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e l públic no és un sub-
jecte passiu. encara 
que no sigui directa-
ment interpel·lat en 
veu alta per l’artista, 

participa del fet cultural, s’emo-
ciona, es commou, riu i plora en 
comunitat. “Formem un col·lec-
tiu quan som dins de la sala, que 
es dissol quan en sortim”, va 
afirmar Katya Johanson, pro-
fessora d’investigació d’audièn-
cies de la Universitat Deakin, 
d’Austràlia. L’acadèmica va ser 
l’encarregada de pronunciar la 
conferència inaugural del I con-
grés Internacional d’especta-
dors de teatre, que es va inaugu-
rar ahir al teatre Romea de bar-
celona, on se celebra fins 
dimecres. 

L’àgora de pensament de Fo-
cus, Àfora, ha decidit capgirar 
els teatres i posar el públic a l’es-

primer actor, l’estrella del xou.
Aquest singular congrés ha 

nascut fort, amb una cinquante-
na d’especialistes i més de 600 
persones acreditades, moltes de 
les quals ahir al matí confluïen al 
teatre que és el vaixell insígnia 
de Focus. Però no hi eren pas to-
tes, perquè atesa la projecció in-
ternacional del congrés, s’ha 
creat un metavers on es pot as-
sistir a les activitats de manera 
virtual. 

A la conferència inaugural, so-
ta el títol La paradoxa del públic, 
Johanson va fer una anàlisi de 
les paradoxes que apareixen 
quan s’analitza el comporta-
ment dels espectadors i les idees 
preconcebudes que es tenen so-
bre ells. Per això, “és paradoxal 
que es consideri que el públic és 
passiu i, tot i això, reaccioni tan 
bé quan se’l convida a participar 
de l’espectacle”. 

“Als musicals de broadway i 
als concerts, el públic hi partici-
pa, crida, interactua amb els ar-

Els espectadors aixequen la veu
El públic de teatre es reivindica com un agent actiu de l’espectacle

I Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre 

va subratllar que “de vegades, la 
participació del públic és acci-
dental, perquè els creadors no hi 
han pensat”, un fet que cada dia 
queda més qüestionat pels me-
canismes dels espectadors. “el 
teatre s’ha d’esforçar a entendre 
les noves poblacions de públic 
per arribar-hi. en conclusió, “els 
artistes que estan més en relació 
amb la seva comunitat són els 
que tenen més èxit, com demos-
tra el declivi del gran teatre i l’as-
cens del teatre comunitari i 
amateur”. 

els altres ponents del congrés 
són la publicista italiana Anto-
nella broglia, la crítica mexicana 
Zavel castro, més tres catalans: 
el dramaturg Roger bernat, 
el ballarí toni Jodar i el catedrà-
tic de literatura Antonio mone-
gal. 

A la inauguració, el president 
de Focus, Daniel martínez de 
Obregón, va exhibir els 22 mi -
lions d’espectadors que el seu 
grup ha aplegat durant 36 anys 

cenari. Així ho va fer físicament 
fa unes setmanes, per donar 
simbolisme a la presentació del 
congrés, i ahir el públic va ocu-
par l’escenari del teatre del car-
rer Hospital en la inauguració 
d’aquests tres dies de conferèn-
cies, taules rodones i tallers, on 
el públic serà el protagonista, el 

“Formem un 
col·lectiu quan som 
dins de la sala, que 
es dissol quan en 
sortim”, diu Johanson

En les jornades 
hi participen 
una cinquantena 
d’especialistes i més 
de 600 acreditats

tistes, fa fotos, escriu sobre el 
que veu”, va referir la conferen-
ciant, i hi va contraposar la supo-
sada passivitat del públic teatral: 
“Hi ha públics més actius que 
d’altres. Al teatre és més passiu, 
però hi passen coses. La gent no-
ta la reacció de la gent que l’en-
volta i la seva”. Johanson també 

Martínez de Obregón 
recorda que en 36 
anys d’història Focus 
ha aplegat 22 milions 
d’espectadors

“El congrés té un 
interès especial 
i únic, perquè els 
espectadors són art i 
part”, declara Zapata

La platea del teatre Romea ahir al matí en la inauguració del I Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre
Ana Jiménez
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d’història, un aval que ara culmi-
na amb aquest congrés, on parti-
cipen ponents de 28 països de 
tots cinc continents, d’austràlia 
a uganda o Xile, per posar tres 
exemples. 

a l’escenari, l’acompanyaven 
l’alcaldessa de barcelona, ada 
colau, i la consellera de cultura 
de la Generalitat de catalunya, 
Natàlia Garriga. colau va recor-
dar que el consistori de la capi-
tal catalana dedica un 6% del 
pressupost a cultura i va commi-
nar el ministeri de cultura i la 
Generalitat, “ja sé que la conse-
llera hi està d’acord”, a arribar al 
2% promès. “És un congrés pio-
ner –va declarar–, on barcelona 
es reivindica com a capital cul-
tural, perquè és unade les forta-
leses que ens projecta al món, 
perquè anem innovant i obrint 
nous camins en aquest món can-
viant. ens hem de repensar i el 
teatre és una eina poderosa per 
fer-ho. És una eina d’esperança, 
d’empatia i de llum en aquest 
món ple d’injustícies”. 

La consellera de cultura va 
declarar: “cal mirar els especta-
dors, només cal girar els focus i 
mirar-los a ells. res del que fem 
no té sentit si no ho fem per la 
gent. Hem de posar les persones 
al centre de la cultura”. també 
va anunciar que es farà una llei 
de drets culturals i va recordar 
que juntament amb el Departa-
ment d’ensenyament estan tre-
ballant per “crear més ensenya-
ments artístics a les escoles”. 

el comissari del i congrés 
d’espectadors de teatre, Pepe 
Zapata, va considerar que la 
trobada té “un interès especial i 
únic, perquè els espectadors són 
art i part”. i que el moment 
de celebrar-lo era “molt oportú, 
encara més després de la pandè-
mia”. martínez de Obregón va 
convidar els assistents a fer feina 
a favor dels espectadors. “espe-
rem les conclusions per ser mi-
llors en el desenvolupament 
de les arts escèniques”, va con-
cloure.c
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