
El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona torna a
obrir el teló
Agus Izquierdo  •  original
És agost, i a Girona això implica dues coses: que has de demanar hora per travessar el Barri
Vell, i que torna el FITAG. Pel primer cas, paciència. I el segon sempre és un motiu de
celebració. Del 27 al 31 d’agost, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona  (FITAG)
tornarà a convertir la ciutat en un escenari on emoció, sentiment i companyonia seran
ingredients pràcticament sinònims. Parlem amb Martí Peraferrer, el director i artífex, que ens
dona les claus per gaudir al màxim d’aquesta edició 2019.
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Aquesta gran cita teatral arriba a la seva 19a edició amb 36 companyies  d’arreu del món (un
terç d’elles, gironines) i 40 espectacles  dels quals, gairebé la meitat, seran gratuïts (els de
pagament tindran un cost de 5€). Sota el lema “The FITAG Balsamic Theatre”, el FITAG es
planta com la millor medicina estival, fent servir el teatre com a teràpia del riure, de l’empatia,
la solidaritat i la sensibilitat. L’entrega es planta amb nous registres i reptes més corporals i
contemporanis, així com amb la introducció del gènere del teatre dansa.
Aquest any, hi haurà grups de l’Argentina, el Brasil, diferents punts de l’Estat Espanyol,
Colòmbia, Geòrgia, Israel, Itàlia, Romania, Rússia, Ucraïna i Xile. Repeteix també una de les
iniciatives més ambicioses i reconegudes del festival: el FITAG Municipis, que comptarà amb
Campdevànol, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palamós, Sant Gregori, Sant Pere
Pescador i Vidreres com a localitats participants.
La d’enguany, però, serà una entrega “relativament tranquil·la”, assegura Peraferrer en
exclusiva a Núvol. I ho explica: “Ho serà perquè venim de complir la majoria d’edat, i l’any que
ve ens espera una gran celebració per la vintena”. Però que no soni cap alarma: coneixent el
director, una edició tranquil·la no voldrà dir, ni de bon tros, que no ens esperin sorpreses i
novetats: “el món del teatre amateur és molt dinàmic, molt mòbil”. Per això, per exemple, “hem
volgut incorporar les sessions matinals”, assegura. Es tracta d’espectacles gironins de petit
format i que es duran a terme a les 12 h del dimecres, dijous i divendres. Tres propostes
senzilles però efectives que podreu veure a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura.
Torna l’aclamat Petit FITAG, un format familiar i dirigit als més menuts

La que sí estarà de celebració serà la mainada, ja que torna el Petit FITAG, un format que
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s’havia deixat de fer per qüestions pressupostàries, però que “s’ha recuperat perquè les
famílies ens ho demanaven. Xile, el país convidat, ens va fer una proposta de teatre infantil”.
Serà el dissabte 31 d’agost al matí (12 h), a l’Auditori Viader. L’obra escollida és Los
cuentacuentos de El Chano, de la companyia Teatro al Margen.
Coproduccions

El FITAG és un lloc d’intercanvi de sinergies, amistats i experiències. No és merament un
festival d’exhibició, sinó de creació i de generació d’oportunitats. Un dels plats forts, seguint
aquesta filosofia, són les coproduccions, “l’excusa de fer un projecte la gent es trobi, treballi
junta i conegui diferents formes de fer d’altres països”, confirma Martí Peraferrer. La directora
brasilera Carolina Correa  orquestrarà un experiment de teatre modern, contemporani i gestual.
Sota el nom d’Experiment autoficció, la coproducció comptarà amb actors internacionals i
gironins escollits expressament per a interpretar l’obra. Durant mitjans d’agost, el grup es
reunirà i començarà a treballar per oferir el que serà l’espectacle inaugural de FITAG: el
podreu gaudir el dimarts 27, a les 19 h al Teatre Municipal de Girona.
La segona coproducció d’aquest FITAG 2019 tindrà gust israelià: dirigida per Efraim Barkan,
oferirà l’adaptació de la tragicomèdia de Samuel Beckett, Tot esperant Godot, (es podrà veure
el dijous 29 a La Planeta  a les 18 h). L’espectacle serà en castellà i hi participaran actrius no
professionals d’Israel i de Catalunya.
El teatre en pantalla

Continuant amb les novetats (sort que era una edició tranquil·la), el 31 d’agost, a les 12 h a la
Casa de Cultura, es presentarà el projecte audiovisual De l’escenari a la pantalla, una telesèrie
de ficció en català dirigida per Joan Roura. El cubà Lester Aguilar enregistrarà el treball, que
interpretarà el grup de teatre Increixendo, de Sant Gregori, i altres actors no professionals de
les comarques gironines. Aquest documental forma part de la proposta FITAG Cinema, i es
presentarà al FITAG 2020. L’objectiu, segons el director del festival, és que “les coses que
passen al FITAG s’expliquin de forma audiovisual i generin contingut humà i no informatiu”.
La importància de la qualitat, més que de la quantitat

El FITAG vol abandonar la cursa dels espectadors. Com confessa Martí Peraferrer: “hem arribat
al sostre dels 13.000 espectadors. Em baixo del carro de les xifres. El premi no hauria de ser
el nombre d’espectadors, sinó que aquests hagin gaudit més que l’any passat”. Rotund, el
director afirma que: “jo vull un titular que digui que els espectadors han estat feliços veient el
FITAG. Em fa l’efecte que, cada vegada més, el que valorem obsessivament és la quantitat i
no la qualitat”.
Peraferrer explica que el FITAG no es marca tenir els millors espectacles del món, sinó oferir
la millor experiència: “hem de sortir d’aquesta competició, cadascú en el seu nivell, no es pot
comparar el Porta Ferrada i el Temporada Alta, per exemple”, i afegeix que “és molt fàcil
valorar un número, i està molt bé perquè serveix per tancar l’informe de valoració final d’un
esdeveniment o un festival, però jo recomanaria al polític a venir a veure i viure els nostres
espectacles. Així s’entendria molt més l’efecte de l’art, la cultura i, en aquest cas, el teatre”.
El bàlsam del FITAG potser no calmarà la xafogor infernal d’aquest estiu, però sí que ens
proporcionarà vivències difícils d’oblidar, amb il·lusions, reptes i experiències genuïnament
personals. Dit això, ja podeu adquirir les entrades i consultar tot el programa del FITAG a la
seva web. Accediu-hi a través d’aquest enllaç.
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