que, més enllà del que 
pensem, la majoria de tècniques utilitzades ens provenen d’un gran dramaturg 
com va ser William Shakespeare. Així doncs, s’utilitza aquest títol per tal que ens 
adonem que el passat encara ens determina i que mirar i estudiar els genis de la 
història ens beneficia, i molt. La frase del famós monòleg de Hamlet que comença 
amb: «to be or not to be that is the question» ens serveix per veure què ha passat 
a la història fins als nostres temps, però encara que la coneguem, pocs saben del 
seu origen i la seva magnitud.

Metodologia
La informació del meu treball de recerca l’he extreta principalment dels coneixe-
ments adquirits a les classes de Literatura universal, on vaig descobrir les obres i 
la seva classificació, el context històric i les tècniques de Shakespeare. Tot i haver 
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fet una pinzellada a la biografia de l’autor, la cerca d’informació en aquest àmbit 
va ser necessària. En la part teòrica trobem l’anàlisi de l’obra, dels personatges i 
del monòleg, que he fet a través de llegir l’obra i aprendre com és feia una anàlisi, 
per tal de construir la meva. Finalment, en la part pràctica hi ha les innovacions 
de Shakespeare i la transcendència de Hamlet en l’actualitat, fet amb l’ajuda d’ar-
ticles d’Internet i un llibre especialitzat en la matèria.

Cos del treball
Cal explicar la vida de l’autor per tal d’arribar a entendre la seva obra, i és per 
això que primer s’exposa la biografia de l’autor amb tot de detalls que sabem que 
van marcar la seva vida i van anar modificant i perfeccionant les seves obres. 
Seguidament vaig desenvolupar el teatre elisabetià, situant l’autor en el context 
històric i les diverses influències dels tres tipus d’obres més habituals: la tragè-
dia sagnant, la comèdia d’embolics i els drames històrics. Com he dit abans, les 
obres varien segons el moment de la vida en què es troba; així doncs, vaig creu-
re important fer una classificació de les seves obres segons els tres períodes: 
inicial, de plenitud i final, explicant les característiques de cada un. Un cop vaig 
haver parlat de la tècnica, vaig fer la classificació de les 27 obres de Shakespeare 
segons el tema més important de cada una, és a dir, segons si es tracta d’una 
comèdia, una tragèdia romana, un drama històric… Finalment, abans d’acabar 
amb la part teòrica, vaig explicar les característiques de contingut i de forma, 
apuntant aquelles en les quals l’autor tenia una traça que sobrepassava la dels 
altres autors de l’època i les normes literàries que decidia no seguir. En la part 
pràctica vaig llegir-me l’obra i la vaig resumir per actes, cosa complicada a causa 
de l’alt nivell del seu llenguatge. Una vegada fet això, vaig analitzar-la buscant-hi 
els temes més tractats i que es poden portar perfectament a l’actualitat. L’anàli-
si psicològica dels personatges ja va ser una tasca bastant més difícil, sobretot 
amb el protagonista, Hamlet, que es deixa endur per la ira i la venjança ex-
pressant sempre els seus contradictoris sentiments i dubtes. El monòleg va ser 
qüestió d’analitzar-lo i interpretar les figures retòriques que s’hi troben i tot el 
que està experimentant Hamlet per dins en aquell moment. Tot i basar sempre el 
treball en l’obra de Hamlet, vaig dedicar un apartat a explicar les innovacions de 
Shakespeare que s’utilitzen en diferents sèries i pel·lícules mundialment conegu-
des com Breaking Bad, House of Cards, Lost, etc.
Més tard vaig fer el mateix amb Hamlet, vaig agafar totes aquelles tècniques que 
Shakespeare utilitza en aquesta obra i les vaig comparar en les d’avui en dia. La 
pel·lícula El Rey León no és res més que el mateix argument suavitzat amb un 
final feliç adaptat als infants.



Conclusions
Realment pensava que Shakespeare era important per les seves obres i els seus per-
sonatges, que han transcendit al llarg de la història, però mai no m’hauria imaginat 
que les sèries i pel·lícules actuals tindrien tantes tècniques creades des de fa segles 
per un dramaturg de l’època elisabetiana. Així doncs, observo que sabem molt poc 
d’aquest geni literari i que mirant al passat sempre es pot aprendre, no tot va tan 
ràpid com ens pensem. 
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