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Tema 11 

Funció lingüística apel·lativa I 

 Predomini de la funció lingüística apel·lativa, a banda de 
la funció poètica, perquè el text teatral està caracteritzat 
fonamentalment per una relació constant entre el ‘jo’ i el 
‘tu’, per la crida del primer al segon, amb intercanvi 
continu d'expressions pertanyents a un i a un altre, i, 
consegüentment, per una combinació de subjectivitat 
amb objectivitat: 
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Funció lingüística apel·lativa II 

Karl Bühler, Teoría del 
lenguaje, Madrid, 
Revista de Occidente, 
1950 (1934). 
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Mode d’imitació dramàtic o 
imitatiu I 

 L'autor desapareix darrere dels personatges literaris i 
darrere dels seus estats, processos i accions. Per això el 
mode d'imitació de les obres d'aquest gènere és el 
dramàtic o imitatiu. 

 Les úniques —i no per això menys importants— 
expressions de l'autor presents en el text dramàtic escrit 
constitueixen les acotacions teatrals i funcionen, d'una 
banda, com a instruccions al director teatral i als actors 
per a la representació i, d'una altra, com a guia per al 
lector de l’esmentat text. 
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Mode d’imitació dramàtic o 
imitatiu II 

 En aquest sentit, la seua forma de comunicació bàsica és 
la representació, si bé la lectura és una altra forma 
comunicativa possible, encara que no és la que permet la 
comunicació teatral plena. 

 L'actualització del text de l'obra dramàtica es realitza, per 
tant, mitjançant la pronúncia, per part dels actors, de les 
expressions dels personatges i mitjançant el compliment 
de les indicacions que les acotacions contenen a propòsit 
del to de tals expressions, de la disposició espacial dels 
personatges i dels objectes a l'escenari i de la il·luminació, 
entre altres aspectes relatius a la posada en escena. 
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Subgèneres formals i temàtics I 

 Els subgèneres de la dramàtica són, principalment, la 
tragèdia (desenvolupa temes i tons elevats i tendeix cap a 
un final desgraciat) i la comèdia (el to i el tema són de 
caràcter quotidià i el desenllaç és normalment feliç). 

 En aquest context s'utilitza el terme ‘drama’ no sols per a 
denominar globalment les obres pertanyents al gènere 
dramàtic, sinó també per a fer referència a un subgènere 
teatral amb tema i to no grandiosos però amb desenllaç 
tràgic. El drama, entés així, ha substituït la tragèdia, 
gènere noble. 
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Subgèneres formals i temàtics II 

 Altres formes dramàtiques són l'entremès, el sainet i la 
tragicomèdia. 

 Les classificacions temàtiques inclouen categories com les 
referides al teatre religiós, al drama burgés, al drama 
històric, a la comèdia d'intriga, a la comèdia de capa i 
espasa, etc. 
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