
10.EL TEATRE DES DEL 1939 

 
1.El teatre de postguerra 
 

a) ¿A partir de quan el franquisme permeté el teatre en català? ¿Per què 

creus que tingué lloc aquesta política més permissiva? 
b) ¿Quins dos autors representen el teatre elitista que es va produir als 

anys 50 i 60? 
c) ¿Quines dues institucions permeteren formar nous actors i a donar a 

conéixer les seues primeres obres? 
d) ¿Com pretenien modernitzar el teatre en català? 

e) ¿Quins autors de gran importància després –novel.listes o poetes- 
començaren escrivint teatre? 

f) ¿Quin autor intentà renovar el teatre en la nostra llengua als anys 
quaranta, però amb molt poc d’èxit? 

 
2.El teatre independent 
 

a) ¿Què suposà per al nostre teatre l’aparició de grups de teatre 
independent? 

b) ¿Quines tres coses caracteritzaven aquest tipus de teatre? 

c) Escriu el nom dels tres grups de teatre més importants. 
d) ¿Quina institució es va crear el 1976, realment innovadora? 

e) ¿Com es deien els dos germans que renovaren en aquests anys el 
teatre valencià? 

f) ¿En quin organisme es recolzaren per a donar a conéixer les seues 
obres i projectes? 

g) Esmenta els tres grups teatrals valencians més importants de l’època. 
h) Cita dues obres del grup de Gandia. 

 

 
3.Principals autors teatrals 
 

a) ¿Quins són els tres autors més importants del teatre de postguerra? 
b) ¿Com va evolucionar el teatre de Josep M. Benet i Jornet? 

c) Digues un parell d’obres de l’autor escrites en la dècada del 90. 
d) ¿Quines tres característiques són les més representatives del teatre de 

Rodolf Sirera? 
e) ¿Quina de les seues obres parla del cinema policíac? 

f) ¿Quina reflexiona sobre la relació entre l’art i el poder? 

g) ¿Quin autor valencià ha escrit obres basades en la història del poble 
valencià? 

h) Digues tres obres d’aquest autor. 



i) Escriu el nom dels tres grups de teatre més importants. 

j) ¿Quina institució es va crear el 1976, realment innovadora? 
k) ¿Com es deien els dos germans que renovaren en aquests anys el 

teatre valencià? 
l) ¿En quin organisme es recolzaren per a donar a conéixer les seues 

obres i projectes? 
m) Esmenta els tres grups teatrals valencians més importants de l’època. 

n) Cita dues obres del grup de Gandia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


