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“MERCADERS DE VENÈCIA”

de Willian Shakespeare, adaptació de Carles Sanchis
La Trinxera (Mislata, l’Horta)

SINOPSI
Venècia 1596. Els jueus viuen apartats de la resta de la societat, tancats en 
només quatre carrers i obligats a exercir tan sols tres oficis, la medicina, la 
mercaderia i la usura. Antoni, un mercader cristià que odia els jueus, farà un 
tracte amb Shylock, un ric jueu de la ciutat, per ajudar el seu amic Bassanio. 
Res no pot eixir malament... O sí?
‘Mercaders de Venècia’ és una adaptació experimental de la peça clàssica 
‘El mercader de Venècia’ de William Shakespeare, basada en el llenguatge 
de el cor còmic i el cor dramàtic.

LA TRINXERA

Té els seus orígens al grup Assaig de la Universitat de València, a les ordres de 
Pep Sanchis, on coincideixen per primera vegada els membres fundadors de 
la companyia.
Després del seu pas per la Universitat, cadascun emprén el seu propi camí, guiat 
per les seues necessitats de formació artística i escènica, tornant a confluir 
anys més tard a València, on inicien el seu primer projecte junts. Després 
d’estrenar en 2017 el seu primer espectacle, “Midnight”, comencen a agregar-
se nous membres a causa de les necessitats dels seus següents espectacles: 
“Destino Presidencia” “El viaje de las palabras” i “Mercaders de Venècia”.
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