
TEATRE
DEL ROMANTICISME FINS AL S.XX



El Teatre Romanticisme

CARACTERíSTIQUES

AMOR com a tema principal
Context MEDIEVAL
Divisió en 5 actes

ESCENOGRAFIES de gran 
importància

Finalitat de CONMOURE 
l’espectador

Llenguatge GRANDILOQÜENT

Destí fatal pels enamorats
Llegendes i mites

Amb diferents quadres dramàtics

OPOSICIÓ a la REGLA de les 3 
UNITATS

ESPAI: sempre el mateix
TEMPS: real (no superior 24 h)

ACCIÓ: única

Fastuoses i en teatres de grans dimensions

Ni educar ni moralitzar

Pompós, fins i tot pedant, per magnificar les situacions



RomanticismeEl Teatre
ALEMANYA

Espectacles populars interpretats 
per gremis de treballadors i 

aficionats.
SHAKESPEARE com a font 

d’inspiració
Recreació de grans moments de 

glòria del passat amb l’amor tràgic 
vehiculant l’obra.

GOETHE SCHILLER Dramaturgs de 
referència

Drames d’herois que s’enfronten a 
les normes imposades.

Afany de rebel·lió social i política

FAUST - Òpera de Charles 
GOUNOD - 1895

GOETHE



RomanticismeEl Teatre
ALEMANYA

F.W.MurnauFAUST -1926-
Expressionisme alemanyCINEMA

https://www.youtube.com/watch?v=DSRSfFkaVog


Per les seves dimensions 
desmesurades (6.920 versos 

alexandrins aparellats) és una peça 
de teatre ininterpretable i 

ininterpretada

RomanticismeEl Teatre
FRANÇA

Victor HUGO
Cromwell, 1827

El seu prefaci es considerat com un 
manifest romàntic.

Els miserables, 1862
Ambientat en les revolucions 
burgeses del 1830 (Les tres 

glorioses).

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-VictorHugo.Cromwell.Prefacio.pdf
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RomanticismeEl Teatre
FRANÇA

Denis DIDEROT
Proposa un gènere nou: el DRAMA

Busca representar la REALITAT 
fidelment

Identificat amb la classe burgesa

Gènere situat entre la tragèdia i la 
comèdia.
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Els romàntics però, intenten desmarcar-se de la concepció 
dramàtica de DIDEROT buscant la intensitat de 

SHAKESPEARE.



RomanticismeEl Teatre
FRANÇA

Victor HUGO
Hernani, 1830

Tragèdia sobre dos enamorats que 
acaba en suïcidi a l’estil de Romeu i 

Julieta.

La batalla d'Hernani és el nom 
donat a la polèmica i als 
disturbis ocorreguts el 1830 al 
voltant de les representacions 
de l'obra teatral Hernani.

Fita de l'enfrontament entre els 
« c l à s s i c s » , p a r t i d a r i s d ' u n a 
jerarquització estricta dels gèneres 
teatrals, i la nova generació dels 
«romàntics», reagrupada al voltant de 
Victor Hugo.



RomanticismeEl Teatre
ESPANYA

José ZORRILLA
Don Juan Tenorio, 1830

Tema del llibertí i del sopar macabre

Reinterpretació de l’obra barroca de 
Tirso de Molina El burlador de 

Sevilla.

Diferents finals

L’amor el perdona i el salva Don Juan és jutjat i condemnat a l’infern

Declaració de Don Juan 
Tenorio a Doña Inés. 

Acte IV. Escena III

1966

https://www.youtube.com/watch?v=Py64rTeBDqI


Romanticisme - REALISMEEl Teatre
ESPANYA

Francesc SOLER i Rovirosa
Experimentà amb la llum elèctrica en 

l’escenografia.

Màxim representant de l'escenografia realista 
a Catalunya.[2]

Teatrí per a l'òpera Aida de 
Giuseppe Verdi, representada al 

Teatre Principal de Barcelona el 16 
abril 1876, conservat al fons 

escenogràfic del MAE (Museu de les 
Arts Escèniques).



Aporta una mirada OBJECTIVA del MÓN

Interpretacions més naturals

Escenaris més petits i escenografies realistes.

Alexandre DUMAS fill La dama de les Camèlies

El Teatre REALISME

https://www.youtube.com/watch?v=H_uORVpJmVw
https://www.youtube.com/watch?v=J91tw_80LVg


Analitza i aprofundeix en la realitat

Volien descriure els MOTIUS més PROFUNDS de les accions dels personatges.

Fórmula teatral basada en una TRAMA que va creixent en suspens fins arribar al CLÍMAX 
consistent en la REVELACIÓ o CANVI de FORTUNA d’un personatge.

Anton TXÈKHOV La Gavina

El Teatre NATURALISME

https://www.youtube.com/watch?v=BOGOIijBg7Q
https://www.youtube.com/watch?v=1YoorPyvkPA


POSADA EN ESCENA Avenç tècnic: la il·luminació a GAS

Els DECORATS ja no són papers pintats, són 
elements reals: cadires, portes i finestres,…

STANISLAVSKY
Desenvolupà un mètode de treball per 
als actors que pretenia aconseguir la 

VERITAT en les interpretacions.

Permet concentrar la llum a l’escenari centrant l’atenció de l’espectador.

Apareix el concepte teatral de LA QUARTA PARET
Els actors s’imaginen una paret entre l’escenari i el públic que 

pot ser creada amb mirades, gestos i imaginació.

El Teatre NATURALISME

https://www.youtube.com/watch?v=E_wKxWC6lGQ

