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Havent-se guanyat la ma-
joria d’edat anticipada, el
Fitag 2017 arriba a la dis-
setena edició plenament
consolidat. Lluny de rela-
xar-se, però, els organitza-
dors, amb el seu director al
capdavant, Martí Perafer-
rer, afronten aquesta no-
va edició com si fos la pri-
mera. “Defugim la rutina i
la gestió automatitzada,
perquè creiem que el tea-
tre és viu i canviant”, sub-
ratlla Peraferrer.

I per demostrar que
aquesta il·lusió és compar-
tida, aquest any s’ha vist
incrementada la partici-
pació amb 140 inscrits

respecte dels 110 de l’any
passat. Al final, el Festival
Internacional de Teatre
Amateur, que tindrà lloc
del 29 d’agost al 2 de se-
tembre, inclourà 28 com-
panyies de 12 estats dife-
rents que portaran a ter-
me un total de 54 fun-
cions.

Com a novetat, el Fitag
incorporarà dues noves
propostes. La primera és
la iniciativa Fitag Barris,
que permetrà estendre el
radi d’actuació del festival
fins a Montjuïc, que incor-
pora la plaça Domènec Fi-
ta com a nou escenari dins
de la programació. Allà ac-
tuarà una companyia
marroquina l’1 de setem-
bre.

La segona novetat és la
Terrassa Nits, situada al
pati de la Casa de Cultura,
molt adient per a tots
aquells que vulguin gaudir
d’una proposta nocturna,
distesa i agradable en un
espai escènic informal i
desenfadat. Als nous esce-
naris s’ha afegit el pati del
CaixaForum Girona i, als
municipis que són seu del
Fitag, el de Campdevànol.

D’aquesta edició, mar-
cada pel teatre llatinoame-
ricà, destaca l’espectacle
inaugural, titulat Guanta-
namera (Teatre Munici-
pal, 29 d’agost), una comè-
dia negra que parla del tea-
tre dins del teatre, de la
companyia El Mirall, de
Blanes.

Pel que fa a la coproduc-
ció del festival, aquest any
es tracta d’una iniciativa
més pedagògica i vivencial
que ha enllaçat Girona
amb la ciutat polonesa de
Szczecin i que permetrà
que actors no professio-
nals convisquin i apren-
guin amb la dramaturga
Tatiana Malinowska.
L’obra és una adaptació
d’Un barret de copa,
d’Eduardo de Filippo.

Tot això sota un lema:
The theatre superpowers
return, amb el qual el Fi-
tag 2017 vol reivindicar
“tots aquells superherois i
superheroïnes que fan que
el teatre amateur tingui la
seva força i una projecció
imparable”. ■

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

El Fitag 2017 convoca els
superherois que fan que el
teatre amateur s’enlairi
a Del 29 d’agost al 2 de desembre, Girona rebrà 28 companyies que portaran
a escena un total de 54 funcions en una edició que s’expandeix als barris

D’esquerra a dreta, Lluís Puig, director general de Cultura Popular; Martí Peraferrer, director del Fitag; Albert Piñeira, diputat de Cultura;
Carles Ribas, regidor de Cultura de Girona, i Lluís Freixas, director de la Casa de Cultura, entre molta altra gent, amb l’antifaç ■ QUIM PUIG

La Santa Market, el nou
recinte lúdic que aquest
estiu combinarà una ofer-
ta lúdica, cultural i gastro-
nòmica a Santa Cristina
d’Aro, va presentar ahir
l’agenda de concerts i ac-
tuacions des de la setma-

na vinent fins a final
d’agost, que començarà
amb les actuacions gra-
tuïtes de Ramon Mirabet
(divendres 30, a les 22.30
h) i el grup Blaumut (1 de
juliol, a les 22.30 h), i con-
tinuarà amb noms com
ara Mazoni (1 d’agost) i el
duet de Dolo Beltran i Jor-
di Busquets (15 de juliol).

Els promotors de l’espai
també anuncien una pro-
gramació que combina
l’aposta per noms de l’es-
cena folk-pop catalana, el
jazz i talents emergents,
entre els quals Gemme
Humet, Fèlix Cuc, Renal-
do & Clar, Les Absentes i
Àngela Furquet. L’accés al
recinte, que obrirà de les
sis de la tarda a la una de la
matinada els caps de set-
mana de juliol i tots els
dies de la setmana –llevat
del dilluns– a l’agost, serà
gratuït. Per aparcar-hi, pe-
rò, hi haurà una tarifa pla-
na independent del temps
d’estacionament. ■

Els Blaumut actuaran
dissabte vinent de
franc a Santa Cristina

E.A.
SANTA CRISTINA D’ARO

Actuació dels Blaumut, a
l’abril, a Girona pel festival
Strenes ■ S. CABARROCAS


