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ACTE I 

ESCENA I 
 
1.Bernat relleva Francesc en la guàrdia.Apareixen un altre soldat,Marcel i Horaci,un 
estudiant.¿Què es nega a acceptar Horaci? 

[entra l’espectre] 
2.Reconeixen en l’espectre el finat rei de Dinamarca,¿Què els diu? 
3.¿A què atribueix Horari el reforçament militar de Dinamarca? 
4.¿Què creu Bernat que simbolitza l’aparició de l’espectre? 
 

[entra l’espectre] 
5.Horaci li implora que diga alguna cosa.¿Què impedeix que ho faça, segons els soldats? 
 

ESCENA II 
[Amb fanfàrria de trompetes,entren el rei, la reina, el príncep i un seguici de nobles,entre 
els quals  els consellers Voltimand,Corneli,Poloni i el seu fill Laertes] 
 
6.¿Quina gestió diu el rei Claudi que ha fet? 
7.¿A què havia acudit Laertes davant el rei? 
8.¿Què reprotxa afectuosament el rei a Hamlet? 
9.¿A quin projecte de vida de Hamlet s’oposa el rei? 
10.¿Què respon Hamlet? 

[Ixen tots,llevat de Hamlet] 
11.¿Què expressa el príncep, en un poètic monòleg? 
 

[Arriben Horaci,Marcel i Bernat] 
12.Hamlet pregunta a Horaci, company seu d’estudis, per què ha deixat Wittenberg.¿Què 
respon aquest? 
13.Després d’un elogi de la figura del monarca, Horaci diu que l’ha vist. ¿Com s’ho pren 
Hamlet? ¿Què demana als altres? 
 

[Hamlet, sol] 
14.¿Què li suggereix a Hamlet aquella suposada presència del seu pare? 
 

ESCENA III 
[Laertes i la seua germana Ofèlia] 

15.Mentre s’acomiaden, Laertes i Ofèlia parlen. ¿Què li diu Laertes? 
 
[Apareix Poloni i dóna al seu fill uns consells paternals que Laertes agraeix. Se’n va i resten 
sols pare i filla] 
16.¿De què parlen Poloni i Ofèlia? ¿Quina ordre li dóna el pare? 
 

ESCENA IV 
[Mitjanit.Hamlet,Horaci i Marcel, en el descampat de guàrdia.Fa fred] 

17.Sonen dues canonades.¿Què signifiquen? 
18.¿És partidari el príncep d’aquestes bacanals? 



19.Apareix l’espectre.¿Què demana, amb signes, a Hamlet?¿Què diuen els seus 
acompanyants? 
            

[Parlen, sols, el príncep i l’espectre] 
20.¿Què li demana l’espectre del rei, per damunt de tot? 
21.¿Com es digué que havia mort el rei i com morí en la realitat? 
22.Acudeixen Horaci i Marcel al seu costat. ¿Com contesta Hamlet quan li pregunten com 
està? 
23.¿Què fa jurar als seus acompanyants sobre la seua pròpia espasa i després sobre 
l’espasa de l’espectre? 
 
 

ACTE II 
 

ESCENA I 
[Poloni i Reinald a l’escenari] 

 
24.¿Què demana Poloni a Reinald? 
25.Entra Ofèlia, ¿què diu? 
 

ESCENA II 
[Entren el rei i la reina, Rosencrantz i Guildenstern, amics de Hamlet] 

 
26.¿Què demana el rei a aquests dos amics de Hamlet? 
 

[Se’n van Rosencrantz i Guildenstern, i entra Poloni] 
 
27.¿Quina notícia porta Poloni al rei? 
28.¿Què respon el rei de Noruega? 
29.¿Què entrega Poloni als reis, que creu la causa de la “bogeria” del príncep? 
30.¿Què trama Poloni per fer veure que té raó? 
 

[Entra Hamlet llegint un llibre, ixen el rei i la reina i Poloni es queda amb el jove] 
 
31.¿Què diu Hamlet quan Poloni li pregunta si el reconeix? 
32.¿De què parla el llibre que llig el príncep? 
 

[Ix Poloni i entren Rosencrantz i Guildenstern] 
 
33.¿Com defineix Hamlet Dinamarca als seus amics? 
34.¿Què responen  Rosencrantz i Guildenstern quan Hamlet els pregunta si han vingut per 
voluntat pròpia o els envia algú? 
35. Rosencrantz anuncia que vénen els còmics. Hamlet s’interessa sobre ells.¿Què vol 
saber? 
36.¿Quina comparació estableix Hamlet entre el teatre i la política danesa? 
 

[Poloni entra i anuncia l’arribada dels còmics] 
 
37.¿Com recorda a Poloni el seu amor per sa filla Ofèlia? 
38.¿Què demana que interprete Hamlet a l’actor 1? 



39.¿Quina obra vol Hamlet que representen a l’endemà?¿Quin favor els demana? 
 

[se’n van tots.Hamlet es queda sol] 
 
Hècuba plora i es queixa en públic, però ell no pot fer-ho. Si tingués valor, ja hauria donat 
de menjar als corbs. Però d’ell només ixen paraules. Vol escenificar la mort del seu pare i 
veure com reaccionen el rei i la reina. 
 

ACTE III 
 

ESCENA I 
[Entren el rei, la reina, Poloni i sa filla Ofèlia, Rosencrantz i Guildenstern] 
 
40.¿De què parlen el rei i Rosencrantz i Guildenstern? 
 

[Ixen Rosencrantz i Guildenstern] 
 
41.¿Què conta el rei a la reina? 
 

[Tots deixen Ofèlia sola. Poloni i el rei s’amaguen.Entra Hamlet] 
 

42.¿Sobre què reflexiona Hamlet aquesta estona que està sol? 
43.¿Què diu Ofèlia que li torna a Hamlet? 
44.¿Què li confessa Hamlet? 
45.¿Què li diu sobre Poloni, son pare? 
46.¿Quina expressió misògina diu, encara, a Ofèlia? 

 

[Entren el rei i Poloni] 
 

47.¿Què pensa el rei:que Hamlet està boig o melancòlic?¿Què vol fer amb ell? 
48.¿Què li sembla a Poloni? ¿Què proposa al rei? 
 
 

ESCENA II 
[Entren Hamlet i tres actors] 

 
49.¿Quins consells dóna Hamlet a l’actor? 
50.¿Què diu Hamlet al seu amic Horaci que faça durant la representació? 
 

[Entren els reis, Poloni, Ofèlia, Rosencrantz i Guildenstern,nobles i la guàrdia reial] 
 
51.¿Quin paper havia fet Poloni durant la seua joventut? 
52.Hamlet no vol situar-se al peu de sa mare.¿On ho fa? 
53.Comença la representació.¿En què consisteix? 
54.Dos actors, l’actor-rei i l’actor-reina ixen al escena.¿Què diuen? 
55.¿Quin és el títol de l’obra? Això pregunta el rei a Hamlet ¿Què contesta aquest? 
 

[Segueix l’obra.Entra Llucià, nebot del rei] 
 
56.¿Què fa Llucià? 



57.¿Què fa el rei autèntic? 
58.Hamlet i Horaci comenten les reaccions del rei i la reina.En això entren Rosencrantz i 
Guildenstern ¿Què diuen al príncep? 
59.Guildenstern demana a Hamlet el perquè de les seues penes.¿Què respon el príncep? 
60.Poloni diu que la reina l’espera.Hamlet diu que anirà aviat. ¿Quina reflexió es fa Hamlet 
quan es queda sol? 
 

  

ESCENA III 
[Entren el rei, Rosencrantz i Guildenstern] 

 

61.¿Què demana el rei a Rosencrantz i Guildenstern? 
62.¿Què s’ofereix a fer Poloni?¿Accepta el rei? 
63.El rei es queda sol i es posa a resar¿Quin sentiment expressa? 
64.Hamlet el veu resar.¿Què pensa? 
 

ESCENA IV 
[Entren la reina i Poloni] 

 
65.Què vol fer-li Hamlet a sa mare perquè se li veja el fons obscur que té? 
66.¿Què ocorre quan la mare demana auxili? 
67.¿Què fa llavors el príncep? 
68.¿Què diu la reina quan ho veu? 
69.¿Què respon Hamlet? 
70.Hamlet li reprotxa que s'haja casat amb "l'espiga borda que va contaminar el bon 
blat".¿Com se sent la reina? 
 

 
[Entra l'espectre i Hamlet se li adreça] 

 
71.La reina veu Hamlet parlar a soles.¿Què li respon ell quan l'acusa de boig? 
 

[L'espectre ix] 
 
72.¿Què li diu Hamlet en desitjar-li "Bona nit"? 
73.¿On li diu que se'n va per ordre del rei? 
 

 
[Surt Hamlet arrossegant Poloni.La reina es queda] 

 

ACTE IV 
 
 

ESCENA I 
[Entra el rei amb Rosencrantz i Guildenstern] 

 
74.¿Què diu el rei quan la reina li comunica que Hamlet ha mort Poloni? 
 

[Entren  Rosencrantz i Guildenstern] 



 
75.¿Què encomana el rei als condeixebles de Hamlet? 
 

ESCENA II 
[Hamlet entra] 

 
76.¿Què diu als seus amics el príncep quan li pregunten pel cadàver? 
  

ESCENA III 
[Entren el rei i dos o tres cortesans] 

 
77.¿On diu que està el cadàver, quan el porten davant del rei? 
78.¿Què li anuncia llavors el rei? 
79.¿Què diu el rei en un monòleg quan es queda sol? 
 

 

ESCENA IV 
[Entren Fortimbràs i el seu exèrcit travessant l'escena] 

 
80.¿Què mana Fortimbràs al seu capità? 
81.¿Què pregunta Hamlet als soldats? ¿Què responen aquests? 
 

[Ix] 
 

ESCENA V 

[Entren la reina, Horaci i un cavaller] 
 

82.Ofèlia apareix mesclant un cant de mort amb una cançó tradicional d'amor.S'acomiada 
dient que ha de comunicar la nova de la mort del pare al seu germà Laertes. ¿Què mana 
llavors el rei? 
83.¿Què diu el rei a Gertrudis, la reina, sobre Laertes? 
84.¿Què comunica llavors un missatger al rei? 
 

 
[Se senten sorolls dins de palau] 

 
85.Laertes deixa els partidaris que l'acompanyen i va a buscar el rei. ¿Què li demana? 
 

[Ix Ofèlia] 
86.¿Què acorden el rei i Laertes? 
 
 

ESCENA VI 
[Entren Horaci i un cavaller] 

El cavaller anuncia a Horaci que uns mariners porten cartes per donar-li.Suposa que són 
de Hamlet. 
87.¿Què diu Hamlet en la carta? 
 

 



ESCENA VII 
El rei ha convençut Laertes que qui matà son pare volia matar-lo a ell: Hamlet. 
88.¿Per què no ha pres mesures contra ell? 
 
Entra un missatger amb les cartes de Hamlet i les entrega al rei. El rei es disposa a llegir-
les davant de Laertes. 
89.¿Què diu Hamlet en la carta? ¿Què es pregunta el rei? 
90.¿Què planeja,llavors el rei? 
91.¿Què li  diu el rei a Laertes  que ha sabut de la seua estada a França? 
92.¿Com aprofitarà el rei aquesta gelosia de Hamlet? 
93.¿Com es proposa Laertes causar-li una mort segura? 
94.¿Què pensa el rei per matar-lo per si falla la primera opció? 
95.La reina entra i comunica a Laertes la mort de la seua germana.¿Com ha sigut? 
96.¿Com reacciona Laertes? 
 
 

ACTE V 
 

ESCENA I 
[Entren dos enterramorts] 

97.¿De què parlen els dos enterramorts?  
 

[Hamlet i Horaci observen d’amagat els dos enterramorts.Un d’ells llança fora de la fossa 
una calavera] 

98.¿Qui critica Hamlet de l’enterramorts? 
 

[l’enterramorts llença una altra calavera] 
99.Hamlet li pregunta per a qui és la fossa. ¿Qui hi volen enterrar? 
100.¿Quan començà a fer d’enterramorts? 
101.¿De qui és la calavera que ha tret l’enterramorts? 
 

[El seguici que porta el cos d’Ofèlia s’acosta] 
102.¿Per què es mostra indignat Laertes? 
103.Hamlet, en descobrir que enterren Ofèlia, es fa veure.¿Què fa Laertes? 
 

[El rei prega a Horaci que s’emporte Hamlet.Així ho fa] 
 
104.¿Què diu el rei a Laertes? 
 
 

ESCENA II 
[Entren Hamlet i Horaci] 

 
105.¿Què diu Hamlet a Horaci que havia descobert mentre navegaven? 
106.¿Què va fer llavors Hamlet? 
107.¿Quan pretén matar el rei, Hamlet? 
 
Apareix Osric, el cortesà que ha de fer els elogis de Laertes davant Hamlet perquè senta 
enveja. Ressalta les seues habilitats amb l’espasa. Hamlet es burla despiadadament del 
pobre enviat. 



108.¿Què proposa el rei, segons Osric? 
109.Un cortesà li diu que s’acosten els reis i Laertes. ¿Què volen? 
110.¿Què demana Hamlet a Laertes abans de començar el combat? 
111.El rei demana a Osric que poseu vi damunt la taula¿Per què? 
112.¿Quin imprevist succeix? 
113.¿Què fa Laertes, quan ell i Hamlet estan ben ferits i la reina cau a terra? 
114.¿Què fa llavors, el príncep? 
 

[el rei mor] 
115.Laertes, moribund com Hamlet li demana una cosa, ¿quina? 
116.Horaci s'ofereix a beure de la copa i anar-se'n amb el príncep.¿Què diu Hamlet? 
117.A Osric li pregunten què són els sorolls de guerra que se senten. ¿De què es tracta? 
118.¿Què pronostica Hamlet en els seus últims instants de vida? 
120.¿Com reacciona Fortimbràs en veure tants morts? 
121.¿Què diu l'ambaixador d'Anglaterra? 
122.¿Què demana finalment Horaci? 
123.¿Què diu llavors Fortimbràs? 
 

[A continuació, se sent una salva de canons] 
 
 

TELÓ 

 


