
CINEMA Penélope Cruz farà un
«cameo» al nou film d’Almodóvar
«Los amantes pasajeros» serà la cinquena pel·lícula del manxec
on aparegui l’actriu, i comptarà amb un repartiment on també
tindrà una breu aparició Antonio Banderas. 45

UDG Tres caps dels Mossos seran
jutjats per la càrrega al claustre
de Lletres el 16 de desembre
Una estudiant denuncia la Universitat de Girona da-
vant Proteció de Dades per facilitar a la policia infor-
mació del seu expedient acadèmic. 44
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El Festival Internacional de Tea-
tre Amateur de Girona aixecarà el
teló una nova edició que es farà des
del 28 d'agost a l'1 de setembre, i
en la qual des de l’organització es
reconeix que s’ha hagut de suplir
amb més imaginació la baixada en
el pressupost (que passa de 90.000
a 80.000 euros). 

El programa d'enguany comp-
ta amb un total de 22 espectacles,
dels quals 7 són gironins i 8 són de
companyies internacionals vin-
gudes de països com Egipte, Líbia
o Bulgària. El seu director, Martí
Peraferrer, va apuntar però que
s’ha volgut remarcar més que mai
la participació de casa cedint a
dues companyies gironines la in-
auguració i la cloenda (a La Ges-
pa de Palamós, i a Quantum de
Lloret de Mar, respectivament).

També amb aquesta intenció, i
amb la idea d'obrir el FITAG a la
ciutat, per primer cop s'organitzarà
una franja matinal diària que

aquest any es farà al Museu d'His-
tòria de la Ciutat. Del 29 d'agost al
dia 1 de setembre, un col·lectiu de
més de 25 actors gironins presen-
taran petites escenes teatrals que
han treballat prèviament amb el di-
rector professional Ramon Perera. 

Segons Peraferrer, en aquesta
dotzena edició s'ha intentat oferir
una proposta cultural que aporti
«positivitat» en aquest temps de
crisi i projectar una imatge «cons-
tructiva» i «de superació» de l'as-
sociacionisme teatral a les co-
marques gironines cap al món.

Un any més s'ha intentat con-
vertir el FITAG en «un punt de
trobada anual, popular i festiu,
tant dalt de l'escenari com a la pla-
tea, per als qui estimen el teatre»,
va dir Peraferrer, reconeixent la fei-
na que s’ha hagut de fer per com-
pensar la reducció del pressupost.
En aquest sentit, va detallar que ha
calgut «aprimar» l'organització i
prescindir de persones que for-
maven part de l'equip i que s'han

hagut de «quedar pel camí». Tot i
això, té la sensació que en el pro-
grama d'enguany «hi ha més coses
que mai».

Un «lipdub» dedicat a Girona
Per la seva banda, el vicepresident
de la Diputació de Girona, Xavier
Soy, l'organisme que l'impulsa,
va assenyalar que donar continu-
ïtat a aquest festival ha estat un au-
tèntic repte si es té en compte el
context de crisi actual i ha mani-
festat que «és en aquests moments
quan les institucions han de donar
suport a manifestacions com el FI-
TAG». Tot i així, la reducció de
10.000 euros ha suposat que el fes-
tival passés a ser el 10 % del total
del pressupost de la Casa de Cul-

tura a suposar-ne el 8 %.
Del total de 22 espectacles que

es podran veure, 7 són de compa-
nyies gironines, 2 de fora de la de-
marcació (Barcelona i Sabadell) i
4 d'altres comunitats autònomes -
País Valencià, Comunitat de Ma-
drid i Andalusia). Les 8 restants vé-
nen d'indrets tant dispersos com
ara Egipte, Itàlia, Sèrbia, Líbia,
Romania, França, Bulgària i una
companyia de l'Amèrica Llatina re-
sident a Madrid. Cadascuna d’elles
rebrà 400 euros per la seva parti-
cipació al FITAG, una xifra que se-
gons Peraferrer no cobreix ni de
lluny les despeses generades, però
sí ajuda al viatge.

Aquest any, el FITAG vol retre
un especial homenatge a la ciutat

de Girona, que acull el festival des
de la primera edició. Així s'estre-
narà un lipdub que porta el nom
de FITAG canta a Girona!, amb
música composta i interpretada
pel jove cantant de Santa Coloma
de Farners Uat Boada. En aquest
lipdub hi intervindran les compa-
nyies de les comarques gironines
que es presentin a la convocatòria
del pròxim 27 d'agost, on es preveu
reunir prop de 150 persones.

A banda, continua el FITAG als
municipis, tot i que enguany s’ha
passat dels nou pobles que hi van
prendre part en la passada edició
a només cinc. Els que es mantenen
a la convocatòria són Llagostera,
Lloret de Mar, Maçanet de la Sel-
va, Palamós i Roses.
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Menys pressupost i
«més imaginació»
per a un FITAG
bolcat en Girona
S’ha hagut d’«aprimar» l’organització per

tal que la retallada no afectés un programa
amb 22 espectacles i 8 grups internacionals



Marc Sánchez i Uat Boada (creador de la cançó del «lipdub»), amb el director del FITAG i autoritats al fons.

MIQUEL MILLAN

El director Roger Gual confia que
l'espectador surti de veure la pel·lí-
cula Menú Degustació amb «ganes
de viure la vida, de sortir, de cuinar
i d'anar a menjar». Ahir va acabar el
rodatge del film a l'Escala, després

que s'hi iniciés el 28 de maig i que
s'hagi centrat sobretot en l'entorn
bucòlic de la platja del Portitxol i de
l’Hostal Empúries.

El pressupost de la pel·lícula és de
3 milions d’euros, dels quals la pro-
ductora calcula que uns 2 s’hauran
quedat a les comarques de Girona. 

El film narra l'«experiència ca-
tàrtica del Mediterrani» d'uns per-
sonatges que viuen una sèrie de
transformacions durant l'últim so-
par en el considerat millor restau-
rant del món. Precisament, per

crear el menú degustació de 15
plats del qual gaudeixen els perso-
natges d’aquesta comèdia coral
s’ha buscat el consell de Carme
Ruscalleda, Ferran Adrià i del ma-
teix hostal Empúries, tot i que fi-
nalment qui ha participat en l’ela-
boració han estat els germans Roca.

El repartiment internacional d’a-
quest film, que s’estrenarà el maig
de l’any vinent, compta amb Jan
Cornet i Claudia Bassols (la parella
protagonista), Vicenta N'dongo,
Stephen Rea i Fionnula Flanagan. 
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«Menú Degustació»
compta amb un repartiment
internacional i els Roca i
Ferran Adrià com a assessors



Roger Gual insufla «ganes de viure»
amb la seva pel·lícula rodada a l’Escala

Al centre, el director de «Menú Degustació», rodant a l’Escala.
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