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En què consisteix ser espectador avui?
Al llarg de les darreres dècades, les poètiques teatrals s’han
transformat i han commocionat l’estatut del públic.
Els temps semblen madurs per repensar els significats
morals o socials que comporta el fet de mirar, i propicis per
estudiar les conseqüències de desmantellar la frontalitat i
l’espectacularitat tradicional a l’escena, i d’assimilar
l’espectador com a coautor o coactor.
El curs es proposa exposar i debatre, des de diferents
enfocaments i àrees de coneixement, l’evolució històrica del
concepte de públic en un marc cultural ampli que inclogui
aspectes teatrals, antropològics, filosòfics i polítics.

PROGRAMA

Dilluns 13 de juliol
16:00 h Una breu història del públic teatral. Enric Ciurans
18:30 h Llindars de la inacció: nous estatuts i velles paradoxes del teatre de
participació (I). Roberto Fratini
19:30 h Aplaudiments, ovacions, aclamacions. Víctor Molina
Dimarts 14 de juliol
16:00 h Protocols de l’autoengany: noves formes dialèctiques per al teatre polític.
Roger Bernat
18:30 h Mapes: públics, itineraris i territoris per a la nova teatralitat. Tomàs Aragay i
Sofia Asencio (Societat Doctor Alonso)
Dimecres 15 de juliol
16:00 h Filosofies de la participació: l’espectador com a metàfora filosòfica i l’estètica
de la recepció. Xavier Antich
18:30 h L'espectador virtual i la democratització del discurs. Rubén Ramos (Teatron)
19:30 h Llindars de la inacció: nous estatuts i velles paradoxes del teatre de
participació (II). Roberto Fratini
Dijous 16 de juliol
16:00 h L'espectacle de masses entre democràcia i totalitarisme. Manuel Delgado
17:00 h Espectacle de la política i democràcia real: el ciutadà com a espectador
insurrecte. Ponent per confirmar
18:30 h Debat sobre una peça teatral de la cartellera. Agost Produccions
Divendres 17 de juliol
16:00 h Recepció i poètiques del real. Carles Batlle
17:00 h Nous públics i formats de disseminació. Ponent per confirmar.
18:30 h Sobretaula rodona: àpat-debat amb els participants al curs.

PONENTS

Xavier Antich
Professor d’Estètica i Teoria de l’Art de la Universitat de Girona.
Tomàs Aragay
Director escènic, dramaturg i guionista de cinema.
Sofía Asencio
Codirectora de la Societat Doctor Alonso.
Carles Batlle
Autor dramàtic, novel·lista i professor de l’Institut del Teatre.
Roger Bernat
Director de teatre.
Enric Ciurans
Professor d'Història de les Arts Escèniques de la Universitat de Barcelona.
Manuel Delgado
Professor d’Antropologia a la Universitat de Barcelona.
Roberto Fratini
Professor del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre.
Víctor Molina
Professor titular de l’Institut del Teatre.
Agost Produccions
Associació cultural dedicada principalment a la formació id’espectadors escènics.
Rubén Ramos
Un dels creadors de Teatron.
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