
rafaeL García pérez

O mercador de Venecia. As orixes do 
dereito mercantil





65

1. Película

títuLo

O mercador de Venecia (The Merchant of Venice)

ficha técnico-artística

Ano: 2004
Países: Reino Unido, Luxemburgo e Italia
Dirección: Michael Radford
Produción: Cary Brokaw, Barry Navidi, Jason Piette e Michael Cowan
Guión: Michael Radford (baseado na obra de william Shakespeare)
Música: Jocelyn Pook
Elenco: Al Pacino (Shylock), Jeremy Irons (Antonio), Joseph Fiennes (Bassanio), Lynn 
Collins (Porcia), zuleikha Robinson (Jessica), Kris Marshall (Graciano), Charlie Cox 
(Lorenzo), Heather Goldenhersh (Nerissa), Mackenzie Crook (Lancelot Gobbo), John 
Sessions (Salerio), Gregor Fisher (Solanio) e Allan Corduner (Tubal).
Duración: 138 minutos

sinopse

Venecia, século XVI. O nobre Bassanio pídelle cartos ao prestamista Shylock para em-
prender a conquista da bela Porcia. Antonio ofrécese como fiador e acorda con Shylock 
que de non devolver o diñeiro o día convido “a pena será unha libra xusta da vosa bran-
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ca carne cortada e arrincada da parte do voso corpo que eu queira” (fonte da tradución 
galega de Manuel Pérez Romero publicada pola Xunta de Galicia en 1989).

2. Temática xurídica

Palabras clave: comercio; dereito mercantil; cumprimento das obrigas.

A película permite abordar diferentes aspectos do nacemento e desenvolvemento do 
dereito mercantil. Este orixínase precisamente nas cidades italianas (século XII aproxi-
madamente), polo que a película, aínda que se enmarca no século XVI, permite com-
prender as necesidades históricas que deron lugar ao nacemento dun novo dereito.

3. Comentario

O dereito mercantil xurdiu nas cidades italianas no medievo, no século XII aproxima-
damente. Con iso non se quere significar que antes desa época non existisen leis que 
regulasen o comercio, porque os pobos desenvolven actividades comerciais desde a 
antigüidade, e as normas que disciplinan o comercio remóntanse a tempos moi afas-
tados. Cal é a pedra de toque, daquela, que permite constatar a existencia do chamado 
“dereito mercantil”? Galgano explica que só se pode falar de “dereito mercantil” cando 
nos atopamos en presenza dun corpo de normas específico que teña a exclusiva función 
de regular a actividade comercial.

Fieis a este criterio, podemos afirmar, por exemplo, que en Roma non existiu o “dereito 
mercantil”. Non existía, en efecto, un dereito especial para o comercio, que repugnaría, 
como sinalou Vivante, á tendencia unificadora do xenio xurídico romano. As diversas 
expresións en que o comercio se manifestaba atopaban acomodo no dereito civil, e 
as normas que supuñan unha excepción resultan insignificantes. Nas cidades italianas 
medievais xorde, pola contra, un dereito de clase que emana dos comerciantes e que é 
aplicado polos comerciantes aos comerciantes; un dereito diverso daquel que rexe as 
relacións non-comerciais. Este dereito, máis flexible que o dereito civil, nace para facer 
fronte ás necesidades do tráfico mercantil e nútrese do costume mercantil, dos estatutos 
das corporacións en que se agrupaban os comerciantes e da xurisprudencia da xurisdi-
ción corporativa.

Nun principio, as corporacións e as súas normas estendían a súa autoridade a aqueles 
comerciantes que estaban inmatriculados nelas, mais este carácter subxectivista inicial 
foise perdendo progresivamente, e o novo dereito e a xurisdición corporativa esten-
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deron a súa eficacia ao non-comerciante mediante unha fictio iuris: tomábase o non-
comerciante por comerciante6.

O fenómeno nacido nas cidades italianas axiña se estendeu a outros lugares. Cidades 
europeas de claro sinal comercial camiñaron polo mesmo vieiro: cidades francesas do 
Mediodía, como Montpellier, cidades flamengas, como Bruxes e Anveres, cidades ale-
más, como Hamburgo, e, por suposto, cidades españolas, como Barcelona e Valencia. 
As relacións comerciais abundantes e continuas entre estas urbes contribuíron, alén 
diso, a lograr unha certa consonancia no dereito mercantil inicial, que se manifesta 
como un dereito substancialmente uniforme (Uría e Menéndez).

É na Idade Media, por tanto, cando xorde un dereito especial, un dereito creado polos 
mercadores para atender ás súas necesidades, un dereito aplicado polos mercadores, 
un dereito diferenciado daqueloutra gran rama do dereito privado que é o dereito civil. 
Desde aquela podemos falar xa, con propiedade, de dereito mercantil.

O alumnado, durante o visionamento da película, e grazas á súa coidada ambientación, 
poderá apreciar as circunstancias históricas e sociais que provocaron o nacemento do 
dereito mercantil. Deberá fixarse especialmente en todos os aspectos relacionados co 
comercio: que clases sociais se dedicaban ás actividades comerciais, que negocios xu-
rídicos se celebraban, quen impartía xustiza nos asuntos relacionados co comercio, por 
que razón se lle concedía tanta importancia ao cumprimento dos pactado polos comer-
ciantes etc. Iso permitiralle comprender as peculiaridades históricas que provocan que 
xurda un novo dereito que aínda persiste nos nosos días.
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6  As ficcións xurídicas adoitan ser curiosas, como por exemplo a que realizou no seu día un tribunal 
inglés, que para confirmar a súa xurisdición sobre un caso, “finxiu” que a illa de Menorca era unha 
parte da cidade de Londres.
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4. Actividade

Lectura da obra de William Shakespeare: breve estudo da fidelidade da película ao 1. 
texto orixinal.
Conteste as seguintes preguntas de xeito razoado:2. 

Por que se lle concede tanta importancia na película ao cumprimento do pactado?a) 
Sería válido o negocio xurídico celebrado entre os protagonistas segundo o de-b) 
reito español actual?
Por que motivos históricos se relaciona aos xudeus coa práctica da usura?c) 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas e sitios web de interese

Lecturas recoMendadas

shaKespeare, w. (1989): pérez roMero, M. •	 (trad.): Soño dunha noite de verán. O 
Mercader de Venecia (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia)
shaKespeare, w.•	  (2003): astrana Marín, L. (ed.): Obras completas. (Madrid: 
Aguilar)
shaKespeare, w.•	  (2006): Obras Completas. Tomo II. Comedias. (Oviedo: Editorial 
Losada)
GaLGano, f. (1980):•	  Historia del Derecho Mercantil (Barcelona: Laia)

sitios web de interese

http://www.mangafilms.es/elmercaderdevenecia/web.ht• m
http://www.sonypictures.com/classics/merchantofvenice/flash.htm• l


