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Cultura i Espectacles

Vint-i-una companyies no
professionals participa-
ran, del 28 d’agost a l’1 de
setembre, en la dotzena
edició del Festival Interna-
cional de Teatre Amateur
de Girona (Fitag), impul-
sat per la Diputació i la Ca-
sa de Cultura i que, tot i la
reducció pressupostària
(passa de 100.000 a
80.000 euros i, per tant,
en perd 20.000 respecte
de l’any passat), confia a
mantenir “l’esperit de co-
hesió del teixit associatiu
del teatre amateur de la
ciutat”, va dir ahir en la
presentació el seu direc-
tor, Martí Peraferrer. Ha
calgut posar-hi més imagi-
nació, més treball i menys
personal per tal que
“s’aprimés l’organització
però no el festival”, va ad-
metre Peraferrer, que es
va mostrar satisfet d’un
programa que aspira a
l’optimisme, com procla-
ma el somriure lluminós
del cartell d’aquesta edi-
ció, i que de nou equilibra
la presència de grups in-
ternacionals amb “el su-
port incondicional” al tea-
tre gironí. Així, de les 110
peticions de participació
rebudes, s’han seleccionat
les de 21 companyies, set
de les quals són gironines,
incloent-hi La Gespa de
Palamós, que inaugurarà
el festival, i Quantum de
Lloret, que el tancarà;
dues són d’altres localitats
catalanes, quatre prove-
nen de la resta de l’Estat i
vuit més viatgen des
d’Egipte, Líbia, Romania,
Itàlia, Sèrbia, França i Bul-
gària. N’hi ha també una
de l’Amèrica Llatina però
amb residència a Madrid.
En total, s’han programat
22 espectacles (una com-
panyia repeteix, l’andalu-
sa Cerrado por Obra, l’úni-
ca que porta al Fitag dues

peces), que es veuran a di-
versos escenaris de la ciu-
tat i a cinc municipis del
seu entorn amb la intenció
d’estendre la xarxa.
Aquest any, però, les adhe-
sions han disminuït, i dels
nou pobles de l’edició pas-
sada, n’han quedat cinc:
Roses, Palamós, Maçanet
de la Selva, Llagostera i
Lloret.

Sessions matinals
Entre les novetats, desta-
ca l’estrena d’una franja
matinal diària, per tal
d’afavorir l’arrelament del
festival a la ciutat, que per-
metrà veure cada dia, de

les 11 del matí a les 2 del
migdia, breus propostes
escèniques de més de 25
intèrprets gironins, coor-
dinats pel director profes-
sional andalús Ramón Pe-
rera, al Museu d’Història
de la Ciutat, l’espai escollit
en aquesta ocasió. La vo-
luntat d’estrènyer els vin-
cles amb Girona, que ha
tingut resposta en el refor-
çament de la implicació de
l’Ajuntament (adquirirà
paquets d’entrades per als
comerços perquè en rega-
lin als seus clients, va ex-
plicar la regidora de Turis-
me i Comerç, Coralí Cu-
nyat), es posarà de mani-

fest en l’altra gran aposta
d’aquesta dotzena edició:
el llançament d’una cançó
composta per encàrrec pel
cantant de Santa Coloma
de Farners Uat Boada que
els organitzadors volen
“convertir a partir d’ara en
l’himne del festival i també
de la ciutat”, va dir Pera-
ferrer. El tema, titulat Així
veus Girona, i que el jove
músic va interpretar ahir
en primícia al pati de la Ca-
sa de Cultura en versió
acústica, té un ritme enco-
manadís i una tonada en-
tusiasta (“Que ningú et va
ensenyar a estimar-la / pe-
rò ara saps / que no po-

dries viure lluny del seu
costat / i si a vegades te
n’allunyes / saps prou bé
que hi tornaràs / ja ho deia
un savi boig / Girona és im-
mortal”), a propòsit per-
què el 27 d’agost les com-
panyies de teatre amateur
locals que ho desitgin la in-
terpretin durant la grava-
ció d’un lipdub amb el le-
ma Fitag canta a Girona!

A més, durant quatre
tardes es mostraran els ta-
llers dels alumnes de l’es-
cola El Galliner al mateix
escenari, l’Auditori Via-
der, on al vespre es progra-
marà el Fitag de Nits, el ca-
baret nocturn que s’ha

convertit en el punt de tro-
bada festiva de la mostra.
Peraferrer calcula que el
Fitag reunirà uns 320 par-
ticipants i que es posaran
a la venda 6.450 entrades
“a preus populars”. El po-
nent de Cultura de la Dipu-
tació, Xavier Soy, va defi-
nir el Fitag com “una gran
manifestació popular de
cultura”, i la directora de
la Casa de Cultura, Natàlia
Molero, va subratllar que,
encara que aquest any s’hi
destina el 8% del pressu-
post del centre, enfront
del 10% del 2011, “el Fitag
continua sent la nostra
festa major”. ■

El Festival de Teatre Amateur estrena un himne i un ‘lipdub’ per estrènyer els
seus vincles amb Girona en una edició que torna a aprimar el pressupost
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El Fitag fa arrels
12è Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona

DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA LLOC
28/08 19.00 Sabó! La Gespa Teatre Municipal

22.00 'El polvo de mis huesos' Entrecalles Pati Casa de Cultura
29/08 18.00 'La castanhada' Compagnie l'Albatros La Planeta

19.00 Sabó! La Gespa Teatre Municipal
22.00 'No grites, Lucía!' Cerrado por obra Pati Casa de Cultura
22.00 'Le disgrazie di Flavio' Baal Teatro Pati de les Magnòlies

00.00 'Pim, pam, pum!' Pim, Pam Pati de les Magnòlies
30/08 18.00 'Dos episodios de la vida en la aldea global' Colegio Gral José de San Martín La Planeta

18.00 'Blind Cat' Creation Group Teatre Municipal
22.00 'Ultima îmbucătură... de dragoste' Cia. Teatre-dansa Microbis Pati Casa Cultura
22.00 'De Nueva York a Jerez. Poemario vivo de 

Federico García Lorca'
Cerrado por obra Pati Casa de Cultura

00.00 'Desembre 2012' Teatre de Contacte Pati de les Magnòlies
00.00 'Això no és vida' Toma! Teatre Casa de Cultura

31/08 18.00 'Wall' Sun Group for de Arts 
(Universitat de Benghazi)

La Planeta

19.00 'La puerta estrecha' Taller de teatro de Pinto Teatre Municipal
22.00 'Sexapil' La Cía Milagros Pati Casa de Cultura
22.00 'We, children from de Zoo Station' Studio-centre For cultural 

Education
Pati de les Magnòlies

00.00 'Divina tramoia: una farsa celestial' AFAC- Associació Foment de 
les Arts i la Cultura

Pati de les Magnòlies

00.00 'Això no és vida' Toma! Teatre Casa de Cultura
01/09 18.00 'Descripció d’un paisatge' Quantus Teatre La Planeta

19.00 '13 el musical' Teatre d’Insomni Teatre Municipal
22.00 'La discreta enamorada' Carabau Teatre Pati Casa de Cultura
22.00 'Simango!' Cràter Teatre Pati de les Magnòlies

00.00 'Primeres imatges de Mart' El Guirigall Pati de les Magnòlies
00.00 'Això no és vida' Toma! Teatre Casa de Cultura

Franja 
Matins

Museu d'Història de
la Ciutat (11.00-14.00)

Franja 
Tarda

Casa de Cultura 
(19.30-21.00)

Franja 
Mitjanit

Casa de Cultura
(a partir de la 1.00)
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29/08 'Ultima îmbucătură... de dragoste' 
(Lloret de Mar)

30/08 'La discreta enamorada' (Palamós)
'El polvo de mis huesos' (Llagostera)

31/08 'El polvo de mis huesos' (Roses)
01/09 'El polvo de mis huesos' (Maçanet)

FITAG ALS MUNICIPIS
29/08 'Ultima îmbucătură... de dragoste'

(Lloret de Mar)

FITAG ALS MUNICIPIS
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'Sexapil'

'Simango!'

Taller d
La Cía M
Stud
Educ

gros
r cu

n
ltura

om

al Pa

ent de P

Milag
o-ce
tion

na tramoia: una farsa celes

 és vida
ió d’un pais

al'
amorada' C

C
t'

Toma
Teatre

ni
u Teatre

atr
araba

Cràter Te
El G

re 
o és vidda'

st cha'

'

t
gr

nt
n

amoia: u Associació Foment de
ts 

da' Toma! Teatre
aisatge' Quantus Te

Teatre d’Insom
Carabau Te
Cràter Tea
E

C
21

re

! Teatr
tus

da


