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Dona i major de 50 anys. És el
perfil predominant de qui forma
part d’una companyia de teatre
amateur de les comarques gironi-
nes. Aquesta és una de les conclu-
sions que s’extreu de l’estudi ela-
borat pel Festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona (Fitag)
amb el suport de l’Associació Tea-
tral Amateur Gironina i promogut
per la Diputació de Girona. El tre-
ball és una recopilació de dades i
una enquesta exhaustiva per ela-
borar un cens sobre aquests col·lec-
tius culturals. En els quatre mesos
que s’han invertit en la seva elabo-
ració, s’han localitzat un total de 176
formacions teatrals procedents de
79 municipis gironins.

L’estudi es va presentar ahir a
l’Aula Magna de la Casa de Cultu-
ra de Girona en una taula-debat,
que va comptar amb la participació
del vicepresident de la Diputació de
Girona, Xavier Soy; del president de
l’Associació Teatral Amateur Giro-
nina, Dani Sancho; la técnica en
gestió i encarregada del projecte,
Montserrat Sànchez i el director del
Fitag, Martí Peraferrer.

El treball es va dividir en dues
parts. La primera fase del projecte
es va centrar en identificar les com-
panyies existents. En total, s’han
censat 176 grups, ubicats en 79
municipis gironins. La segona fase
de l’estudi, en la qual han participat
62 companyies teatrals, ha consis-

titi en la realització d’una enques-
ta exhaustiva per conèixer totes
les característiques de les agrupa-
cions teatrals. La majoria de com-
panyies (un 76%) tenen un director
estable que acostuma a ser una
persona major de 50 anys. El 61% de
les formacions treballen amb tex-
tos de creació pròpia. Gairebé el
25% de totes les companyies no fan
cap representació fora del seu mu-
nicipi i la majoria d’elles, si han d’es-
collir textos aliens, representen ob-
res d’autors catalans. 

El director del Fitag, Martí Pera-
ferrer, va explicar que la majoria dels
membres que componen les com-
panyies són dones i que gran part

de les agrupacions estan dirigides
per persones majors de 50 anys. «Hi
ha un envelliment dins del teatre
amateur gironí tot i que l’enquesta
deixa clar que cada cas és un món»,
va assenyalar.

Cop de mà de la diputació
L’objectiu principal de l’estudi era
analitzar el panorama del teatre
amateur gironí, estudiar el movi-
ment social i cultural que genera i
aportar dades objectives que per-
metessin conèixer millor el sector.
Uns objectius que s’han assolit de
llarg ja que l’estudi ja ha començat
a donar els primers fruïts ja que la
presentació de l’estudi va finalitzar

amb el compromís de la Diputació
de Girona de reimpulsar una nova
campanya de teatre amateur. 

En aquest sentit, el vicepresi-
dent de la Diputació, Xavier Soy, va
assegurar que a partir d’ara es farà
«costat d’una manera més decidi-
da al teatre amateur de les comar-
ques gironines» impulsant una
nova campanya basada en la recu-
peració i millora de la fórmula
creada amb els antics projectes T de
Teatre i Visionat organitzats per la
Diputació de Girona. Segons l’es-
tudi, les companyies valoren molt
positivament aquest tipus de cir-
cuits teatrals, ja que permet donar
a conèixer més el seu treball.

El projecte es desenvoluparia
amb la col·laboració de l’Associació
Teatral Amateur Gironina sota el
paraigües del Fitag, amb la possi-
bilitat que algunes de les compa-
nyies poguessin formar part del
Festival. A més, Soy va plantejar la
idea des de dos àmbits: el didàctic
i el pedagògic, dins el qual també hi
hauria el centre de formació El Ga-
lliner. «Es tracta de promoure el tea-
tre amateur més enllà del poble on
es fa i donar l’oportunitat de formar-
se», va explicar.

Soy va afegir que tots els grups hi
podran participar, que un jurat en
seleccionarà quinze per tal que
formin part del circuit i que la Di-
putació subvencionarà amb 600
euros cada actuació, arribant a un
màxim de tres per grup.
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Dones i majors de 50 anys, perfil
predominant en el teatre amateur

El Fitag presenta un estudi que localitza un total de 176 companyies en 79 municipis gironins

Martí Peraferrer, Xavier Soy, dani Sancho i Montserrat Sànchez.

MARC MARTÍ

La crisi dels homes a partir dels
seixanta sembla estar enguany
molt present en el Festival de Ve-
nècia. És el cas de Michael Keaton
en el Birdman d’Iñárritu i el de Al
Pacino, per partida doble, a Man-
glehorn i The Humbling, ambdues
presentades ahir al Lido. El mític
intèrpret de Michael Corleone va
aparèixer davant els periodistes
vestit de negre integral, amb ulle-
res de sol i un collaret platejat, i
amb la descàrrega d’ironia prepa-
rada davant les inevitables pre-
guntes sobre el declivi vital.

«Pot ser que estigui deprimit,
però no en sóc realment cons-
cient», va fer broma. «De fet aquest
matí pensava en retirar-me (del ci-
nema) però al veure’ls a tots vostès
aquí m’he posat content i he can-
viat d’opinió». I és que a Mangle-
horn, la cinta de David Gordon
Green que competeix a la secció
oficial, Al Pacino fa el paper d’un
vell manyà que mai va superar la
ruptura amb un amor del passat i
segueix escrivint cartes, mentre
roman cínicament aliè a tot el que
passa al seu voltant.

Més personal encara és The
Humbling, que es va projectar fora
de concurs. Basada en una no-
vel·la de Philip Roth, la pel·lícula ex-
plica la història de Simon Axler, un
actor que va perdent facultats a l’es-
cenari a la vista de tothom i deci-
deix retirar-se una temporada.
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Al Pacino arriba 
a Venècia posant
rostre als homes
que viuen la crisi
dels seixanta


