
 

Hola a totes i tots, 

 

Ja queda molt poc per acabar amb la feina i poder gaudir, en la mesura del possible, d’unes 

merescudes vacances. Però abans, encara ens queden unes poques coses per veure. Anem! 

Llegiu la teoria que hi apareix a continuació i feu les activitats. 

Ànim! 

 

El teatre: tragèdia, comèdia i drama 

Els textos teatrals es caracteritzen per estar pensats perquè actors i actrius els representen dalt 

d’un escenari. Per tant, el teatre té una dimensió literària (el text escrit) i una dimensió 

espectacular (la representació). 

Els textos teatrals estan escrits en forma de diàleg perquè qui els interprete els puga reproduir, 

i a l’inici de cada parlament hi ha el nom del personatge que l’ha de dir. 

El teatre va nàixer a Grècia fa 2.500 anys. Les peces teatrals pertanyien a tres gèneres fixos: la 

tragèdia, la comèdia i el drama. 

Les tragèdies són obres en què el personatge protagonista s’enfronta a problemes que no es 

poden solucionar, i per tant el final és sempre trist i desesperat, i la mort es fa present. En els 

drames, en canvi, la situació inicial és complexa, i el protagonista s’ha d’enfrontar amb conflictes 

difícils, però el final no és tràgic. Les comèdies són peces en què hi ha des del principi un to 

optimista, amb tocs d’humor i ironia quasi sempre provocats per la ineptitud dels personatges. 

El final sempre és feliç i satisfactori per als interessos del protagonista.  

Més modernament, el teatre s’ha diversitat fins al punt que sovint és difícil encabir algunes 

obres en un gènere concret. Es continuen representant els clàssics, però també hi ha peces 

actuals que recullen, més o menys, les diferents tipologies de la narrativa (d’humor, sentimental, 

d’aventures, etc.). 

A més dels textos teatrals concebuts oer a ser representats per uns actors en un escenari, hi ha 

d’altres modalitats, com ara el mim o els titelles. El teatre de mim és un espectacle en què l’actor 

o l’actriu conta una història només amb gestos i moviments, sense parlar. En el teatre de titelles, 

adreçat sobretot al públic infantil, les persones són substituïdes per titelles, és a dir, uns ninots 

manipulats per gent que no apareix en escena. 

 

TEXT 8 

(Per la dreta del fons de l’escenari entra Hades, amb un parar esquerp) 

HADES: (En la mà dreta porta un bastó i amb l’esquerra es fa visera perquè el molesta la llum). 

Jo soc Hades, germà de Zeus. A mi em va tocar ser el déu del regne invisible dels morts. A la gent 

no li agrada visitar-me, per això (Somriu malèvolament) quan ve algú no el deixe escapar. Aquest 



bastó és per a conduir les ànimes dels morts al món inferior. (Pausa) A mi rarament em pinten 

als quadres. Em tenen por!(Es queda immòbil). 

(Se senten riallades i entra DISCÒRDIA per la dreta, per la part davantera de l’escenari. Porta el 

bastidor d’un quadre amb una tela negra). 

DISCÒRDIA (Amb un riure malèvol). Ha!Ha! (Pausa,  mirant al públic). Jo sóc la deessa de la 

discòrdia. Allà on vaig sorgeixen discussions, conflictes o problemes. Per això (Assenyala la tela 

negra) a mi tampoc em pinten als quadre. (Es posa seriosa i diu amb ressentiment). A mi ningú 

em vol. 

 

ANA BALLESTER Maleïda poma! 

 

TEXT 9 

SOFIA: Ja veuràs com us agradarà el llit que s’infla! 

ANDREU:( Victoriós). I tant que vas rondinar per la despesa i tant que en vas renyar! Mira, mira 

ara que bé! 

ANDREA: De tota manera, mama... no sé com dir-t’ho. És que només serà una nit. Ens n’anem 

demà a la vesprada. 

SOFIA: (Horroritzada) Quèèèè? Demà! Després de tant de temps? 

ANDREA: Mama, mama, no t’ho prengues així. Escolta, no podíem venir. Era impossible. Teníem 

problemes de passaport i tot, i estàvem al cor de l’Amazones. Però quan em va arribar, amb 

molt de retard, la carta del papa dient-me això teu, vaig dir: jo me’n vaig. Tan alterada estava 

que l’Ernest va dir que no em deixava venir sola. És molt bo, mama. Ja sé que a tu no et queia 

bé. Com no t’hauria caigut bé ningú que se m’haguera acostat. Però m’estima. I jo a ell. Hem 

vingut fent un gran sacrifici, i si el conegueres, l’apreciaries... 

SOFIA: Reina, reina, no. Per favor, no plores, que em trenques el cor. Tots ens hem de morir, 

saps? I si te n’has d’anar demà, doncs te’n vas. Ara, amb veure’t, ja em puc morir a gust. 

ANDREA: Jo volia, mama, t’ho jure, volia estar amb tu fins a, fins... fins al final. 

SOFIA: Nena, no em puc morir ara mateix. Ningú mor quan vol, sinó que li toca. 

 

ISABEL-CLARA SIMÓ, La visita (adaptació) 

 

17- Torneu a llegir els dos textots teatrals i dieu a quin gènere pertanyen cadascun. 

 

18- Identifiqueu les característiques generals del diàleg teatral en aquests textos. Poseu 

exemples. 

 



 


