
El Teatro Principal de la ciutat de
Puebla, (Mèxic), reconegut com el
teatre més antic de tota Amèrica,
va acollir el passat mes de maig la
presentació pública del Festival In-
ternacional de Teatre Amateur
(Fitag), que organitza la Diputació
de Girona amb el suport de l'A-
juntament d'aquesta ciutat. 

Aquest acte s'emmarca dins l'a-
cord d'intercanvi teatral al qual han
arribat el director del Fitag, Martí
Peraferrer, i el director del Festival
Internacional de Teatre Susana
Alexander (FITSA), Josué Cabrera,
durant els dies en què s’ha celebrat
la XXI edició del festival.

Tant l’un com l’altre han valorat
públicament l'acord de col·labo-
ració internacional entre els dos
festivals, que treballen dins d’un
mateix àmbit, en continents dife-
rents, i les dues parts s’han com-
promès a mostrar el teatre de les
ciutats respectives.

Acord d'intercanvi teatral. Per
una banda, van convidar el direc-
tor del Fitag a participar activa-
ment en aquesta edició del Fitsa i,
com a activitat més destacada,
Peraferrer va dirigir l'obra de tea-
tre de l'acte de clausura del festi-
val, al qual van assistir personali-
tats d'excepció com ara la reco-
neguda actriu professional mexi-
cana de teatre i cinema Regina Tor-
né (de la pel·lícula Como agua
para chocolate), i el president de
l'Associació de Crítics de Teatre de

la Ciutat de Mèxic, Gustavo Suárez
Ojeda.

Per altra banda, en aquesta edi-
ció del Fitag 2013, es podrà veure
teatre mexicà no-professional de la
ciutat de Puebla, ja que la com-
panyia teatral Jalil Gibran hi pre-
sentarà una obra basada en la mi-
tologia mexicana: Popol-Vuh, un
soplo de vida. Altrament, aquesta
companyia s'ha compromès a

acollir, més endavant, una com-
panyia de teatre amateur gironina.

Una de les tasques permanents
del Fitag és facilitar que les com-
panyies de teatre amateur gironi-
nes puguin dur a terme intercan-
vis internacionals. Així, el festival
treballa tant en la gestió concreta
de l'intercanvi com oferint la pos-
sibilitat que aquestes companyies
formin part de la seva programa-

ció oficial.
Un exemple és l’acord d'inter-

canvi teatral internacional al qual
han arribat el Fitag i el Festival Na-
cional de Teatre Amateur de Nar-
bona, Quatre Saison. En aquest
cas, serà la companyia teatral ama-
teur gironina de Castelló d’Em-
púries Tequatre, que amb el seu es-
pectacle Antígona a Nova York,
viatjarà pròximament a aquesta

ciutat francesa i, posteriorment, la
companyia del festival de Narbo-
na presentarà també dins del Fitag
2013 una producció que tancarà el
compromís artístic entre les dues
ciutats.

D’altra banda, el termini per
presentar projectes al Fitag 2013
s'acaba el dia 8 d'abril; els grups
poden fer la inscripció en línia a
través del web www.fitag.cat.
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El Fitag acorda l’intercanvi teatral amb el
festival Susana Alexander de Puebla (Mèxic)

La companyia Jalil Gibran portarà a Girona l’obra basada en la mitologia mexicana «Popol-Vuh, un soplo de vida»

Martí Peraferrer, director del Fitag, amb el micro a la mà. 
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Mercè Saurina va quedar fina-
lista del premi Just Manuel Case-
ro de l’any 2010 amb una novel·la
que no ha vist la llum fins ara grà-
cies al llançament que en fa Brau
Edicions de Figueres dins la seva
col·lecció Narrativa Contempo-
rània. Com llunes de Saturn és el tí-
tol d’una obra que reflexiona sobre
el sentiment de pèrdua i de con-

tradicció que envaeix l’ésser humà
quan se sent allunyat de qui de-
sitjaria tenir a prop. 

L’autora se serveix d’un ritme
fluid que transporta el lector del
present al passat per explicar la his-
tòria de l’Alegria, una dona que, en
plena maduresa, rememora les
històries viscudes amb un amor
impossible de joventut que ha
mantingut secret al llarg dels anys,

i que ara exposa a la seva filla. En
aquest recorregut vital, que es va
desgranant al llarg d’un viatge
que fan mare i filla, es presenta la
història familiar, marcada per la
guerra i per l’exili, i els sentiments
comuns de pèrdua que viuen els
personatges, tan propers i tan allu-
nyats alhora, que es comporten
com les llunes de Saturn, que,
malgrat ser més nombroses del

que és habitual, no arriben mai a
coincidir, a fregar-se. Una història
que parla d’amors impossibles,
d’emocions contradictòries i de pa-
timents esfereïdors, amb l’espe-
rança final, però, que el dolor i la
memòria no són mai en va. 

Encara que oficialment va néi-
xer a Girona, Mercè Saurina és de
Bàscara i ara viu a Quart. Es va lli-
cenciar en filologia i va cursar es-
tudis professionals de música.
Més tard, es va diplomar en logo-
pèdia. Actualment és professora a
l’Institut de Vilablareix. També és
mare de quatre nenes i ha rebut el
premi Carminis de poesia.
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Mercè Saurina indaga en el sentiment
de pèrdua a «Com llunes de Saturn»

TELEVISIÓ Un documental
indaga sobre les causes 
de la mort de Jesucrist
Discovery Max emet «El misterio de la Cri-
cifixión» per esclarir què va passar 
durant la passió i mort de Crist. 62
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FETS El Museu del Palau de Versalles acull
una exposició sobre Napoleó Bonaparte
La mostra, titulada «Napoleó i Europa», vol recollir les reaccions a
favor i en contra del general imperialista, i inclou una pintura de
Goya del 2 de maig de 1808 a Madrid. 44

Mercè Saurina.
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