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9 motius per visitar el FITAG 2016

Títol: Europa Espanya Català

1. El Projecte Teatral Internacional , que organitza el FITAG enguany, ens portarà la seva versió
particular de Hamlet . Lequip ja està tancat en un mas, on passen les 24 hores del dia
coneixent-se, dictamina Peraferrer, director del festival. La direcció va a càrrec del talentós Raul
Rodriguez da Silva, que pretén, conscient de les dificultats que comporta una peça que té més de
400 anys, canalitzar lemoció i la reflexió als espectadors davui.

2. El Projecte Teatral al Refugi Antiaeri Jardins de la Infància , on el dimecres 24, el dijous 25 i el
divendres 26 dagost, els alumnes del Centre de Formació Teatral El Galliner (que van respondre a
la crida pública que va fer el FITAG) presentaran A la deriva. Sota la tria de textos del jove i
premiat Juanma Casero, shi exposen els estralls de la guerra i el resultat de la part més fosca de
la condició humana. I al bell mig de tot, un refugi on diferents persones dialogaran per provar de
deixar de ser invisibles. El text també tracta un problema cíclic en la història: els refugiats.
Intentaran amb totes les seves forces dirigir-se a algun destí, és igual quin. Tot això, concebent el
teatre com altaveu. Aquí es podrà comprovar que el teatre amateur es postra a la frontera de la
professionalitat.

3. El Petit FITAG és la nostra fàbrica de públic a llarg termini. Un espai per acostar el teatre
amateur al públic més menut. Es donarà lloc a l Auditor ViaderCasa de la Cultura , durant el dijous
25, el divendres 26 i dissabte 27 dagost. Sota la direcció dHelena Tolosa (pedagoga i artista), en
aquesta quarta edició sensenyarà que el teatre ignora les fronteres lingüístiques. Susarà lart com a
eina pedagògica, a través de clowns, teatre de text, narració de contes, espectacles de màgia,
música o titelles, entre altres formats.

4. Fes un glop de FITAG és com sanomena el concurs dInstagram que enriquirà el diàleg i la
cohesió entre els participants. La iniciativa també vol aportar un toc de fotografia artística i
alliberada, que vagi de la mà de la filosofia del festival. Podeu consultar las bases a la seva web.

5. Lespai més gamberro ocuparà les mitjanits de les comarques gironines i esdevindrà una
proposta atrevida i amb aires bohemis. FITAG de Nits seguirà el cànon de làgora; un indret
dinamitzador on lespectador serà un dels protagonistes. Coordinat i presentat per lactriu Marieta
Sànchez, en aquest espai tothom serà convidat a enviar idees i projectes ( fitagdenits@fitag.cat ).
Com comenta Peraferrer: no creiem en la desfilada, en la fila. Creiem en la rotllana. Democràcia,
il·lusió i teatre participatiu: aquest és el lema del FITAG.

6. Internacionalitat nacional. Segons el director del festival, labast territorial del FITAG (una
profusió de companyies darreu del món) pretén esdevenir la pastanaga de les companyies locals.
Un mecanisme per fer veure als grups de teatre regional que: de teatre, nhi ha a tot el món.
Conèixer les vicissituds, les diferències, els límits i les oportunitats que ofereix el teatre són alguns
dels objectius daquesta obertura geogràfica.

7. FITAG Cinema. La multidisciplinarietat artística és una altra de les essències del FITAG. Aquest
any es repeteix lèmfasi al cinema amateur, a través dun documental que Peraferrer defineix com a
experiment conceptual. El projecte tindrà lloc el dissabte 27 dagost i es denomina: Anatomia dun
festival: FITAG, 5 dies per ser feliç . Amb Xavi Villanueva a la direcció, aquesta peça audiovisual
pretén ser un quadern de bitàcola del dia a dia de la organització, mostrant les dificultats, el
funcionament i , sobretot, fer partícip el públic. El FITAG no és només el que la gent veu, sinó el
que semporta a casa , confirma el director del festival.



8. FITAG Municipis. Aquest any samplia el radi defecte que el FITAG exerceix sobre la província.
Figueres, Sant Gregori, Puigcerdà, Palamós, La Jonquera, Salt, Vidreres, Llançà, Besalú, Lloret de
Mar, Maçanet de la Selva i Sant Pere Pescador són les localitats que gaudiran dun teatre fresc i
innovador. A més, es manté la reciprocitat de la relació entre lajuntament i la companyia; una
relació de convivència. Segons Peraferrer, els municipis han de garantir un servei dhostalatge i
recepció als membres de cada companyia. La benvinguda als artistes és la justa condició per
poder emplenar la ciutat dart i màgia.

9. Girona, capital del teatre amateur. En el bioma del festival conviu tot tipus de fauna i flora:
promotors despectacles, grups de teatre, membres de premsa, espectadors, curiosos i crítics. Si a
això se li suma que any rere any sincrementa el nombre de visitants, no és destranyar, doncs, que
actualment sigui un dels epicentres del teatre amateur en làmbit mundial. Enguany, la Federació
ESCENAMATEUR , que engloba multituds de federacions de teatre amateur de lEstat Espanyol,
ha escollit els dies de FITAG per celebrar la seva assemblea anual a la Casa de la Cultura.
Tanmateix, lorganització llatinoamericana Corredor Latinoamericano de Teatro es reunirà durant
aquestes dates a la capital gironina, per sintonitzar amb el FITAG i per establir un pont de
col·laboració amb les companyies participants, que de ben segur serà productiu per a la vida
cultural i artística de la província. Aprofitant aquest moviment, ens confessa Peraferrer, sha
convidat a Rob Van Genechten, president de la prestigiosa AITA (Associació Internacional de
Teatre Amateur), la principal federació de teatre amateur del planeta.

Per consultar la programació i altres activitats, comprar entrades o conèixer millor el festival,
punxeu aquí .


