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DESCRIPCIÓ GENERAL I OBJECTIUS
Aquesta assignatura ofereix una panoràmica calidoscòpica de la història de la literatura
dramàtica i l’espectacle teatral a l’escena catalana des de final del segle XIX al començament
del XX (de Guimerà a Oliver). El recorregut per la història teatral destaca les línies fonamentals
tant des del punt de vista literari com espectacular i les situa en les respectives coordenades
històriques, estètiques i socioculturals.
Objectius
1. Analitzar els principals corrents literaris i les tendències estètiques del teatre català de final
del segle XIX fins a la Guerra i la Revolució de 1936‐1939.
2. Distingir els autors i les obres més representatius en els diversos contextos culturals des
d’una perspectiva crítica.
3. Valorar els textos dramàtics i els espectacles teatrals de manera pertinent, argumentada i
rigorosa.
4.Elaborar, amb coneixement de causa, anàlisis teoricocrítiques de teatre, tot fent un ús
adequat de la terminologia precisa i dels mecanismes d’accés a la documentació.

ESBÓS DEL TEMARI
1. El teatre romàntic: Àngel Guimerà
2. La renovació modernista: Santiago Rusiñol, Ignasi Iglésias, Adrià Gual, Juli Vallmitjana, Joan
Puig i Ferreter
3. El teatre poètic: Josep M. de Sagarra
4. La comèdia burgesa: Carles Soldevila
5. La comèdia ben feta: Joan Oliver

TUTORIES INTEGRADES
Les tutories integrades (virtuals) es dedicaran a comentar i resoldre individualment els dubtes
plantejats en les classes teòriques i, també, a revisar les ressenyes i activitats de l'assignatura.
En aquest darrer cas, és millor que els estudiants, de manera individual o en grups petits,
aprofitin les hores de despatx.
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Temporalització
Cada tema disposarà –aproximadament– de dues sessions de teoria i mitja sessió de seminari.
A partir d’aquesta previsió, l’alumne caldrà que autogestioni el temps per poder dur al dia la
lectura de les obres.
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FORMA D'AVALUACIÓ
Avaluació
1. Diagnòstic: qüestionari inicial anònim.
2. Continuada: l’avaluació continuada té com a objectiu dotar d’elements per afinar la mirada
crítica i convertir‐se en lectors i espectadors experts de teatre.
Prova A): escriure una ressenya de les lectures obligatòries (màxim 1 pàgina = 2.100 caràcters).
Caldrà demostrar, de manera sintètica i raonada, que heu llegit els llibres. Si es programa algun
dels textos del període estudiat en la cartellera, l’alumne pot escollir d’escriure la crítica de
l’espectacle en lloc de la ressenya del text.
Prova B): comentar una obra de teatre –consensuada amb el professor– durant 10 minuts a
classe. El text escollit no pot ser cap dels de lectura obligatòria.
3. Formativa: a meitat de semestre, hi haurà una prova no puntuable, però obligatòria, que
demanarà els coneixements assolits fins aleshores.
4. Prova final: al final del semestre, caldrà fer una prova final que consistirà en un comentari
de text de dos fragments de dues de les obres de lectura obligatòria.
Per superar l’assignatura, cal fer l’avaluació continuada en els terminis previstos i presentar‐se
a la prova final. La nota definitiva serà la mitjana entre 2 i 4.
En tots els tipus d’avaluació, es penalitzarà la còpia o el plagi amb un suspens immediat.

Metodologia
1. Classes teòriques i pràctiques: les classes combinaran la teoria amb la pràctica (comentari de
textos o de fragments audiovisuals) i sol∙licitaran una implicació activa de l’alumnat. El
professor en tindrà present la receptivitat, l’atenció i la participació a l’aula. Així, se’n valoraran
les aportacions, reflexions, dubtes i interrogants en relació amb la matèria.
2. Seminaris: de cada lectura obligatòria, farem una sessió de comentari en comú a fi de
debatre els aspectes més importants de cada obra i d’assajar‐ne una interpretació global. Per
tant, caldrà que, el dia dedicat al seminari, tothom vingui preparat (amb el llibre a mà i les
seves notes de lectura a punt) per poder intervenir en el debat. Es valorarà les aportacions que
s’hi facin.

