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Objectius

En aquest mòdul s'abordarà, des d'una perspectiva històrica, l'evolució de les concepcions modernes,
contemporànies i actuals sobre drama i dramaticitat. Es treballaran aproximacions teòriques, enfocaments
crítics i mètodes d'anàlisi de la recepció relatius específicament al drama contemporani. Es procedirà a la
contextualització de paradigmes concrets i a l'estudi d'alguns dels dramaturgs i textos estèticament més
rellevants, tenint en compte la recepció crítica coetània i la influència ulterior en les arts escèniques.

Competències

Analitzar els elements i fenòmens de les arts escèniques a partir de les seves possibles
categoritzacions i interrelacions.
Aplicar mètodes de recerca en les diferents disciplines d'estudi de les arts escèniques segons els
marcs conceptuals pertinents.
Avaluar els fenòmens espectaculars en la seva dimensió sincrònica i diacrònica a partir de paradigmes
teòrics concrets.
Complir els codis deontològics inherents a l'activitat de la recerca.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Respectar el valor històric i cultural del patrimoni escènic.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Valorar les especificitats de la recerca en les arts escèniques i les potencialitats que es deriven de la
seva complexitat.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar de manera contextualitzada i crítica textos dramàtics contemporanis.
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Analitzar de manera contextualitzada i crítica textos dramàtics contemporanis.
Analitzar els elements i fenòmens que intervenen en la crítica i la recepció de la literatura dramàtica
contemporània.
Aplicar mètodes actuals d'anàlisi i recerca del drama contemporani.
Avaluar les últimes tendències en els estudis sobre el drama contemporani.
Contrastar aproximacions i mètodes d'anàlisi del drama contemporani reconeixent de manera explícita
la font de procedència i actuant segons l'ètica científica.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Valorar el corpus de textos dramàtics contemporanis com un patrimoni històric i cultural digne de
respecte.

Continguts

I. El drama contemporani i els estudis de recepció

El drama: aproximacions nominals i adjectives. El fil històric: acomodacions i incomoditats.
Esmolant algunes eines d'anàlisi: del postestructuralisme a la teoria de la recepció. Interrogants sobre
recepcions i receptors.
"Contemporaneitzar" o contemporitzar? Transfusions i traduccions: intertextualitat i reescriptures.

II. La crítica

Visions sobre la crítica: definicions i especificitats de la crítica teatral
La funció del crític i de la crítica teatrals
Diferències entre la crítica literària i l'espectacular
Sistemes i discursos crítics: estudi sumari de casos

Metodologia

En els dos blocs del mòdul, les classes teòriques combinen tant la lectura i anàlisi de materials i documents
diversos sobre la matèria com la realització d'exercicis més pràctics de comentari de textos teòrics o de
creació, i de valoració d'espectacles, crítics o crítiques. També s'atorga molta importància a la presentació
individual o en grup d'exercicis i treballs més aplicats sobre els diversos fronts de reflexió, teorització i estudi
del drama, la crítica teatral, a fi de generar un debat sobre la crítica teatral contemporània.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes expositives i seminaris 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Debats i elaboració de treballs 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Lectura d'articles / informes d'interès, elaboració de treballs 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació
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Avaluació

En el bloc de recepció, l'avaluació es fonamenta en la realització d'un exercici de comentari individual i un
exercici en grup, que s'haurà de presentar oralment, i que podrà tenir com a punt de partida una d'aquestes
línies de treball: a) Anàlisi dels jocs intertextuals d'una o més peces en relació amb un drama modern o
contemporani; b) Anàlisi del transvasament d'un drama modern o contemporani a un altre suport expressiu; c)
Anàlisi dels mecanismes de construcció d'un determinat tipus de recepció; d) Maniobres d'actualització: anàlisi
crítica d'una posada en escena que es presenti com una relectura actualitzadora d'un clàssic modern o
contemporani. L'assistència i la participació a classe ponderaran la qualificació del bloc.

En el bloc de Crítica, l'avaluació es basa fonamentalment en un exercici individidual i un treball de grup.
L'exercici individual consisteix en una anàlisi d'una mostra tipològica de crítiques publicades d'una obra
estrenada recentment. El treball de grup és una exposició oral al voltant d'una d'aquestes opcions: a) triar un
crític en actiu, valorar el tipus de crítica que fa i comentar-ne una mostra representativa; b) escriure una crítica
d'una obra que estigui actualment en la cartellera barcelonina i comparar-la amb la d'altres crítics; c) resseguir
durant un mes la crítica d'espectacles i de literatura dramàtica d'un diari o revista editats a Barcelona i
analitzar-ne el tractament que se'n fa. També es té molt en compte la implicació en els debats i en els
exercicis que es facin a classe.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a l'aula 20 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Exposicions individuals i en grup 40 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Lliurament d'informes i treballs 40 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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