
ualsevol acte de violència
és per si mateix abomina-
ble. Res la justifica, ni tan
sols les hostilitats come-

ses sota la coartada impune de la gu-
erra són admissibles. Darrerament
s’ha posat de moda l’expressió «vio-
lència gratuïta», per referir-se a la vio-
lència sense causa evident que l’ex-
pliqui, per això és mes inquietant. O
sigui, que la intranquil·litat és major
si no hi ha un mòbil clar que aporti les
claus d’un acte violent.

El futbol és un camp abonat per a
les agressions més absurdes, que rat-
llen el disbarat. Per més estudis que
es facin buscant les raons dels com-
portaments estúpids al camp de fut-
bol, el clàssic repertori de les actituds
racistes, l’alcohol o l’existència de se-
guidors radicals, no admetré mai les
brutalitats que s’hi arriben a come-
tre. Però la mostra d’una violència
més estranya, més pròpia d’algú que
no hi és del tot, és el dit que l’entrena-
dor del Real Madrid va posar a l’ull de
Tito Vilanova, el segon de Guardiola.
De fet, les imatges televisives copsen
un Mourinho com aquell que és boig,
fora de si, fent-se camí entre una pila
de gent, buscant desesperat l’ull d’en
Vilanova. El primer impacte és el d’u-
na agressió gens elegant, més aviat
molt lletja. Estic convençuda que
aquest personatge grotesc s’està pe-
nedint no tant d’haver estat violent
com d’haver estat tan vulgar i groller.
Perquè davant la derrota incontesta-
ble del seu equip va perdre els papers
i és aleshores quan emergeix el que
en realitat és: un pobre home inca-
paç de reprimir els més profunds ins-
tints. Podria ser que en Florentino es-
tigués buscant el seu recanvi, un bon
entrenador que fes bé la seva feina,
que motivés els seus jugadors i els
conduís cap al joc net. Que fos ele-
gant, fins i tot quan  ha gués de fer ser-
vir els mitjans més expeditius. Mai
s’ha de perdre el bon gust.
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El Festival Internacional de Teatre
Amateur inaugura avui, a partir de
les 7 de la tarda al Teatre Municipal
de Girona, la seva onzena edició.
Una cita que enguany arriba
clarament marcada per la retallada
en el pressupost, motiu pel qual, el
seu director, Martí Peraferrer, ha
hagut de fer autèntics equilibris per
mantenir una mostra que ja ha
esdevingut imprescindible a la
ciutat i que a poc a poc es va
desplegant per tota la demarcació.

Com ha afectat la tisorada a
aquesta nova edició del festival?

Ha sigut una retallada important. Cal
tenir en compte que ja veníem de dues
edicions en les quals el pressupost s’ha-
via anat retallant. Sobretot ens ha afec-
tat perquè ja havíem agafat una veloci-
tat de creuer de crear coses diferents, de
provar, d’inventar projectes per anar

donant més activitat al sector del teatre
amateur i el que ha desaparegut són les
activitats paral·leles, la part pedagògica...
Tot plegat ens ha condicionat a l’hora
d’escollir obres. Hem hagut d’encaixar
moltes coses, però ara ja està tot fet i el
que toca és viure, disfrutar del festival. 

Apostant fort per la il·lusió es pot su-
plir la falta de pressupost?

Sí, però és la il·lusió de la gent del tea-
tre. Aquest motor que et porta a fer co-
ses que no saps a on van, però tens ga-
nes de fer-ho. És una il·lusió del nostre
sector que pot suplir la falta de coses ma-
terials, les mancances econòmiques.
Som un sector molt acostumat a la pre-
carietat, per tant, ara en aquests mo-
ments, quan la situació és difícil, els ac-
tors ens sabem adaptar.

El futur està assegurat?
No puc dir res, perquè he vist moltes

coses que estaven segures i han
 desaparegut. Tot i això, les institucions
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«En el teatre amateur
el que és important
no és el resultat sinó
tot el procés»

Martí Peraferrer

ens han assegurat que seguiran po-
tenciant el festival. 

Què ha passat aquests anys amb
la Companyia Fitag?

Va ser una proposta que vam crear
l’any passat amb motiu dels deu anys.
El bon ambient entre els actors va fer
que seguissin amb ganes de fer més
coses, però per motius econòmics, va
resultar impossible produir la idea ini-
cial, però els actors van decidir tirar
endavant una nova proposta, que,
ara per ara, és sorpresa.

Hi ha qui critica la qualitat d’al-
guns espectacles? 

A mi em cansa explicar sempre que
el teatre amateur no busca l’èxit del
producte, sinó anar a buscar la con-
vivència. El que realment és important
no és el resultat, sinó tot el procés.

Cada cop són més els pobles
que acullen representacions...

Sí, tot i que els municipis fan una
aportació econòmica petita, val la
pena dir que aquests pobles que aco-
lliran representacions han entès
aquesta activitat diferent a finals d’es-
tiu i resulta interessant la relació que
neix amb els grups de teatre locals. 

Em recomana algun espectacle? 
No crec que es pugui destacar cap

obra de teatre en especial, però sí que
crida l’atenció un grup colombià que
ha lluitat molt per arribar al Fitag. Són
d’un petit poble a vuit hores en auto-
bús de Bogotà i s’han finançat bona
part del viatge ells mateixos, aconse-
guint la complicitat del seu alcalde.
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DIRECTOR DEL
FITAG

«Hem hagut
d’encaixar
moltes coses,
però ara ja està
tot fet i el que
toca és viure,
disfrutar el
festival»

Peraferrer es
mostra optimista,
malgrat tot, amb la
nova edició del
festival de teatre
que tot i rebaixar
el pressupost,
manté la seva
qualitat i
originalitat.
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