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El Fitag, 18 anys de teatre amateur
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El FITAG, el festival de teatre amateur de Girona, ja és major dedat. Pot beure alcohol, treures el
carnet de conduir i celebrar un aniversari de primera. Per aquest motiu, del 25 al 25 dagost els
carrers de Girona sompliran de més rialles i música que mai. Hem volgut celebrar la majoria dedat
amb una programació festiva ha explicat el seu director, Martí Peraferrer.

Un detall del cartell d'engany del FITAG © Fitag

En aquesta nova edició el FITAG continua amb el seu objectiu de ser un motor dintercanvi entre el
teatre amateur de Girona i el daltres ciutat i portarà a les comarques gironines 27 companyies que
representaran 30 espectacles. La major part dels grups seran catalans, però també nhi haurà de
lEstat Espanyol i dinternacionals de països com Colòmbia, Mèxic o Argentina. A més, enguany
seran 9 els municipis que participaran en el festival: Lloret de Mar, Palamós, Figueres, Sant
Gregori, Maçanet de la Selva, La Jonquera, Vidreres, Sant Pere Pescador i, evidentment, Girona.

Una xarxa de municipis cada cop més gran,-ledició passada eren 7-,que reafirma que el FITAG no
és només un aparador de propostes sinó que, com sostè Peraferrer és un motor dintercanvi,
creativitat i diàleg que dinamitzi i posi en valor el teatre no professional que es fa a les comarques
gironines. Un teatre nascut de la il·lusió, de la llibertat absoluta i la generositat més admirable.

Els encarregats de donar el tret de sortida seran els Quantus Teatre, una companyia de Lloret de
Mar que portarà una adaptació de Lisístrata al Teatre Municipal de Girona. A banda de les
funcions al llarg del dia, els espectadors més nocturns podran gaudir del Fitag de nit, un escenari
de càfe teatre on shi exhibiran propostes més arriscades. A més, el festival també compta amb el
Petit Fitag, un espai pensat per apropar el teatre amateur als infants de 3 a 10 anys. La gran
novetat denguany, però, és el Festival de Festivals: unes jornades de treball per debatre què està
passant en el món dels festivals de teatre amateurs a nivell internacional. Lesdeveniment
comptarà amb representats de festivals darreu del món, des dels Estats Units, Mèxic, Itàlia o el
Marroc.

Fa gairebé un any, Martí Peraferrer confessava que un dels seus objectius com a director artístic
és la g de FITAG esdevingués c i fer del festival una mena de Fira Tàrrega de teatre amateur.
Tenint en compte les novetats denguany no és agosarat dir que, segurament, Peraferrer està cada
cop més a prop de complir el seu somni.

Podeu consultar la programació sencera del FITAG clicant aquí.
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