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Somni d’una nit d’estiu 

. 

La celebració del casament entre el duc d’Atenes i 

la reina de les Amazones és imminent. Tota la 

ciutat està de festa,excepte Hèrmia i Lisandre, 

dos enamorats que semblen condemnats a sepa-

rar-se perquè el pare de la noia vol casar la seva 

filla amb un altre jove. 

La mateixa nit,  en un clar del bosc, un grup 

d’artesans assagen una obra de teatre per a fes-

tejar les noces del Duc d’Atenes  i Hipòlita, la be-

lla amazona. 

Al palau, durant els preparatius de la festa nupci-

al, la jove Hèrmia es presenta davant el Duc per 

demanar-li quin seria el pitjor mal si ella desobeís 

les ordres del seu pare i no es casés amb Deme-

tri, sinó amb Lisandre, l’home qui veritablement 

estima. Les paraules del Duc són contun-

dents: segons l’antiga llei d’Atenes o la pena de 

mort, o la renúncia a tenir cap més tracte amb 

cap home i suportar els hàbits del convent. Da-

vant la sentència, Hèrmia i Lisandre decideixen 

fugir junts perquè a l’altra banda del bosc no pre-

val la jurisdicció del Duc.  

Hèrmia, abans de marxar però, li explica tot a la 

seva amiga Helena, qui, enamorada de Demetri li 

explica les intencions dels enamorats i, aquest 

últim, pres per la gelosia, emprèn, camí del bosc, 

la captura de la parella. Helena, enamorada per-

dudament de Demetri i, alhora rebutjada brutal-

ment per ell, el segueix. 

Així que els quatre joves surten d’Atenes alhora, 

Hèrmia al costat de Lisandre, Demetri perseguint  

a Hèrmia i Helena rere Demetri. 

Dins el bosc màgic, els reis de les fades i els follets, 

Titània i Oberon, han discutit per un nou servent, un 

noiet que ha portat Titània. Oberon empipat perquè 

no ha aconseguit que la reina de les fades li doni el 

seu nou patge, envia al seu fidel Puck, un follet 

juganer,  que reculli la saba de certa flor que creix 

al bosc, i que vessada als ulls de qualsevol dorment  

aconsegueix que aquest, al despertar-se, s’enamori 

del primer ésser que veu. 

Oberon i Puck s’aprofitaran del poder encisador de 

la flor per ajudar, gaudir, fer entremaliadures i 

venjar-se de tots els personatges que són dins el 

bosc. 

Serà una nit màgica, una nit de somni, de somni 

d’una nit d’estiu, on el joc, la confusió i l’amor seran 

els guies dels enamorats, de Titània i, fins i tot, 

d’algun artesà desprevingut. 

L’endemà, però, el nou dia els sorprendrà, els joves 

hauran trobat el veritable amor, Titània farà les 

paus amb Oberon, aquest últim haurà aconseguit el 

patge  i els artesans podran representar la seva 

obra davant les triples noces d’Hèrmia i Lisandre, 

Helena i Demetri i el Duc d’Atenes i Hipòlita. 

Tots, ballant i cantant durant la festa de noces, 

seran beneïts per Puck i pels follets de bosc, que 

sempre són allà, amagats per fer malifetes i fer que 

els somnis s’acompleixin en les màgiques nits 

d’estiu! 



William Shakespeare,
(Stra t ford-upon-Avon,        
26 de abril de 1564-Ibíd, 
23 de abril de 1616). 

Dramaturg, poeta i actor 
anglès, es considerat un 
dels més grans de la litera-
tura universal. 

Fill d’un guanter i comerciant de pell, fusta i llana, 
és molt probable que estudiés a la Grammar  
School de Stratford. 

Shakespeare és el suposat autor de 37 obres   
dramàtiques: 13 comèdies, 10 tragèdies,                  
9 drames històrics,  4 romanços, 154 sonets,        
2 poemes mitològics, un llibre de versos i una ele-
gia funerària. En col·laboració amb John Fletcher 
va escriure 2 drames més i se li atribueixen altres 
3 que s'han perdut.  

Shakespeare va actuar durant tres anys en la 
companyia ‘del Camarlenc’ a The Theatre, va    
començar a escriure les seves grans obres        
teatrals. Amb la mort de la reina Elisabet l’any 
1603, la companyia va passar a tenir el rei            
James I com a patró, i va passar a anomenar-se 
‘Els homes del rei’. 

El 28 de novembre de 1582 William Shakespeare, 
va contreure matrimoni amb Anne Hathaway. Als 
sis mesos va néixer la seva primera filla, Susanna, 
batejada a Stratford-upon-Avon el 26 de maig de 
1583. Dos anys més tard, el 2 de febrer de 1585 
van néixer els bessons Hamnet i Judith. Hamnet 
va morir als 11 anys  

Cap a l’any 1611, Shakespeare va deixar d’actuar i 
es va retirar a Stratford-upon-Avon, on va morir 
l’any 1616. 
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