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Una Lisístrata creada i interpre-
tada per la companyia Quantus
Teatre de Lloret de Mar obrirà el 25
d’agost al Teatre Municipal de Gi-
rona el Fitag, Festival Internacional
de Teatre Amateur de Girona. Fins
el 29 d’agost 27 companyies inun-
daran la ciutat de Girona i alguns
municipis de la demarcació de tea-
tre pur, que és el que es fa sense es-
perar res més a canvi que l’agra-
ïment del públic. La major part de
grups seran catalans, però n’hi hau-
rà també de l’Estat espanyol (Lan-
greo, Andratx, Elx...) i internacionals:
Colòmbia, Mèxic, Txèquia, Andor-
ra, Argentina...

Tal com sosté Martí Peraferrer, el
seu director des dels inicis i alma
mater del projecte, «l’edició del
2015 és una edició especial per a
nosaltres perquè arribem a la ma-
joria d’edat. Són ja divuit anys d’e-
xistència (vàrem començar el 1998,
llavors amb edicions biennals) i
quinze edicions, viscudes totes amb
molta intensitat teatral».

A més de la ciutat de Girona se-
ran 8 municipis els que participaran
en aquesta edició del 2015: Lloret de

Mar, Palamós, Maçanet de la Selva,
Figueres, la Jonquera, Vidreres, Sant
Gregori i Sant Pere Pescador. Un dels
objectius més perseguits per la di-
recció artística del Fitag és que
aquest esdeveniment cultural  no es
quedi només en un important apa-
rador de propostes de teatre ama-
teur català i internacional, sinó que
també sigui un motor de creativitat,
al mateix temps que dinamitzi i
posi en valor el teatre no professio-

nal que es fa a les comarques de Gi-
rona.

Com a activitats paral·leles hi
haurà l’exposició fotogràfica El tea-
tre S’Mou, d’Irene Roé. Hi continua
havent la secció «Petit Fitag», un es-
pai per acostar el teatre al públic més
menut en franges d’edat de 3 a 10
anys, i també «Fitag de nits«, un es-
cenari de cafè teatre, amb servei de
bar, instal·lat en una de les sales de
la seu del Festival.
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El Fitag celebra la majoria
d’edat portant a Girona 
27 companyies de teatre

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona s’escamparà
durant cinc dies a vuit poblacions gironines a més de la mateixa capital


Martí Peraferrer, en primer terme, ahir durant la presentació del Fitag.

MARC MARTÍ

Els artistes Ferran Cardona, resi-
dent del Bòlit, Shelby Prindaville, re-
sident al Centre de Creació Con-
temporània Nau Côclea de Cama-
llera, Kubra Khademi, resident del
projecte La Muga Caula, i Job Ra-
mos, resident a la Casa dels Fores-
tals de Sant Martí d'Empúries, van
presentar ahir els seus projectes al
Bòlit Sant Nicolau.  Els responsables
del Bòlit també van presentar dues
noves convocatòries, la Beca
Brack/Nau Côclea/Singcat i l’ETAC
2016.

Ferran Cardona (Menorca, 1994),
va presentar el projecte Revisions
que té l'objectiu de revisar la histò-
ria de la ciutat de Girona a partir del
seu patrimoni simbòlic: els béns pa-

trimonials arquitectònics i, per tant,
materials, ja desapareguts.

Shelby Prindaville (Kansas, EUA,
1996), treballa amb el seu entorn
més immediat i documenta les
ecologies internacionals com a ma-
nera d'ampliar el seu propi món i el
dels seus espectadors.

Kubra Khademi (Ghor, Afgha-
nistan, 1989) és una artista afgane-
sa que treballa en l'audiovisual, la
instal·lació i la performance. El seu
treball de reivindicació dels drets de
les dones l'ha portat a exiliar-se.

Job Ramos (Olot, 1974) està tre-
ballant en el projecte experimental
Eclipsis i altres objectes, que busca
evidenciar els mecanismes de pro-
ducció d'il·lusió, utilitzant un ma-
terial clau en la imatge: la llum.
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Els quatre artistes becats
pel Bòlit amb residència
presenten els projectes

La presentació dels projectes va tenir lloc ahir a la tarda al Bòlit.

ANIOL RESCLOSA

El Festival Undàrius durà cultura
popular i tradicional a Girona

Del 2 al 5 de juliol Girona acolli-
rà la segona edició del Festival Un-
dàrius que convertirà la ciutat en un
aparador de cultura tradicional i po-
pular, principalment catalana i oc-
citana. En el marc de l’Undàrius es
portarà a terme el Campus de Cul-
tura Popular, una sèrie d’activitats
formatives consolidades que afe-
geixen un espai de reflexió i inter-

canvi al festival.
Les places i els centres cívics de

la ciutat seran els escenaris de les di-
ferents propostes que s’han  pro-
gramat durant el festival. Una sèrie
de xerrades d’especialistes sobre
cançó i dansa populars donaran el
tret de sortida a l’Undàrius el dijous
2 de juliol. Un dels plats forts del serà
la mostra de glosa del 3 de juliol a la
plaça dels Jurats.
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El Pot Petit presenta a Figueres
el nou disc «Ritmes i Rialles»

La companyia de música i es-
pectacles familiars El Pot Petit va ha-
ver de presentar dimecres el seu se-
gon disc Ritmes i Riallesal Teatre Jar-
dí de Figueres tot i tenir previst fer-
ho a  La Cate perquè en  exhaurir les
entrades en menys de 4 hores van
optar per canviar la ubicació a un
lloc amb més aforament.

Després del primer CD Canta
amb el Pot Petit, la companyia

 altempordanesa va presentar el
nou disc, format per quinze noves
cançons com Puja al meu coet, El
rock de la formiga, La rumba de les
castanyes o El rap familiar.

Després de passar per gran nom-
bre de pobles i ciutats i d’haver in-
augurat l’última Festa dels Súpers,
la companyia està preparant el seu
nou espectacle d’animació Rialla-
des, que presentarà aquest estiu a
Roses i a l’Escala.
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