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■El Festival Internacional de Tea-
tre Amateur de Girona, el FITAG,
ha presentat aquesta setmana
l’espot publicitari de l’edició d’en-
guany. El vídeo es pot veure a les
xarxes socials del FITAG i de la Di-
putació, i a les televisions locals.
L’espot és un gag sense preten-
sions, en què un jove intenta volar
sense cap mena d’èxit ins que es
troba amb la màscara del FITAG.
És llavors quan el protagonista es
transforma en superheroi i torna
a provar d’enlairar-se. El vídeo
acaba amb la frase: «D’acord, no
podem volar!, però tenim el su-
perpoder d’emocionar». L’espot,
d’uns  segons, expressa i relec-
teix clarament el tema del festival
d’aquesta edició, que té a veure
amb el sentiment i la força emo-
cional que provoca el teatre.

D’altra banda, l’organització va
informar ahir que ja s’ha activat,
des d’aquesta setmana, el sistema
de compra d’entrades en línia a
través de Codetickets. En aquest

portal es poden adquirir les entra-
des dels dinou espectacles del fes-
tival, mitjançant un breu i senzill
registre en línia. Aquest any també
tornaran a estar disponibles els
paquets d’abonaments, que con-
sisteixen en quatre entrades a qua-

tre espectacles diferents per  .
A més, el FITAG ha posat a dispo-
sició dels membres de les entitats
de l’Associació Gironina del Tea-
tre, el Galliner i el GEiEG diferents
descomptes disponibles ins que
s’esgotin les entrades.

El FITAG estrena l’espot 
de l’edició d’aquest 2017
El vídeo promocional del festival, «Actors i actrius amb superpoders», 
és una animació en 2D que evoca la màgia i l’emoció del teatre   

El protagonista del vídeo, amb la màscara del FITAG. DdG

EFE LONDRES

■ El reconegut falsiicador John
Myatt i el microescultor Willard
Wigan han elaborat una inusual
rèplica de la Monna Lisaen la qual
la protagonista porta incrustada a
la pupil·la una minúscula segona
rèplica del quadre de Leonardo,
un treball que es troba a la venda
a Londres des d’aquesta setmana
per , milions d’euros. 

El britànic Myatt, de  anys, va
ser sentenciat a un any de presó el
 després de falsiicar més de
 treballs de Picasso, Renoir i Ma-
tisse, entre altres grans pintors, que
va aconseguir rematar en cases de
subhastes de prestigi.  Des de la seva
condemna, aquest antic professor
d’art es dedica a crear el que ell ano-
mena «falsiicacions genuïnes», ha
presentat exposicions i s’enorgu-
lleix  d’haver «participat en el més
gran frau artístic del Regne Unit».

El seu últim treball és una rèplica
de La Gioconda, el retrat que el re-

naixentista Da Vinci va pintar a
principis del segle XVI i que milions
de persones contemplen cada any
al Museu del Louvre de París. Myatt
no només ha intentat reproduir
amb exactitud l’enigmàtic somriure
de la protagonista del quadre, sinó
que ha anat un pas més enllà i ha
inclòs en la pupil·la dreta de la Mon-
na Lisa una microscòpica repro-
ducció completa del mateix llenç.

La miniatura, de menys d’un
mil·límetre quadrat, és obra del bri-
tànic Wigan, de  anys, acostumat
a executar escultures i pintures que
sol situar al cap d’una agulla. La
col·lecció de totes les seves obres
cabria en l’espai d’una moneda
d’un cèntim i inclou, entre altres pe-
ces extravagants, una escultura gra-
vada a partir d’un únic gra de sorra.

La galeria Trinity House Pain-
tings, situada al centre de Londres,
exhibeix des d’aquesta setmana la
rèplica de la Monna Lisade da Vin-
ci signada per Myatt i Wigan.

A la venda per 1,11
milions una rèplica 
de la «Monna Lisa»
 Es tracta de l’última peça obra del falsificador
John Myatt i el microescultor Willard Wigan


