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Per explicar la massiva
afluència de públic al Fi-
tag en les funcions de la
nit, que es produeix bàsi-
cament al pati de la Casa
de Cultura i a l’espai Al-
ternatiu d’aquest mateix
edifici, cal tenir en compte
un parell de factors: el més
important és la gratuïtat de
la proposta, al qual s’s’afe-
geix el fet que, fins al mo-
ment, en el camp de l’oci,
durant aquestes dates, la
ciutat era un forat negre.
La qualitat de les propos-
tes no és un argument, per-
què hi ha hagut de tot. Ai-
xí, en la majoria de fun-
cions al pati de la Casa de
Cultura, tot i la incomodi-
tat de les grades, aquestes
s’han omplert, així com la
majoria de funcions de la
coproducció de Fitag Pa-

labras encadenadas.
L’horari és el principal
problema de les compa-
nyies que actuen a la Pla-
neta (les 6 de la tarda).
Aquestes companyies, se-

gons l’organització, pre-
senten «les apostes més ar-
riscades i minoritàries»
del festival. Tret de la
Companyia Kafkiana de
Banyoles, per raons òb-

vies, la sala no va enregis-
trar cap ple. L’horari del
Municipal (19.30h) també
suposa un obstacle per a
part del públic, en un espai
que disposa de 600 locali-
tats i que, com és lògic,
mai es va omplir, tret de
l’espectacle inaugural.
L’organització apunta que
el Fitag ha aconseguit arri-
bar a la seva «maduresa,
tant a nivell de comp-
anyies com d’especta-
dors», la qual cosa ha estat
possible «gràcies a la qua-
litat i el compromís dels
grups participants». El Fi-
tag aposta ara per «buscar
més fórmules de connexió
amb l’Agrupació Teatral
de les Comarques Gironi-
nes (ATCG)» i potenciar
àmbits com les coproduc-
cions i el Fitag Art.

La mitjana d’ocupació és de gairebé el 86 per cent, amb 6.000 espectadors

El Fitag 2008 recull els fruits
d’un gran esforç promocional

Una imatge de Pic-Nic, dels navarresos La Ortiga. / I. ROÉ

DANI CHICANO / Girona

● La vuitena edició del Festival In-
ternacional de Teatre Amateur de
Girona (Fitag), que es va celebrar del
26 al 30 d’agost en diversos espais de

os grups amateurs gironins
han pogut dur endavant els

seus projectes gràcies al suport del
festival, i hi han presentat les se-
ves propostes. La Productora, de
Santa Coloma de Farners, va de-
cidir afrontar el repte de versionar
el musical Rent, i el resultat va ser
desigual. Molt d’esforç, moltes ho-
res, la traducció al català i l’adap-
tació no gens fàcil dels nombrosos
temes, molts recursos i tota la il-
lusió del món en la direcció equi-
vocada. La complexitat d’un
muntatge com aquest va ser ex-
cessiva, i l’excusa que és amateur i

D que hi ha gent que ho fa raonable-
ment bé no pot servir per discul-
par que alguns dels protagonistes
cantin de manera més que defi-
cient, sense entrar a analitzar al-
tres aspectes. La companyia El
Mirall de Blanes, o molt especial-
ment el Cor de Teatre de Banyo-
les, per citar-ne un parell, també
són grups amateurs i inclouen la
música i el cant en els seus mun-
tatges, però treballen amb un gran
rigor, són honestos amb ells ma-
teixos i es marquen fites que saben
que poden assolir. Molt més greu
va ser el cas del muntatge Baula,

la ciutat, ha recollit els fruits de l’es-
forç fet en matèria promocional i de
comunicació. Així, la mitjana d’ocu-
pació està al voltant del 86 per cent.
S’ha comprovat, però, com en d’al-

tres anys, que les propostes progra-
mades abans de les 8 del vespre te-
nen alguns problemes de públic,
mentre que en les propostes noctur-
nes l’èxit és notable.

de Teatre de Contacte, de Maça-
net de la Selva. Va sorprendre que
l’espectacle fos tan fluix, perquè el
dirigia Elisabeth Cauchetiez, una
bona actriu. Baula, que va repre-
sentar el teatre amateur gironí a
Berlín el mes de juny, té molts
problemes a nivell de text, de dra-
matúrgia i d’interpretació.

Espectacles com els que van
presentar El Mirall, La Ortiga,
Companyia Kafkiana o Otro Tea-
tro permeten comprovar, una ve-
gada més, que afortunadament
existeix un teatre amateur fet amb
un rigor professional.
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Perquè sigui amateur no tot s’hi val

Comencen la restauració dels grafits
de la presó medieval de Castelló
● Castelló d’Empúries. Un equip de restauradores tre-
balla des d’ahir en la intervenció arqueològica pre-
ventiva de restauració i conservació de les restes
iconogràfiques de la primera planta de la presó me-
dieval del segle XIV, de Castelló d’Empúries.
aquesta actuació completarà la que es va dur a ter-
me l’any 1995, en què es va iniciar la rehabilitació
dels gravats. L’actuació durarà un parell de mesos,
durant els quals les restauradores consolidaran les
zones sensibles i amb perill de despreniment de les
parets i n’eliminaran la brutícia acumulada durant
anys. El procés ha de permetre la restauració de tots
els grafits de la presó medieval i l’eliminació del
risc de degradació dels arrebossats dels murs, que
són els suport dels grafits. L’actuació era urgent per
evitar la pèrdua d’un element valuós del patrimoni
històric castelloní. / D.C.

Faran quatre visites teatralitzades al
Castellum de Sant Julià de Ramis
● Sant Julià de Ramis. Demà es farà la primera de les
quatre visites teatralitzades programades al Caste-
llum Fractum de la muntanya de Sant Julià de Ra-
mis. Aquestes visites, a càrrec d’Artemis Serveis
Educatius i Culturals i la companyia Debòlit Tea-
tre, es faran demà i els dies 10 i 17, a les 8 del ves-
pre, i el dia 21 a les 12 del migdia, en una sessió en
què, a causa de la celebració de la festa major, la vi-
sita serà gratuïta pels residents a Sant Julià de Ra-
mis i Medinyà. Els tiquets, que valen 5 euros, es po-
den adquirir a l’Ajuntament, a les aules de lectura
municipals, al Punt de Benvinguda de Girona i a
l’Oficina de Turisme de Girona. / D.C.

Els alumnes de l’Eram mostren els
seus treballs al cicle Pantalla Oberta
● Girona. La primera sessió del cicle Pantalla Oberta
després de l’estiu se celebrarà demà (19.30h) al ci-
nema Truffaut. El cicle permet als alumnes de l’Es-
cola de Realització Audiovisual i Multimèdia de
Girona presentar els seus treballs. En aquesta ses-
sió els protagonistes seran els realitzadors Miquel
Casals, Anna Llort i Teo González, que presentaran
els curtmetratges Reservoir dance, Esperant i El
deseo de Sofía. L’entrada a la sala és lliure. / D.C.

Cascai porta «Living Costa Brava» al
Teatro del Mercado de Saragossa
● Saragossa. La companyia de teatre selvatana Cas-
cai presenta des d’avui i fins diumenge, al Teatro
del Mercado de Saragossa, l’obra de teatre d’hu-
mor Living Costa Brava, una de les de més recorre-
gut comercial de la companyia que dirigeix Marcel
Tomàs. Living Costa Brava, en què hi actuen el ma-
teix Tomàs, Susanna Lloret, Carles Amalrich i Da-
vid Estany, es podrà veure cada dia a les 9 de la nit,
tret de diumenge, a les 8 del vespre. / D.C.


