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CURS 2012-13 

 

1. Dades de l’assignatura 

 

 

2. Equip docent 

 

 

3.- Prerequisits 

 Per cursar aquesta assignatura cal tenir afició al teatre en general i a la lectura de Teatre en anglès.  

Cal a més estar disposat a fer lectures dramatitzades a l’aula, i a acceptar el repte d’escriure una 

obra breu en anglès. 

 Cal un nivell inicial al quart curs d’anglès C1 del Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l’usuari pot comprendre una àmplia 

gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar- se amb fluïdesa i 

espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar 
la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir 

textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat 

d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.  

 El nivell final que cal assolir amb el TFG és C2 segons el qual l'estudiant pot comprendre sense 

esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts 

orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se 

espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les 

situacions més complexes.  

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

L’assignatura dins la matèria ‘Gèneres de la Literatura Anglesa’ 

La matèria ‘Gèneres de la Literatura Anglesa’ pretén profunditzar en la formació 

literària en anglès dels alumnes que hagin superat les matèries bàsiques i nuclears del grau 

d'Estudis anglesos. Aquesta matèria mostra la diversitat i la complementarietat de les diverses 

formes literàries, centrant-se en la seva evolució separada del relat, l'assaig, la poesia i el 

teatre en el seu desenvolupament històric, i també en la seva interacció i influència mútues en 
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el “corpus” literari en anglès. Alhora es proporciona al l'alumne una base teòrica i crítica 

sòlida, que permet apreciar els possibilitats interpretatives de les obres i també el seu 

significat històric en el seu context original. És per aquesta raó que s'ha inclòs dins d'aquesta 

matèria l'assignatura 'Crítica Literària en Anglès'. 

Cal destacar que s'ha preferit la nomenclatura ‘en Anglès’ en comptes de ‘Anglesa’ a 

les assignatures per emfatitzar l'intenció de donar formació relacionada amb el gènere literari 

prioritzant-lo per damunt de l’orígen nacional dels textos. 

Cal dir, també que la novel•la en anglès del període des de 1945 fins al present es pot 

incloure a aquesta matèria si bé es tractarà la seva evolució històrica y estilística específica 

amb preferència a la matèria ‘Literatura’. 

Aquesta matèria complementa la formació que els alumnes reben en la matèria bàsica i 

nuclear de Literatura. L'estudiant pot triar cursar ‘Géneres de la Literatura Anglesa’ de mode 

parcial o íntegre com a part de la menció ‘Literatura i Cultura’ de 30 crèdits, en la que també 

participen les matèries complementàries ‘Cultura i Societat’ i ‘Literatura’. 

 

L’assignatura ‘Teatre Anglès’ 

Una introducció a l’escriptura i la representació teatral a la Gran Bretanya (1980s-

2012) mitjançant la lectura intensiva (10 obres), l’anàlisi textual i la interpretació crítica, 

complementada per lectures dramatitzades de les obres a classe. L’estudiant podrà triar 

escriure una obra de teatre breu en anglès. 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

 

Competències transversals 

 

CT1 Treballar de manera autònoma i responsable per a aconseguir els objectius prèviament planificats 
CT2 Utilitzar les noves tecnologies per la captació i organització d’informació  per la formació 

continuada i per la solució de problemes en la activitat professional. 

CT3 Fer presentacions orals i escrites en diverses llengües, efectives i adaptades a l’audiència 
CT4 Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris. 

CT5 Mantenir una actitud de respecte vers les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques 

d’altres. 

CT6 Respectar els drets de la propietat intel·lectual i valorar amb raonament crític la producció pròpia 
i aliena. 

 

Competències específiques de la matèria, adaptades a l’assignatura 

 

E6 Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa (i concretament 

del teatre en llengua anglesa). 
E6.13 Explicar, a nivell avançat, la naturalesa i trets principals dels gèneres literaris i la crítica 

literària en anglès (relativa al teatre en llengua anglesa) 

E6.14 Descriure detalladament i de forma acadèmicament adequada l'evolució diacrònica i 

sincrònica dels temes i textos dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès ((i 
concretament del teatre en llengua anglesa) 

 

E8 Explicar la relació entre diferents factors o fenòmens de la llengua anglesa, la seva literatura i la 
seva cultura (i concretament del teatre en llengua anglesa). 

E8.4 Comparar a nivell avançat diferents temes i textos relacionats amb els gèneres literaris i 

la crítica literària en anglès (i concretament del teatre en llengua anglesa). 

E8.5 Analitzar i interpretar a nivell avançat textos primaris i secundaris sobre els gèneres 
literaris i la crítica literària en anglès (i concretament del teatre en llengua anglesa). 
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E11 Reconstruir y organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua 

anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida (relatius al teatre en llengua anglesa). 

E11.1Distingir les idees principals de les secundàries i realitzar síntesis dels seus continguts en 

els textos primaris i secundaris dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès (relativa al 
teatre en llengua anglesa). 

E11.2 Sintetitzar el contingut de les fonts primàries i secundàries acadèmiques sobre els 

gèneres literaris i la crítica literària en anglès (relatives al teatre en llengua anglesa). 
E11.3 Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o en internet relacionades amb 

els gèneres literaris i la crítica literària en anglès (relatives al teatre en llengua anglesa). 

E11.4 Aplicar als comentaris i assaigs els coneixements derivats de les fonts secundàries 
acadèmiques sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès (relatius al teatre en 

llengua anglesa). 

 

E 12 Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa (relativa al 
teatre en llengua anglesa). 

E12.1 Redactar assaigs acadèmics crítics i realitzar presentacions orals basades en l'anàlisi 

crític de les fonts primàries i secundàries sobre els gèneres literaris i la crítica literària en 
anglès (relatius al teatre en llengua anglesa). 

 

E13 Aplicar a la convivència la formació rebuda en el valors porpis d'una cultura de pau i de valor 
democràtics, formació realçada pels principis de defensa del multiculturalisme e propis d'un grau en 

llengua estrangera que forma a l'estudiant per la comunicació intercultural. 

E13.1 Aplicar als debats virtuals i presencials el respecte per la diferència d'opinió, cultural i 

lingüística, basat en la comparació entre la cultura pròpia i els coneixements adquirits sobre 
los gèneres literaris i la crítica literària en anglès (i concretament del teatre en llengua 

anglesa). 

 

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura   
En completar l’assignatura, l’estudiant podrà: 

 Participar a nivell C1 en debats presencials i virtuals en anglès, sense incorreccions o errors, sobre 

temes relatius al Teatre Anglès. 

 Comunicar-se en anglès, sense incorreccions, amb altres parlants de nivell C1 sobre temes relatius 

al Teatre Anglès. 

 Redactar textos expressant una opinió o argumentant una idea en anglès, sense incorreccions, 

sobre temes relatius al Teatre Anglès, informats per fonts secundàries. 

 Iniciar-se en l’escripture creativa relacionada amb el Teatre Anglès. 

 Fer presentacions orals en anglès a nivell C1 sobre temes relacionats amb el Teatre Anglès. 

  

 

6.- Continguts de l’assignatura 

Repàs de l’evolució del Teatre Anglès des els anys 80s mitjançant la lectura de 10 obres 

representatives. 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

La metodologia docent es basa en: 
 

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació x 6 crèdits = 150 hores 

 Activitats dirigides (màxim 35%, fem el 30%, 1.8 cr) 

 Activitats supervisades (màxim 17%, fem el 15%, 0.9 cr) 

 Activitats autònomes (mínim 50%, 3 cr) 

 Activitats d’avaluació (màxim 5%, 0.3 cr) 

 

Sessions a l’aula 

Totes les sessions demanen participació activa de l’estudiant. El docent oferirà introduccions 
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a cada obra i a diversos aspectes de l’escriptura i la representació teatral, però la resta del 

temps es dedicarà a la lectura intensiva i a la lectura dramatitzada d’escenes seleccionades per 

part dels estudiants. Cal que els estudiants treballin en grup les escenes, com si fossin 

directors i actors a l’hora (no cal memoritzar text ni disfressar-se, però si es demana usar 

l’espai de l’aula com a espai teatral). 
 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT Hores RESULTATS D’APRENENTATGE 

Dirigides  45  

 Classes teòriques 20 

 Identificar els principals corrents literaris, 

autors i textos del Teatre Anglès contemporani. 

 Descriure l’evolució històrica i temàtica del 

Teatre Anglès contemporani. 

 Distingir les idees principals de las secundàries 
en el discurs sobre el Teatre Anglès 

contemporani i fer una síntesi dels seus 

continguts. 

 
Lectura i debat dels 

textos a l’aula 
25 

 Analitzar i interpretar a nivell avançat textos 

teatrals contemporanis en anglès.  

 Participar en debats presencials en anglès, 
sense incorreccions, sobre temes relatius al 

Teatre Anglès. 

Supervisades   22:30  

 

Redacció de treball 
crític o d’una obra 

teatral 

14:30 

 Redactar textos argumentant una idea en 
anglès, sense incorreccions o errors, sobre temes 

relatius al Teatre Anglès contemporani 

 Redactar una obra teatral breu en anglès 

 
Pràctica de l’ús de 

recursos bibliogràfics 
8 

 Buscar, triar i gestionar informació de manera 
autònoma, tant a fonts estructurades (bases de 

dades, bibliografies, revistes especialitzades) 

com a Internet sobre temes relatius al Teatre 

Anglès contemporani. 

Autònomes  75  

 
Lectura de textos 

individual autònoma 
40 

 Llegir i entendre obres teatrals contemporànies 

en anglès. 

 Analitzar i interpretar a nivell avançat obres 

teatrals contemporànies en anglès  

 Distingir les idees principals de las secundàries 
i fer una síntesi dels seus continguts relatius a les 

obres teatrals contemporànies en anglès. 

 Estudi personal 15 

 Identificar els principals corrents literaris, 

autors i textos del Teatre Anglès contemporani. 

 Descriure l’evolució històrica i temàtica del 

Teatre Anglès contemporani. 

 
Preparació del treball 

o de l’obra teatral 
20 

 Redactar textos argumentant una idea en 
anglès, sense incorreccions o errors, sobre temes 

relatius al Teatre Anglès contemporani 

 Redactar una obra teatral breu en anglès 

Avaluació  7:30  

 
Preparació de la 

proposta  
4:30 

 Reconstruir y organitzar la informació i els 
arguments procedents de fonts diverses en 

llengua anglesa i presentar-los de manera 

coherent i resumida (relatius al teatre en llengua 
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anglesa). 

 Redactar una obra teatral breu en anglès 

 

Tutories i presentació 
del work-in-progress 

a l’aula 

3 

 Redactar textos argumentant una idea en 

anglès, sense incorreccions o errors, sobre temes 

relatius al Teatre Anglès contemporani 

 Redactar una obra teatral breu en anglès 

 

8.- Avaluació 

L’avaluació es basa en: 

1. Participació a les sessions (individual amb comentaris i en grup, lectures dramatitzades) = 

30% 

2. ‘Paper’ (treball crític; 2,500 paraules, 4 fonts secundàries) o obra (individual o amb un/a 

company/a) = 70% [CAL PRESENTAR UNA PROPOSTA DE 2 PLANES, VEURE EL 

PROGRAMA PER LA DATA D’ENTREGA] 

3. Activitats optatives (veure obres) = fins 1,5 punts (per cada obra originalment en anglès 

vista al teatre durant el semestre [15 Febrer a 15 Juny], l’estudiant rebrà 0’5 punts; màxim 3 

obres. Cal dur el ticket al docent i escriure una ressenya de 250 paraules al Forum) 

Cartellera teatral de Barcelona: 

http://www.teatral.net/asp/cartellera/index.asp 

 
Atenció: 

 L’avaluació serà continuada.  

 Tots els exercicis són OBLIGATORIS. Un NP a un exercici resultarà en un NP com a nota final 

per l’assignatura. El lliurament del 30% dels ítems d’avaluació (treball/exercici/examen) exclou la 

possibilitat d’obtenir la qualificació de No Presentat com a nota final del curs. 

 La nota mínima per fer mitjana en tots ells és 4. La nota mínima per aprovar l’assignatura és 5. 

 El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final. 

Serà el 25% de la nota en totes els exercicis, i s’avaluarà tal com s’especifica al final d’aquesta 

guia (punt 11). 

 Procediments de revisió d’exercicis i re-avaluació: L’estudiant té el dret a revisió en tutoria 
personal al despatx del docent, dins els terminis anunciats, què mai seran més tard de dues 

setmanes un cop fet l’exercici i/o la re-avaluació. L’estudiant perd el dret a revisió si no recull 

l’exercici retornat en el termini anunciat pel docent. 

 Reavaluació: L’assignatura és reavaluable els sempre que l’estudiant aprovi com a mínim el 70% i 

no tingui cap tasca amb un NP. És a dir, només es pot re-avaluar el 30% de l’assignatura, sempre 

que s'hagin fet TOTS els exercicis.  

 MOLT IMPORTANT: Els estudiants de Llicenciatura amb docència alternativa al Grau s’avaluen 

exactament igual que els de Grau. La única diferència en que s’entra nota en acta per ells 2 cops: 
a) quan acaba l’avaluació, b) si cal que re-avaluin, quan acaba la re-avaluació. 

 MOLT IMPORTANT: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà 

automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a re-avaluació. 

Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no 
identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ 

INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE 

MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal 

aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer 
servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi. 

http://www.teatral.net/asp/cartellera/index.asp
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[Veure les activitat d’avaluació al quadre del punt 7] 

9- Bibliografia i enllaços web 

 

OBRES DE TEATRE  

 

Cost total: 85.39 [Book Depository, preus Maig 2012].  

HI HAURÀ UNA CÒPIA DE LES OBRES A LA BIBLIOTECA DISPONIBLE EL 

PRIMER SEMESTRE. CAL TAMBÉ CONSULTAR LA PROFESSORA ABANS DE 

COMPRAR LES OBRES, AL SETEMBRE. 

 

1990s [in order by classroom use] 

From: Whybrow, Graham (ed.) Modern Drama: Plays of the '80s and '90s. London: Methuen 

Drama, 2001 (2007). ISBN 978 0 413 76490 4. 

http://www.bookdepository.co.uk/Modern-Drama-Plays-80s-90s-Top-Girls%3B-

Hysteria%3B-Blasted%3B-Shopping-Fing%3B-Beauty-Queen-Leenane-Caryl-

Churchill/9780413764904 [17.80 euros] 

- Caryl Churchill, Top Girls (1980)  

- Terry Johnson, Hysteria (1993) 

- Sarah Kane, Blasted (1995) 

- Mark Ravenhill, Shopping and Fucking (1996) 

- Martin McDonagh, The Beauty Queen of Leenane (1996) 
Greig, David. The Architect (1996). London: Methuen, 1996. ISBN 13: 9780413707703. 

http://www.bookdepository.co.uk/Architect-David-Greig/9780413707703 [11.33 

euros] 

Marber, Patrick. Closer (1997). London: Methuen, 2007. ISBN 13: 9780713683295 

http://www.bookdepository.co.uk/Closer-Patrick-Marber/9780713683295 [11.33 

euros] 

 

 

2000s [in order by classroom use] 

Churchill, Caryl. A Number (2002). London: Nick Hern Books, 2004. ISBN 13: 

9781854597434. http://www.bookdepository.co.uk/Number-Caryl-

Churchill/9781854597434 [8.16 euros] 

McBurney and Theatre of Complicité. A Disappearing Number (2007). London: Oberon, 

2008. ISBN 13: 9781840028300. http://www.bookdepository.co.uk/Disappearing-

Number-Simon-McBurney/9781840028300 [9.84 euros] 

Seirz, Aleks (ed.) Twenty-First Century British Plays. London: Methuen, 2010. ISBN 978 1 

4081 2391 1. http://www.bookdepository.co.uk/Methuen-Drama-21st-Century-British-

Plays-Blueorange%3B-Elminas-Kitchen%3B-Realism%3B-Gone-Too-Far%3B-

Pornography-Anthony-Neilson/9781408123911 [17.76 euros] 

- Joe Penhall, Blue/Orange (2000) 

- Kwame Kwei-Armah, Elmina’s Kitchen (2004) 

- Anthony Neilson, Realism (2006) 

- Bola Agbaje, Gone Too Far! (2007) 

- Simon Stephens, Pornography (2007) 
Butterwoth, Jez. Jerusalem (2009). London: Nick Hern Books, 2009. ISBN 13: 

9781848420502. http://www.bookdepository.co.uk/Jerusalem-Jez-

Butterworth/9781848420502 [9.17 euros] 

Crouch, Tim. The Author. London: Oberon Books, 2009. ISBN 13: 9781840029505 ISBN 10: 

http://www.bookdepository.co.uk/Modern-Drama-Plays-80s-90s-Top-Girls%3B-Hysteria%3B-Blasted%3B-Shopping-Fing%3B-Beauty-Queen-Leenane-Caryl-Churchill/9780413764904
http://www.bookdepository.co.uk/Modern-Drama-Plays-80s-90s-Top-Girls%3B-Hysteria%3B-Blasted%3B-Shopping-Fing%3B-Beauty-Queen-Leenane-Caryl-Churchill/9780413764904
http://www.bookdepository.co.uk/Modern-Drama-Plays-80s-90s-Top-Girls%3B-Hysteria%3B-Blasted%3B-Shopping-Fing%3B-Beauty-Queen-Leenane-Caryl-Churchill/9780413764904
http://www.bookdepository.co.uk/Architect-David-Greig/9780413707703
http://www.bookdepository.co.uk/Closer-Patrick-Marber/9780713683295
http://www.bookdepository.co.uk/Number-Caryl-Churchill/9781854597434
http://www.bookdepository.co.uk/Number-Caryl-Churchill/9781854597434
http://www.bookdepository.co.uk/Disappearing-Number-Simon-McBurney/9781840028300
http://www.bookdepository.co.uk/Disappearing-Number-Simon-McBurney/9781840028300
http://www.bookdepository.co.uk/Methuen-Drama-21st-Century-British-Plays-Blueorange%3B-Elminas-Kitchen%3B-Realism%3B-Gone-Too-Far%3B-Pornography-Anthony-Neilson/9781408123911
http://www.bookdepository.co.uk/Methuen-Drama-21st-Century-British-Plays-Blueorange%3B-Elminas-Kitchen%3B-Realism%3B-Gone-Too-Far%3B-Pornography-Anthony-Neilson/9781408123911
http://www.bookdepository.co.uk/Methuen-Drama-21st-Century-British-Plays-Blueorange%3B-Elminas-Kitchen%3B-Realism%3B-Gone-Too-Far%3B-Pornography-Anthony-Neilson/9781408123911
http://www.bookdepository.co.uk/Jerusalem-Jez-Butterworth/9781848420502
http://www.bookdepository.co.uk/Jerusalem-Jez-Butterworth/9781848420502
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1840029501. http://www.bookdepository.co.uk/Author-Tim-Crouch/9781840029505 

[8.87 euros] 

 

 
FONTS SECUNDÀRIES 

 

Mireu també el topogràfic 792 per Teatre a la Biblioteca d’Humanities. Recomenats en groc. 

 

Aragay, Mireia (ed.) British Theatre of the 1990s: Interviews with Directors, Playwrights, 

Critics and Academics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. UAB 

Aston, Elaine. An Introduction to Feminism and Theatre. London, New York: Routledge, 

1995. Institut del Teatre, UB 

Barker, Clive & Maggie B. Gale (eds.) British Theatre between the Wars, 1918-1939. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  

Brook, Peter. The Empty Space (1968). Harmondsworth: Penguin, 1972. UB 

Brook, Peter. The Shifting Point: Forty Years of Theatrical Exploration, 1946-1987. London: 

Methuen, 1988. IT, UB 

Brown, Janet. Feminist Drama: Definition and Critical Analysis. Metuchen: Scarecrow, 1979. 

IT 
Brown, John Russell (ed.). Modern British Dramatists: A Collection of Critical Essays. 

Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968. UAB 

Cave, Richard Allen. New British Drama in Performance on the London Stage 1970 to 1985. 

Gerrards Cross: Colin Smythe, 1987. UAB 

Chotia, Jean. English Drama of the Early Modern Period, 1890-1940. London: Longman 

Higher Education, 1996. UAB 

Counsell, C. Signs of Performance: An Introduction to Twentieth Century Theatre. London: 

Routledge, 1996. IT 

Craig, Sandy (ed.) Dreams and Deconstructions: Alternative Theatre in Britain. Ambergate: 

Amber Lane Press, 1980. UAB 

Davies, Andrew. Other Theatres: The Development of Alternative and Experimental Theatre 

in Britain. London: Macmillan, 1987. IT 

Dietrich, Richard F. British Drama 1890 to 1950: A Critical History. Boston: Twayne, 1989. 

UAB 
D'Mont, Rebecca and Graham Saunders (eds.). Cool Britannia? British Political Drama in 

the 1990's. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 

Elsom, John. Post-war British Theatre Criticism. London: Routledge, 1981. UAB 

Esslin, Martin. The Theatre of the Absurd. New York: Vintage, cop. 2001. UAB 

Evans, Gareth Lloyd. The Language of Modern Drama. London: Dent, 1977. UAB 

Eyre, Richard & Nicholas Wright. Changing Stages: A View of British Theatre in the 

Twentieth Century. London: Bloomsbury, 2000. 

Findlay, Bill (ed.) A History of Scottish Theatre. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

1998. IT 

Fuchs, Elinor. The Death of Character: Perspectives on Theater After Modernism. 

Bloomington: Indiana University Press, 1996. 

Gilbert, Helen; Tompkins, Joanne. Post-Colonial Drama: Theory, Practice, Politics. London: 

Routledge, 1996. UAB 

Goodman, Lizbeth. Contemporary Feminist Theatre. London: Routledge, 1993. IT 

Griffiths, Trevor R.; Llewellyn-Jones, Margaret (eds.) British and Irish Women Dramatists 

since 1958. Buckingham; Philadelphia: Open University Press, 1993. UAB 

Hagen, Hildegard Klein (coord.). Estrategias feministas en el teatro británico del siglo XX. 

http://www.bookdepository.co.uk/Author-Tim-Crouch/9781840029505
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Málaga: Universidad de Málaga, 2003. UAB 

Hatman, Ronald. British Theatre since 1955: A Reassessment. Oxford: Oxford University 

Press, 1979. UB 

Hidalgo, Pilar. La ira y la palabra. Madrid: Cupsa, 1981. UAB 

Hidalgo, Pilar; Aránzazu Usandizaga, Rafael Portillo y Bernd Dietz. Historia Crítica del 

Teatro Inglés. Alcoy: Editorial Marfil, 1988. UAB 

Holdsworth, Nadine and Mary Luckhurst (eds.) A Concise Companion to Contemporary 

British and Irish Drama. Malden, MA: Blackwell Pub., 2008. UAB 

Huxley, Michael & Witts, Noel (eds.) 20th-century Performance Reader. London [etc.] : 

Routledge, 2002.  UAB 

Innes, Christopher. Avant-Garde Theatre: 1892-1992. London: Routledge, 1992. UB 

Innes, Christopher. Modern British Drama 1890-1990. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1992. UB 

Innes, C. D. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002. UAB 

Kennedy, Dennis (ed.). The Oxford Encyclopedia of Theatre & Performance. Oxford: Oxford 

University Press, 2003. UAB 

Kershaw, Baz. The Politics of Performance: Radical Theatre as Cultural Intervention. 

London: Routledge, 1992. IT, UB 

Lacey, Steven. British Realist Theatre: The New Wave in Its Context, 1956-1965. London: 

Routledge, 1995. UB 

Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. London: Routledge, 2006. IT, UB 

Luckhurst, Mary (ed.) A Companion to Modern British and Irish drama, 1880-2005. Malden : 

Blackwell, 2006. UAB 

McCaffery, Michael. Directing a play. Oxford: Phaidon, 1988. UAB 

Page, Adrian (ed.) The Death of the Playwright?: Modern British Drama and Literary 

Theory. Houndmills: Macmillan, 1992. UB 

Peacock, D. Keith. Radical Stages: Alternative History in Modern British Drama. New York; 

Westport; London: Greenwood Press, 1991. UB 

Pickering, Kenneth. Key Concepts in Drama and Performance. New York: Palgrave USA, 

2005.  

Pickering, Kenneth. Studying Modern Drama. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 

2003. 

Powell, Kerry (ed.) The Cambridge Companion to Victorian and Edwardian Theatre. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004. UAB Recurs electrònic. 

Rabey, David Ian. English Drama since 1940. London, New York: Longman, 2003.  

Rebelato, Dan. 1956 and All That: The Making of Modern British Drama. London; New 

York: Routledge, 1999. UB 

Rusinko, Susan. British Drama 1950 to the Present: A Critical History. Boston: Twayne, 

1989. UAB 

Shank, Theodore (ed.) Contemporary British Theatre. Houndmills and London: Macmillan; 

New York: St Martin’s Press, 1994 (1996). UAB 

Shepherd, Simon & Mick Wallis. Drama Theatre Performance. London: Taylor & Francis 

Ltd, 2004. UAB 

Shepherd, Simon. The Cambridge Introduction to Modern British Theatre. Cambridge: 

Cambridge Unievrsity Press, 2009. UAB 

Shepherd, Simon; Womack, Peter. “Post-War Theatre and the Stage.” 306-338. English 

Drama: A Cultural History. London; Malden, Mass.: Blackwell, 1996. UAB 

Sierz, Aleks. In-yer-face Theatre: British Drama Today. London: Faber and Faber, 2001. 

UAB 
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Sierz, Aleks. Rewriting the Nation: British Theatre Today. London: Methuen Drama, 2011. 

Stevenson, Randall; Wallace, Gavin (eds.) Scottish Theatre Since the Seventies. Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 1996. UB 

Taylor, John Russell. Anger and After: A Guide to the New British Drama. London: Methuen 

Drama, 1966 (1988) UAB 

Taylor, John Russell. The Second Wave: British Drama of the Sixties. London: Eyre Methuen, 

1978. UAB 

Thomson, Peter. The Cambridge Introduction to English Theatre, 1660-1900. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006. 

Trotter, Mary. Modern Irish Theatre. London: John Wiley and Sons Ltd, 2008. 

Trussler, Simon. The Cambridge Illustrated History of British Theatre. Cambridge: 

Cambridge University, 2000.  

Wandor, Michelene. Carry on, Understudies: Theatre and Sexual Politics. London; New 

York: Routledge and Kegan Paul, 1986. UAB 

Wandor, Michelene. Look Back in Gender: Sexuality and the Family in Post-war British 

Drama. London: Methuen, 1987. UAB 

Wandor, Michelene. Post-war British Drama: Looking back in Gender. London: Routledge, 

2001. 

Williams, Raymond. Drama from Ibsen to Brecht. Harmondsworth: Penguin, 1973. UB 

Williams, Raymond. Drama in Performance. Milton Keynes: Open University Press, 1991. 

IT 

Wu, Duncan. Six Contemporary Dramatists: Bennet, Potter, Gray, Brenton, Hare, 

Ayckbourn. New York St. Martin's Press 1995. UAB 

Zabalbeascoa, J. A. El Teatro contemporáneo en lengua inglesa la posguerra (1945-1960): El 

reflejo de los cambios sociales. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de 

Publicaciones, 1998. UAB 

Zozaya, Pilar. Contemporary British Drama (1980-1986). Barcelona: PPU, 1989. UB 
 

10.- Programació de l’assignatura 

 

DISPONIBLE A LA GUIA DOCENT COMPLETA AL CAMPUS VIRTUAL DE 

L’ASSIGNATURA, NOMÉS PER ESTUDIANTS MATRICULATS 

 

11. Criteris d’Avaluació  

 

11.1 Exercicis 

 

Als exercicis (assaigs i exàmens) es valora: 

20% adequació a la pregunta formulada 
20% comprensió del text 

20% argumentació coherent 

15% seguiment de les indicacions a la Guia específica 
 

El 25 % de la nota dels exercicis depèn del seu nivell d’anglès. Dins aquesta nota es valorarà: 

- Gramàtica (morfologia i sintaxi): 30% 
- Vocabulari (correcció i varietat): 15%  

- Cohesió (relació entre frases i paràgrafs): 15% 

- Organització (argumentació de les idees): 20% 

- Estil (expressió i registre): 15% 
- Ortografia: 5% 
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11.3 Participació als debats a classe i a les lectures dramatitzades 

 Participació als debats a classe: per autoavaluació en col·laboració amb el professor en una tutoria 

virtual. Al final del curs l’estudiant valora la seva participació a l’aula segons el següent criteri: 

 Cap participació  o participació molt esporàdica (menys d’una vegada al mes al llarg del 

semestre) = entre 0 i 4.5 punts 

 Participació esporàdica (1-3 vegades al mes al llarg del semestre) = entre 4.6 i 6.9 punts 

 Participació regular (com a mínim 1 vegada a la setmana al llarg del semestre) = entre 7 i 8.9  

 Participació molt regular (2 o més vegades cada setmana) = entre 9 i 10  
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SUBJECT: Teatre anglès/ English theatre 

CODE: 100265 

CREDITS: 6 ECTS 

SEMESTER: B, Tu-Th 10:00-11:30 

 

1. REQUIREMENTS 
Requirements: 

 A real interest in theatre based on regular attendance. 

 A real interest in reading plays in English and taking part in class activities, including 

dramatised readings of selected scenes. 

 A Proficiency level of English or similar (C1) that allows you to follow the plays. 

4. BRIEF DESCRIPTION OF SUBJECT 

An introduction to contemporary drama and theatre in Great Britain (1980s-21st Century) 

through intensive reading, text analysis and critical interpretation, with a focus on 

performance. 

 

On completion of this subject students will be able to: 

 Show an understanding of the evolution of contemporary drama and theatre in Britain in 

the last two decades as a literary genre and in relation to performance. 

 Produce criticism or creative writing that considers not just the literary values of the plays 

but also the pragmatics of performance. 

 

6. SYLLABUS 

Students will have to read as selection of 10 plays. This is about 1000 pages, the equivalent of 

4 novels. 

(See POINT 9 FOR THE BIBLIOGRAPHY LIST and POINT 10 FOR THE PROGRAMME 

WEEK BY WEEK) 

 

7. METHODOLOGY 

Session 

All sessions are based on student participation. The teacher will offer introductory lectures to 

each play and to aspects of drama and theatre in English. In the second part of each session 

students will produce close readings of the play and also dramatised readings of selected 

scenes. You need to work in groups, as if you were directors and actors (you needn’t 

memorise text nor dress-up, but you are expected to use the classroom as a theatrical space). 

 

8. ASSESSMENT 

Assessment Criteria 

The final mark for this subject is based on: 

1. Class participation (individual and group [readings]) = 30% 

2. Paper (individual, 2,500 words, 4 secondary sources) or play (individual or with a 

classmate) = 70% [YOU NEED TO SUBMIT A 2-PAGE PROPOSAL BY MARCH 14] 

3. Optional activities (attending plays) = up to 1’5 points. NOTE: You may get up to 1,5 extra 

points by proving you have attended the performance of a play originally in English (0’5 

points per play, max. 3 plays) during the semester (15 February-15 June). Bring me the ticket 

and write a Forum review (max. 250 words).  
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Check the theatre listings at: 

http://www.teatral.net/asp/cartellera/index.asp 

 

Please, note: 

 All the subjects in this degree follow continuous assessment. 

 All the exercises are COMPULSORY. An exercise not handed in or an exam the 

student has not sat will count as an ‘NP’ (‘no presentado’ or ‘no evidence’), that is to 

say a 0. Doing at least 30% of the assessment exercises, of any type, excludes 

obtaining an NP as final mark. 

 The minimum mark for an exercise or exam to be considered for the average final 

mark is 4, although the minimum pass mark for the whole subject is 5. 

 The student’s command of English will be taken into account when marking all 

exercises and for the final mark. It will count as  25% of this mark for all the exercises 

and will be assessed as follows: 

Grammar (morphology and syntax): 30% 

Vocabulary (accuracy and variety): 15%  

Cohesion (among sentences and paragraphs): 15% 

Organization (sound argumentation of ideas): 20% 

Style (expression and register): 15% 

Spelling: 5% 

 Reviewing procedure: Students have a right to review their exercises with the teacher 

in a personal tutorial, on the set dates, never later than 2 weeks after the exercise/exam 

is marked, including re-assessment. The student loses this right if s/he fails to collect 

the exercise/exam within the period announced by the teacher. 

 Re-assessment conditions: Only students who pass 70% of continuous assessment may 

take re-assessment for the remaining 30%, provided they have done all the exercises 

or taken all the exams. A re-assessment exam is always programmed by the ‘Facultat’ 

but the teacher may offer other forms of re-assessment. 

 

VERY IMPORTANT: Partial or total plagiarising will immediately result in a FAIL (0) for 

the plagiarised exercise (first-year subjects) or the WHOLE SUBJECT (second-, third- and 

fourth-year subjects). PLAGIARISING consists of copying text from unacknowledged 

sources –whether this is part of a sentence or a whole text– with the intention of passing it off 

as the student’s own production. It includes cutting and pasting from internet sources, 

presented unmodified in the student’s own text. Plagiarising is a SERIOUS OFFENCE. 

Students must respect authors’ intellectual property, always identifying the sources they may 

use; they must also be responsible for the originality and authenticity of their own texts. 

 

http://www.teatral.net/asp/cartellera/index.asp

