
És un esdeveniment “de, per i
per als espectadors”, va dir Pere
Zapata, comissari del congrés,
durant la presentació. Es com-
pondràdetresjornadesdeconfe-
rències amb ponents experts,
taules de treball, tallers pràctics,
accions artístiques i visites a
teatresde laciutatenquèpartici-
paran uns 25 països. El conjunt
d’activitats desembocarà en la
composició del manifest de Bar-
celona d’espectadors de teatre.
“Volem que el congrés sigui re-
cordat per aquesta declaració”,
vaafirmarZapata.
Per organitzar el simposi s’ha

comptat ambun consell assessor
de persones relacionades amb el
món teatral, entre les quals hi ha
la dramaturga Marta Buchaca o
el gestor cultural Xavier Fina,
que ha abordat les problemàti-

quesdel sectorquanta ladiversi-
tat, laparticipació i la transversa-
litat, les mateixes tres línies de
treballqueseranelnuclid’aques-
ta primera edició. La convenció,
que es preveu que reuneixi més
de500assistents, tambéespodrà
seguir en streaming mitjançant
una plataforma immersiva i es
treballarà d’aquestamanera amb
“noves vies de connectar amb el
públic”, segons el comissari. Així
mateix, Daniel Martínez, presi-
dent del Grup Focus, va destacar
que som davant el que sembla
“uncanvi d’hàbits de consumdel
sector”, per la qual cosa “el mo-
ment actual ens afegeix el do de
l’oportunitat”.
“De vegades pensem en el pú-

blic de manera genèrica, i volem
abordar com és el fet de ser es-
pectador”, va continuar Pere
Zapata. El simposi proposa
“unamirada innovadora” envers
la comunitat teatral que ja
s’està treballant al “precongrés”,
en què participen 50 persones
d’arreudelmón.Tot i que aquest
esdeveniment internacional està
principalment dirigit a especta-
dors teatrals, pot interessar a al-
tres professionals culturals, com
gestors, investigadors o admi-
nistracions públiques de pro-
cedències diverses, per la qual
cosalacapitalcatalanaesconver-
tirà, a l’octubre, en “un punt de
trobada global i divers”, va con-
cloureZapata.�

25païsosformaranpart
delessessions
plenàries,conferències,
taulesdetreball ivisites
delsimposi
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“El públic és el membre més ve-
nerat del teatre. Sense públic, no
hihateatre”.Hodeial’acadèmica
nord-americanaViolaSpolin iho
han repetit contínuament artis-
tes, companyies i institucions
culturals durant dos anys mar-
cats per anul·lacions d’entrades
per la covid, crides massives per
“salvar la cultura” i separacions
als patis de butaques per contro-
lar l’aforament. Paradoxalment,
ara que la pandèmia comença a
ser un record i malgrat l’àmplia
oferta d’obres, les xifres d’assis-
tència tornenapreocuparacrea-
dors iprogramadors.Aquestésel
context en què tindrà lloc el I
Congrés Internacional d’Espec-
tadors de Teatre, organitzat per
Àfora Focus, l’àgora de reflexió
delGrupFocus, del 24al 26d’oc-
tubrealRomeadeBarcelona.

DanielMartínez,presidentdelGrupFocus,a l’escenaridelteatreRomeadurant lapresentaciódelcongrésorganitzatperÀforaFocus
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Barcelonaseràcapitaldel teatreamb
el ICongrés Internacionald’Espectadors
El Romea acollirà a l’octubre tres jornades amb el públic teatral com a protagonista
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