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La dramatúrgia a Catalunya:
un discurs fragmentari
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túrgia, al final del camí, és una interpretació de la reaorprèn constatar que, després de més de 30
litat que ens envolta: la realitat psicològica, sociològianys de democràcia, després de més de 20 anys
ca, política, econòmica... del nostre país. Es barreja
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teatral considerablement densa per tot el territori, hi
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condicions que escriuen textos originals, realitzen
s’assimila a l’escriptura del text tal com es coneix des
adaptacions i intervenen en processos de creació. Són
de la tragèdia grega. Dintre d’aquesta definició queden
subsidiaris del teatre professionals que han demostrat la seva capacitat de
fora de quadre gran part de les millors experiències
generar espectacles de qualitat en teatres instituciodramatúrgiques del teatre actual, des del més fascinant
teatre de director, a la dansa contemporània, el teatre
fet, pensat i escrit en nals, privats i alternatius. Són presents al llarg i a l’ample del teixit teatral de la nostra societat: a escoles de
aliè a tot diàleg o que considera el text com un element
no determinant de la forma escènica.
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