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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
El curs es proposa l’estudi d’alguns dels models estètics més significatius en el 
desenvolupament del teatre català des dels anys seixanta del proppassat segle fins a 
l’actualitat. L’eix vertebrador del curs serà l’anàlisi d’una selecció d’obres catalanes, que 
s’especificarà en començar el curs, i que es compararà amb els referents estrangers més 
paradigmàtics. L’objectiu darrer del curs no és l’exhaustivitat en l’estudi dels períodes i les 
seves característiques, sinó fornir una visió panoràmica dels canvis artístics que han afectat el 
teatre de les darreres dècades i plantejar una reflexió general sobre les noves direccions de 
l’escriptura dramàtica.  
 
El seguiment del curs no requereix coneixements gaire més específics que els que se suposa 
que han estat adquirits durant el primer cicle. Tanmateix i per raons òbvies, és aconsellable 
cursar o haver cursat les assignatures relacionades amb el període històric concret i amb la 
literatura dramàtica en general. 
 

ESBÓS DEL TEMARI 
0. Prèvia: justificació d’una perspectiva d’estudi. Parcialitat o intersecció? 
1. Introducció general: descripció del paisatge després de les batalles. 
2. Literatura dramàtica i compromís.  
    2.1. La nova fesomia de dues constants: moralisme i realisme. 
    2.2. Teatre i existencialisme. 
    2.3. Els nous realismes i els seus adjectius.  
3. Unes dicotomies relatives: absurd i realisme èpic.  
     3.1. Formes, (des)propòsits i impugnacions de l’absurd europeu. 
     3.2. Realismes «distanciadors». El teatre èpic d’empelt germànic i els seus introductors al 

Principat. La sintaxi del « muntatge» i el passos cap al teatre-document. 
4. Mites i paràboles. Intents de restitució de les essències espectaculars. Variants del 

relegament de l’autor literari.   
5. Els néts de Beckett. Metadramaticitat i deconstrucc ó. i
6. Noves orientacions de l’escriptura teatral catalana. 
 

TUTORIES INTEGRADES  
Les tutories integrades s’invertiran en reforçar aquelles qüestions que puguin haver quedat poc 
clares en les classes ordinàries o bé a il·lustrar-ne aspectes específics. Les tutories tindran 
quatre modalitats: a) virtual (modalitat preferent): l’estudiant disposarà de material 
complementari penjat a la xarxa amb exercicis per resoldre individualment; b) l’entrevista 
individual: dedicada a resoldre dubtes, repassar qüestions, tutoritzar treballs o corregir 
exercicis; c) el treball de taula en grups petits: dedicat a comentar en detall lectures o parts 
concretes de les lectures programades i e) assistència a representacions, col·loquis i/o 
conferències. 
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FORMA D'AVALUACIÓ  
La qualificació final del curs vindrà determinada per l’examen final (60%), tres exercicis 
obligatoris entre els quals hi haurà una exposició a classe (30%) i la valoració del treball i la 
participació a classe, durant les tutories (i en alguna activitat extraordinària no programada, si 
s’escau) al llarg del curs (10%). Per als estudiants interessats en qüestions específiques, es 
contempla la possibilitat de realitzar un treball de curs sobre el tema que es concerti amb la 
professora. Els requisits seran els mateixos per a la primera i segona convocatòries, només 
canviarà el tipus d’algun dels exercicis obligatoris. 
 

 

 


