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SHAKESPEARE  IN  LOVE 

FITXA 

Direcció: John Madden  Països: Anglaterra i USA  Any de producció: 1998 

Guió:  Marc Norman i Tom Stoppard  Durada: 137minuts 

Pel·lícula guanyadora de 7 Óscars. 

Intèrprets: Joseph Fiennes  (William Shakespeare); Gwyneth Paltrow (Viola de Lesseps);  
Geoffrey Rush ( Philip Henslowe);  Tom Wilkinson (Hugh Fennyman); Judi Dench (Reina Isabel 
I);  

Activitats abans de la pel·lícula: 

1.- Què coneixes de William Shakespeare. Quan va viure? On? Quins gèneres literaris va 
escriure? 

2.- La mala reputació del teatre en eixa època. 

3.- Com és un teatre? 

4.- Les classes socials i la seua estructura en l’època contemporània a Shakespeare.. 

Activitats després de la pel·lícula: 

1.- On i quan succeeixen els fets que se’ns expliquen? 

2.- Elaboreu la sinopsi del film i expliqueu la seua estructura. 

3.- Quins temes es plantegen? A quines conclusions podeu arribar després de veure els film? 

4.- Analitzeu els personatges : William; Viola; el senyor Henslowe, empresari de l’obra; Lord 
Wessex; la reina Isabel I… 

5.-  Recordeu, al principi del film, l’escena on Will Shakespeare visita el Doctor Moth, 
l’apotecari, i li parla de la seva sequera creativa.  Què es parodia? 

6.- Com valoreu que les dones no poguessen actuar en el teatre dels segles XVI i XVII? 
Investigueu a què obeïa la prohibició. 

7.- Per què Will i Viola no poden casar-se? 

8.- Lord Wessex té la intenció de marxar a les colònies, a les seues plantacions de tabac. De 
quines colònies es deu tractar? 

9.- Descriu com és el teatre on es fa la representació. Quines diferències hi veieu amb els teatres 
actuals? 

11.- Un dels aspectes més afortunats del film és la forma com  estableix un paral·lelisme entre 
l’amor del Will i Viola per una banda, i la manera com es va construint l’obra teatral Romeu i 
Julieta a partir dels sentiments de Shakespeare. És habitual en literatura o en cinema?  Quins 
altres casos coneixeu d’obres on apareixen elements autobiogràfics de l’autor o autora? 

Heu de presentar les preguntes contestades durant la primera setmana de maig. 


