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Donem la benvinguda a una nova edició del FITAG. La dinovena! 
Del 27 al 31 d'agost, les comarques gironines tornaran a ser l'escenari del festival i, el que encara és 
més important, la terra d'acollida d'actors amateurs i espectadors vinguts de tot Catalunya i 
d'arreu del món. És per això que, un any més, els nostres municipis seran un aparador per a nous 
talents de l'escena catalana i internacional. Alhora, el mateix esdeveniment actuarà com a revulsiu 
per promocionar els nostres valors: el patrimoni cultural i natural, la llengua, la gastronomia, els 
equipaments i, sobretot, les persones, que impregnem el territori d'identitat.  
El FITAG és art i espectacle, teatre no professional, teixit des de la base amb il·lusió, esforç i 
dedicació (de vegades, fins i tot, amb alguns sacrificis personals). Any rere any, amb humilitat i 
sense gaires pretensions, el festival ens fa evident que l'amateurisme no està renyit amb la qualitat 
i el rigor, sinó ben al contrari. I aquesta excel·lència és gràcies a l'acurada selecció de propostes que 
fa la direcció del festival abans de definir-ne la programació.  
Però, més enllà de les desenes de funcions programades en el marc de cada edició, allò que 
defineix l'essència del FITAG és el vessant humà: els intercanvis culturals, la col·laboració en 
projectes internacionals i la convivència entre persones amb orígens i condicions ben diferents 
propiciats per l'esdeveniment. I el més enriquidor és que, en molts casos, aquests llaços perduren 
més enllà dels cinc dies del festival.
Aquest any, l'eslògan del FITAG apel·la a l'efecte balsàmic del teatre en general i del festival en 
particular. Us encoratjo a seguir aquest principi inspirador i que, a final d'agost, us regaleu l'opor-
tunitat d'aturar-vos per refrescar els pensaments, mentre tots plegats fem cultura i en gaudim.
Senyores i senyors, companyies i espectadors, que comenci l'espectacle!

Miquel Noguer i Planas
President de la Diputació de Girona 

www�fitag�cat

SALUTACIÓ
FITAG2019



BENVINGUDA
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A vegades, com a afortunat director d'aquesta humana 
orquestra teatral meravellosa que es diu FITAG, penso que 
tots plegats no som gaire conscients de la nostra sort de poder 
tenir, viure i gaudir aquest festival! El FITAG, a més de ser un 
festival de teatre amateur en què compartim amb el món «la 
collita teatral anual» de les comarques gironines, ens ofereix, a 

canvi de res, el moment únic, l'indret idoni i l'oportunitat perfecta per connectar amb altres 
amants del fer teatre per amor a l'art i així construir una xarxa humana d'amistats reals per a tota la 
vida! Adolescents, joves i grans que, amb el nexe comú de l'entrega a l'art del teatre, acollits per la 
màgia de Girona i els seus municipis col·laboradors, caminaran plegats, físicament uns dies i 
després en la memòria íntima, ja per sempre més! Perquè els fonaments de la família mundial del 
teatre amateur són els valors de la generositat, el compartir, l'esforç, l'entrega i l'amistat. Això, que 
podria semblar un discurs ensucrat, és una realitat meravellosa si has viscut el FITAG des de dins. 
El FITAG és un cabalós torrent mediterrani de teatre compartit, que inunda cada any, a finals 
d'agost, la ciutat de Girona, i a les aigües del qual tothom pot venir a refrescar-se. Aigües d'un 
torrent únic nodrit d'una gran quantitat d'afluents que desemboquen al mar de la felicitat, un mar 
que es gronxa en les onades de la multiculturalitat. Societats diverses i plurals, distintes religions i 
maneres d'entendre la cultura ben variades flueixen plegades en els cinc dies de festa grossa del 
FITAG. Veniu a fer banys de salut a les nostres aigües teatrals! Veniu a fer salut mental i espiritual! 
Perquè, com diu el nostre lema d'enguany, el FITAG és balsàmic, per a qui el viu i per a qui el veu; el 
teatre com a sàvia medecina popular, assequible per a tothom i sense data de caducitat ni 
contraindicacions. Som molts els que podem dir que el teatre ens ha curat. Per tant, si alguna cosa 
us fa mal, veniu a Girona, veniu al FITAG!

Martí Peraferrer i Vayreda
Director del FITAG
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DIMECRES 28 D'AGOST
SANT GREGORI   
Valparaíso (Chile).  Situación PaísCia.:
Cia. local: Increixendo 
Obra: The italian movie factory 

DIMECRES 28 D'AGOST
SANT PERE PESCADOR 
Israel i Catalunya.  Coproducció Teatro de Netanya i FITAG 19Cia.:

 L'elenc SantperencCia. local:
Obra: Esperando a Godot

DIJOUS 29 D'AGOST
VIDRERES 
Bogotà (Colòmbia).  El Fuelle Colectivo ArtísticoCia.:

 Grup de Teatre VidrerencCia. local:
Obra: Madre nuestra que estás en los suelos

DIJOUS 29 D'AGOST
PALAMÓS 
Moscou (Rússia).  Student Dance and Plastic Theatre “Oler”Cia.:

 Agrupació Teatral La GespaCia. local:
Obra: 8 Wires or 1 reason of love

DIVENDRES 30 D'AGOST
LLORET DE MAR 
Tafalla (Navarra).  Puntido TeatroCia.:

 Quantus Teatre i Associació Cultural i Teatral MuekkaCia. local:
Obra: Castañuela 70+50

DISSABTE 31 D'AGOST
CAMPDEVÀNOL  
Zaporozhye (Ucraïna).  Educational Theatre of the National Cia.:
University
Cia. local: Companyia Teatral Sol Solet 
Obra: Intrigue and Love 

DISSABTE 31 D'AGOST
LLANÇÀ  
Diversos països.  Coproducció FITAG 19Cia.:
Cia. local: I per què no? 
Obra: Experiment Autoficció 

SANT GREGORI

LLORET DE MAR CAMPDEVÀNOL

LLANÇÀ

MAÇANET DE LA SELVA
(Pendent d'acceptació)

SANT JORDI DESVALLS
(Pendent d'acceptació)

SANT PERE PESCADOR

VIDRERES PALAMÓS

FITAG ALS 
MUNICIPIS 
2019



THE FITAG BALSAMIC THEATRE
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DIMECRES 28 D'AGOST a les 12.00 h
Campdevànol (Catalunya).  Sol Solet Companyia:

Obra: Lectura poètica bilingüe
Durada: 45 min // Gènere: lectura poètica // Idioma: català-castellà
Espectacle gratuït 

SINOPSI
Un recull de poemes dramatitzats de grans poetes catalans i espanyols, i d'altres que encara no s'han descobert: Joan Brau, Encarna Jiménez, 
Joan Maragall, Joan Brossa, Federico García Lorca, Josep Vicens Foix, Antonio Machado, Josep Maria de Sagarra, Eusebio Blasco, Apel·les 
Mestres, Miquel Martí i Pol, Ramón de Campoamor, Rubén Darío, Àngel Guimerà, Tomàs de Iriarte, Joana Raspall, Joan F. Murillo, Joan 
Salvat-Papasseit, Gustavo Adolfo Bécquer, José Agustín Goytisolo, Elisabet Ortega, Jacint Verdaguer i José de Espronceda.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Sol Solet és un grup de teatre amateur de Campdevànol, fundat el 1983. Ha participat en diferents mostres de teatre per a infants i per a adults 
a les comarques gironines i barcelonines, i també en edicions anteriors del FITAG.

AUDITORI VIADER · CASA DE CULTURA
MATINALS
FITAG

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE

XIX GIRONA INTERNATIONAL FESTIVAL OF AMATEUR THEATRE XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE AMATEUR DE GIRONA



DIJOUS 29 D'AGOST a les 12.00 h
Girona (Catalunya).  La Calamiclown Companyia:

Obra: L'estrella sobrada
Durada: 45 min // Gènere: clown-comèdia // Idioma: català
Espectacle gratuït 

SINOPSI
La feina de la secretària és perpètua: s'acumula i no s'acaba mai. Perpètua és també el nom del personatge que La Calamiclown presenta: ella 
mateixa es considera l'estrella del despatx de l'empresa Expodoc i vol compartir amb el públic la seva visió satírica del món de l'oficina. Parla, 
canta i desgrana les peripècies quotidianes de la seva vida laboral.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

La Calamiclown va sorgir l'any 2013, fruit de la voluntat de Sònia Esteba de formar la seva companyia de clown i comèdia, que compta amb la 
direcció d'Elisabeth Cauchetiez. El 2014 van estrenar Extemporani i van fer una trentena d'actuacions a sales petites de les comarques 
gironines i barcelonines. També han participat en festivals a Tel-Aviv (Israel), Lom (Bulgària), Puebla (Mèxic) i Galícia. L'estrella sobrada és la 
seva segona producció i, de moment, ja han fet vuit actuacions.

AUDITORI VIADER · CASA DE CULTURA
MATINALS
FITAG

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE

XIX GIRONA INTERNATIONAL FESTIVAL OF AMATEUR THEATRE XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE AMATEUR DE GIRONA



DIVENDRES 30 D'AGOST a les 12.00 h
Girona (Catalunya).  Theatrum Mundi Companyia:

Obra: Les santes nits
(ESPECTACLE PER A ADULTS)
Durada: 35 min // Gènere: monòleg dramàtic // Idioma: català
Espectacle gratuït 

SINOPSI
Plató va afirmar a través del tòpic literari theatrum mundi que aquest món era com una obra de teatre: un escenari on actors i actrius entren, 
representen un paper i tornen a sortir-ne. Un paper que pot causar impacte o ser completament irrellevant. Tots tenen una història a dins, una 
història que surten a representar i amb la qual esperen colpir el públic i passar més estona davant dels focus, a l'escenari, malgrat ser conscients 
que, algun dia, n'hauran de sortir. Tots lluiten per expressar la seva història, per fer-se sentir. I jo soc aquí precisament per a això.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Theatrum Mundi va néixer l'any 2018 gràcies a Martí Rodríguez i Àlex Castro. El grup es va constituir per representar la seva primera obra, Les 
santes nits, amb l'objectiu de visibilitzar problemàtiques actuals i properes. La companyia pretén fer crítica i denúncia social per mitjà dels seus 
projectes teatrals.

AUDITORI VIADER · CASA DE CULTURA
MATINALS
FITAG

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE
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DIMECRES 28, DIJOUS 29 i DIVENDRES 30 D'AGOST a les 17.00 h
Girona (Catalunya).  Cia. Quarta regional Companyia:

Obra: Sóc la Mercè
Durada: 35 min // Gènere: monòleg còmic // Idioma: català
Espectacle gratuït 

SINOPSI
La Mercè ha viscut tota la vida en una casa de pagès al Montseny i arriba a la ciutat de Barcelona per fer de minyona de la senyora Piedad 
Lorenzo Robles de Castillejos, sense saber què s'hi trobarà. Sort (o no) de la Lola, que li ensenyarà tot el que necessita saber.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Quarta Regional és una companyia de nova creació, tot i que la seva única component fa temps que treballa en el món de l'espectacle: forma 
part de Tirita Clown, que és el grup de pallasses de l'Hospital de Palamós, i té la companyia infantil Piruleta Contes.

CAIXAFORUM GIRONA

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE

XIX GIRONA INTERNATIONAL FESTIVAL OF AMATEUR THEATRE XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE AMATEUR DE GIRONA



DISSABTE 31 D'AGOST a les 17.00 h
Espectacle en conveni amb la Xarxa d'Ateneus Locals de Catalunya
Barcelona (Catalunya).  Grup de teatre El Centre Companyia:

Obra: Cuentos para pensar
Durada: 50 min // Gènere: lectura dramatitzada // Idioma: castellà
Espectacle gratuït 

SINOPSI
L'espectacle consisteix en una lectura dramatitzada de contes creats pel metge, psicodramaturg, terapeuta gestàltic i escriptor argentí Jorge 
Bucay. Els fragments són extrets del seu llibre Contes per pensar, en què el cèlebre autor reivindica el sentit comú i convida els lectors a la 
reflexió com a fórmula d'aprenentatge per a la vida.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

El Grup de Teatre El Centre es va fundar el 1884 com una secció de l'Entitat Centre Moral i Instructiu de Gràcia. Al principi només hi podien 
participar homes i la primera obra que va representar va ser Cura de moro, de Serafí Pitarra. Després de molts canvis al llarg de la seva extensa 
trajectòria, actualment representa una obra de teatre al mes. Comença la temporada durant el mes de setembre i l'acaba al juny. Forma part de 
la Federació de Teatres Amateurs de Catalunya.

CAIXAFORUM GIRONA

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE

XIX GIRONA INTERNATIONAL FESTIVAL OF AMATEUR THEATRE XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE AMATEUR DE GIRONA



DIMECRES 28 D'AGOST a les 18.00 h
Sant Gregori (Catalunya).  IncreiXendo Companyia:

Obra: Un dia qualsevol
Durada: 80 min // Gènere: sàtira burlesca // Idioma: català
Espectacle gratuït 

SINOPSI
La protagonista ha deixat de fumar i de beure, i un dia també decideix deixar de viure. Vol filmar el suïcidi per acomiadar-se de l'exmarit. Però 
un seguit de situacions inoportunes i inquietants, d'una tendresa esfereïdora i enervant alhora, li desbaraten el pla. L'obra ofereix una mirada 
tendra i pietosa a la solitud. Una sàtira burlesca, divertida, colpidora, lúcida i emotiva que ens parla en clau d'humor de les dones d'avui i de les 
seves circumstàncies. Una farsa també sobre la incomunicació d'una societat que malviu alienada en ginys electrònics

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

IncreiXendo va néixer l'any 2010 a Sant Gregori. Ha participat en les últimes cinc edicions del FITAG amb les obres Dones, l'altra cara del mirall 
(2014), Infidelity (2015), Cendra (2016), Neuròtics del Park Central (2017) i La cantant calba (2018). Altres muntatges seus són Serventes (de 
Mercè Rodoreda), El poema de Nadal (de Josep Maria de Sagarra), Kabaret i Don Jaume el Conqueridor (de Serafí Pitarra). 
El grup es responsabilitza de la direcció artística del TEAM, la Mostra de Teatre Amateur de Sant Gregori.

SALA LA PLANETA

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE

XIX GIRONA INTERNATIONAL FESTIVAL OF AMATEUR THEATRE XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE AMATEUR DE GIRONA



DIJOUS 29 D'AGOST a les 18.00 h
COPRODUCCIÓ INTERNACIONAL DEL FITAG 19: ISRAEL-CATALUNYA
Doar Gaash (Israel).  Teatro de  Netanya.  Efraim Barkan Companyia: Direcció i coproducció:

Obra: Esperando a Godot (adaptació)
Durada: 75 min // Gènere: tragicomèdia // Idioma: castellà
Espectacle gratuït 

SINOPSI
Els protagonistes de l'obra són dos rodamons, Vladimir i Estragon, que esperen en va al costat d'un camí un tal Godot, amb qui (potser) tenen 
alguna cita. El públic mai no arriba a saber qui és Godot ni quin tipus d'assumpte hi han de tractar. A cada acte, hi apareixen el cruel Pozzo i el 
seu esclau Lucky (en anglès, 'afortunat'), seguits d'un noi que fa arribar el missatge a Vladimir i Estragon que Godot no vindrà avui, «però demà 
segur que sí».

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Actors, ballarins i cantants formen part d'aquesta companyia, que va ser creada el 2004 per israelians originaris de l'Amèrica llatina. Els seus 
projectes combinen l'hebreu i el castellà. Ja han participat en altres edicions del FITAG, amb les obres Te, tango y limón, A las cinco de la tarde 
(así que pasen 70 años), Oh Dios!!! i Mis mejores amigas. Aquestes dues últimes van ser coproduccions amb actrius catalanes. Han actuat a 
Mèxic, Argentina, França, Bulgària i en altres ciutats de l'Estat. Esperando a Godot és una coproducció entre Israel i Catalunya en què 
participen tres grans actrius catalanes: Laura Ruiz, Alba Cabrera i Carme Val.

SALA LA PLANETA

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE
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DIVENDRES 30 D'AGOST a les 18.00 h
Llançà (Catalunya).  Cia. I per què no? Companyia:

Obra: La gran bellesa
Durada: 75 min // Gènere: teatre de text // Idioma: català
Espectacle gratuït 

SINOPSI
El periodista i escriptor Jep Gambardela és un home elegant i seductor que gaudeix al màxim de la vida social i nocturna de Roma. Des de l'èxit 
de la seva primera i única novel·la, sempre s'ha mantingut en els cercles socials més exquisits. Quan fa 46 anys, un cop inesperat li fa fer balanç 
de la seva vida. Analitzant-se a si mateix i la gent que l'envolta, mirant més enllà de la quotidianitat de les festes extravagants i de la mundanitat 
del seu entorn, troba la ciutat de Roma indiferent, amb un paisatge immutable i absurd de bellesa exquisida.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

La companyia va néixer fa sis anys amb la representació de la seva primera obra, Besos barrocos, però la creació oficial va tenir lloc fa tres anys, 
amb la representació de Revolution. Han actuat diverses vegades en l'àmbit municipal i el 2016 va ser la companyia escollida per inaugurar el 
FITAG.

SALA LA PLANETA

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE
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DISSABTE 31 D'AGOST a les 18.00 h
Barcelona (Catalunya).  ProjectA Teatre Social Companyia:

Obra: Adentro
Durada: 90 min // Gènere: teatre social// Idioma: castellà
Espectacle gratuït 

SINOPSI
La mort d'una policia en un incident dins d'un centre d'internament per a persones estrangeres (CIE) atreu l'atenció d'una periodista. Una mort 
que és al mateix temps desencadenant i desenllaç d'un seguit de trobades entre diversos personatges. Una interna i un intern, una policia, un 
treballador de la neteja, un periodista i un habitant de la ciutat. Sis mirades a una realitat complexa i brutal. Una obra íntima en dos temps: 
passat i futur, abans i després, fora i dins.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

ProjectA Teatre Social és una associació teatral amb onze anys de trajectòria, ubicada al barri del Carmel de Barcelona. Va néixer com un espai 
vivencial de creixement artístic. Està integrada per joves amb inquietuds artístiques socials i que desenvolupen diferents facetes artístiques 
(músics, actors experts en teatre físic, etc.). En concret, la companyia està integrada per sis actrius i actors, una directora i col·laboradors 
externs. Han realitzat diferents actuacions al carrer, en espais poc convencionals per a entitats socials i obres de sala de creació pròpia, com ara 
el muntatge Micromemòries (un homenatge i una reflexió sobre la memòria històrica). La seva última creació pròpia, Adentro, és una reflexió 
sobre els murs, a través de la realitat concreta dels CIE i els diversos actors i actrius que circulen en aquest món.

SALA LA PLANETA

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE
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DIMARTS 27 D'AGOST a les 19.00 h
COPRODUCCIÓ INTERNACIONAL DEL FITAG 19
Espectacle inaugural del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona

Obra: Experiment autoficció
Durada: 40 min // Gènere: teatre experimental // Idioma: gestual // Espectacle gratuït 

Direcció: Carolina Correa (Brasil)
Interpretació: Ana Régis (Brasil), Cristiano Diniz (Brasil), Polyana Tuchia (Brasil / Portugal), Maha El Boukhari (Marroc), 
Samira Hichika (Marroc), Ismail Elfallahi (Marroc), Jose Luis Diaz (Colòmbia), Fabio Eduardo Castro Rey (Colòmbia), Robert 
Batllosera (Catalunya), Gemma Lucha (Catalunya), Julieta Moras (Catalunya / Argentina), Laura Masmiquel (Catalunya), Elsa 
Fuentes (Catalunya / El Salvador), Mamadou Diallo (Catalunya), Daniel Fuentes (Catalunya)
Enregistrament d'imatges i vídeos: Hakim Habbi (Marroc) / Realització documental FITAG CINEMA: Lester Aguilar (Cuba)

SINOPSI
Una quinzena de persones de diferents parts del món, amb una forta representació de les comarques gironines, participen en aquesta 
coproducció internacional. La directora i actriu brasilera Carolina Correa dirigeix el treball, de caràcter experimental i basat en l'expressió 
corporal. És una obra contemporània, transgressora, introspectiva i visual. Amb aquesta proposta, el FITAG fa un pas endavant important i va 
més enllà del teatre clàssic i adopta nous gèneres i formats.

Sobre Carolina Correa
Carolina Correa és actriu, ballarina i directora teatral. És la coordinadora internacional del Corredor Latinoamericano de Teatro a l'estat de 
Minas Gerais (Brasil). És postgraduada en performance i art a l'escola i facultat de dansa Angel Vianna de Rio de Janeiro (2013), i graduada en 
comunicació social a la Universitat PUC Minas (1998). Actualment, és professora de llengua espanyola al col·legi Rudolf Steiner de Minas 
Gerais. També és fundadora del Grupo Dos Dois i del Soller Centro de Artes de Nova Lima (Brasil). El 2012 va ser guardonada com a millor 
actriu secundària amb el Premi Usiminas Sinparc. Ha actuat en diverses obres de teatre i en festivals d'arts escèniques del Brasil, Argentina, 
Uruguai, Xile, Cuba i l'Estat espanyol. L'any passat va actuar al FITAG amb l'obra Roma, i el 2017, amb l'espectacle Carolina, de Lorca.

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA

THE FITAG 
BALSAMIC THEATRE
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DIMECRES 28 D'AGOST a les 19.30 h
Vidreres (Catalunya).  Grup Teatral Vidrerenc Companyia:

Obra: El retaule del Flautista
Durada: 90 min // Gènere: farsa musical// Idioma: català
Espectacle gratuït 

SINOPSI
El retaule del flautista és una obra de teatre de Jordi Teixidor publicada el 1968 i premiada amb el Premi Josep Maria de Sagarra el mateix any. 
Adopta la forma d'una farsa medieval i intenta sensibilitzar el públic amb una problemàtica política i social de plena actualitat.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

El Grup Teatral Vidrerenc va néixer el 1967 de l'Agrupació Teatral del Cor Parroquial de Vidreres, creat el 1945. Ha participat en diferents 
mostres de teatre de les comarques gironines i al llarg de la seva trajectòria ha representat més de cinquanta obres d'autors diversos, com ara 
Molière, Lorca, Casona, Guimerà, Criado i Benet i Jornet. Actualment una cinquantena d'actors integren el Grup Teatral Vidrerenc. El més 
petit té sis anys i el més gran, vuitanta. A més d'El retaule del flautista, els últims cinc anys han representat Els pastorets.
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DIJOUS 29 D'AGOST a les 19.30 h
Valparaiso (Xile).  Situación País Companyia:

Obra: Tinto corazón
Durada: 60 min // Gènere: comèdia // Idioma: castellà
Espectacle gratuït 

SINOPSI
Tinto corazón explica la història d'amor entre una exballarina i cantant amb un pallasso de circ i pescador. Estubigia i Salustio en són els 
protagonistes i transiten entre els racons d'un bar de mala mort i els records d'un circ pobre a punt de fer fallida. Un viatge senzill i musical que 
dona vida a diversos personatges que divideixen la seva vida entre el gaudi de compartir un vaset de vi negre i l'absurd tresor de la pobresa.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Situación País és una companyia teatral integrada per actors i actrius que s’han format en el Curs de Teatre de la Universitat de Playa Ancha, a 
Valparaíso (Xile). S’inicien en l’àmbit artístic amb la creació i producció del primer Festival Universitari de Teatre de Petit Format Humberto 
Duvauchelle, projecte que lideren durant dos anys consecutius i que enguany arriba a la vuitena edició. En els seus muntatges escènics, han fet 
incursions en el teatre polític -No podría vivir en un país socialista (2014) o Que ladren (2018)-, el teatre popular de carrer -Tinto corazón 
(2017)-, l’educació -Cuentos diarios (2018)- i la salut -amb Teatro Foro, finançat pel Ministeri de Salut de Caravana (2018). Han participat en 
els festivals més importants del país, com ara el Festival Internacional de Danza y Teatro d’Iquique (FINTDAZ), el Festival Nacional de Teatro 
de Invierno de Calama (FENTIC) i el Festival Internacional de Teatro Zicosur Antofagasta (FITZA).
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DIVENDRES 30 D'AGOST a les 19.30 h
Torrelodones (Madrid).  Youkali Escena Companyia:

Obra: Heridas. Mujeres de Federico García Lorca
Durada: 75 min // Gènere: tragèdia // Idioma: castellà
Espectacle gratuït 

SINOPSI
Cinc dones ferides. Cinc dones esquinçades pel punyal de la vida, de l'amor i de la mort. La mare de Bodas de sangre, Yerma, Mariana Pineda, 
Bernarda i Doña Rosita. Cinc crits ofegats. Silenciats. I aquest crit soterrat, aquest afany irrefrenable de llibertat, de vida, d'amor sense límits és 
el que mou les cinc dones. I ho és fins a fer-se un cop contra el mur de la realitat mediocre i mesquina i opressiva que les envolta, o contra les 
seves pròpies limitacions heretades generació rere generació, com en el cas de Bernarda. Aquí rau al mateix temps la seva grandesa i humanitat. 
En aquest anhel de vida que transcendeix «las piedras sin jugo» de la realitat imposada i que tenyeix de verd esperança l'aigua vermella de la 
tragèdia. En apropar-nos a la ferida fonda del dolor, en furgar entre les arrels de la desesperació, arribem potser a l'últim santuari de l'ésser 
humà, aquell lloc on tots habitem i tots ens reconeixem..

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Youkali Escena és el somni d'uns apassionats del teatre amb una mateixa necessitat: actuar, treure tots els personatges que porten dins, que 
s'han anat quedant en ells al llarg de la seva vida, que els han prestat les seves emocions, que els han fet madurar..., i descobrir tots aquells altres 
que els esperen, que els deixaran la seva empremta i pels quals habitaran a Youkali. L'any 2014 el grup va posar rumb a aquesta illa misteriosa 
amb l'ànsia de viure l'escena des de tots els angles, de construir el seu projecte teatral des dels fonaments i cuidar-lo i veure'l créixer com un fill. 
Volen gaudir de tot i no perdre's res de l'ofici teatral: sentir-se com aquells còmics que passejaven la pobresa i el talent pels camins. Creuen en el 
teatre com una forma d'entendre la vida, i l'ànima de l'ésser humà, com un mitjà de recerca de la bellesa i de la transfiguració de la realitat. I 
aquesta és la seva filosofia de grup: abordar un teatre innovador sempre amb noves propostes escèniques..
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DISSABTE 31 D'AGOST a les 19.30 h
Tomelloso (Castella-la Manxa).  Carpe Diem Teatro Companyia:

Obra: El caballero de Olmedo
Durada: 105 min // Gènere: tragicomèdia // Idioma: castellà
Espectacle gratuït 

SINOPSI
Marcela i Pelayo, dos titellaires itinerants, arriben a una plaça. Porten el seu vell teatre de titelles i volen explicar la millor història del seu 
repertori per entretenir el públic i, sobretot, per aconseguir algunes monedes per poder matar la gana. Les seves figures de drap i cartró, gràcies 
a la màgia del teatre, passen a convertir-se en personatges de carn i ossos, a través dels quals els espectadors viuen i pateixen la tragèdia d'El 
caballero de Olmedo.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Carpe Diem Teatro es va formar com a grup de teatre amateur fa 25 anys. Des de llavors ha realitzat 21 muntatges. Destaquen sobretot obres 
com ¿Qué fue de Baby Jane?, Picospardo's, Las hijas de Santa Inés, El baile de los instantes muertos, Andronicus i El caballero de Olmedo, amb les 
quals ha rebut nombrosos premis i nominacions en diferents mostres i certàmens nacionals.
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DIMECRES 28 D'AGOST a les 19.30 h
Zaporíjia (Ucraïna).  Educational Theatre of the National University Companyia:

Obra: Intrigue and love
Durada: 45 min // Gènere: teatre dansa // Idioma: gestual
Preu: 5 euros

SINOPSI
Basada en una interpretació moderna de l'obra de Schiller del mateix nom, amb un final feliç. Els principals problemes quotidians de l'època de 
Schiller continuen sent rellevants en el món modern. Actualitat. Alemanya. Ferdinand, el fill del president d'una societat empresarial, vol 
casar-se amb Louise Miller, una noia de família humil, filla d'un músic. Tots dos són seguits per Wurm, el secretari del president de la societat, 
que també estima la Louise. Wurm, que està gelós, explica al pare de la Louise la trobada d'ella amb el fill del president... Milford és la filla del 
propietari de l'empresa més gran del país. El pare d'ella i el pare de Ferdinand entenen que si sengles fills contrauen matrimoni, les condicions 
econòmiques de les dues companyies milloraran. Wurm, el secretari del president, remou les intrigues... Però l'amor que uneix Ferdinand i 
Louise resisteix la traïdoria i els prejudicis de l'alta societat, que, per damunt de tot, aprecia la riquesa. Louise i Ferdinand troben, l'un en l'altre, la 
felicitat més gran.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

El Teatre Educatiu de la Universitat Nacional (Educational Theatre of the National University) de Zaporíjia es va fundar l'any 2011 al 
Departament d'Art Dramàtic de la Universitat Nacional de Zaporíjia. Els actors d'aquesta companyia de teatre són graduats de la càtedra d'Art 
Dramàtic i estudiants dels estudis d'interpretació de la Universitat Nacional. Els seus actors cerquen constantment la innovació, i això es 
reflecteix en els diàlegs, que són interessants tant per a adults com per a la mainada. Durant els anys 2011 i 2019 es van promoure vint 
produccions teatrals sota el concepte de teatre educatiu, que incloïen des de drames fins a projectes amb música i coreografia (2019, 36a 
Trobada Internacional de Teatre Universitari, RITU, Bèlgica; 2017, Festival Internacional de Teatre de Bursa, Turquia; 2016, Festival 
Internacional de Teatre d'Hongria).
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DIJOUS 29 D'AGOST a les 19.30 h
Tbilissi (Geòrgia).  ArtBridge Companyia:

Obra: Hoi
Durada: 50 min // Gènere: teatre dansa // Idioma: gestual
Preu: 5 euros

SINOPSI
El coreodrama Hoi, d'un sol acte, es basa en mites, poemes i miniatures populars georgianes. L'eix de la història és una lluita tradicional 
georgiana. L'obra comença amb els moviments en un món ideal que progressivament recorda una vida completa de diferents emocions i 
sentiments que porten les persones a situacions de conflicte, el desig de poder, l'autoestima i moltes passions o relacions personals íntimes 
complexes, a més de la seva aspiració creativa de fer el món més complet i fiable, on l'esperança és molt important. Els actors reflecteixen el 
relat sobre les seves vides a partir dels seus cossos, la parla, paraules aïllades, tècniques minimalistes, detalls de contactes improvisats i la 
combinació de diversos sons, i dansa i música georgianes.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

La companyia amateur d'estudiants d'art dramàtic de l'Acadèmia de Belles Arts de Tbilissi ARTbridge és una companyia teatral fundada el 
2014 en aquesta acadèmia. Els iniciadors i promotors del projecte són els tutors de l'Acadèmia M. Chkhikvishvili i K. Megrelidze. El projecte es 
va posar en marxa el 2014 i va reeixir. Les quatre estrenes d'èxit més guardonades han estat  El somni d'una nit d'estiu, Teatre Tumanishvili, 
Tbilissi (Geòrgia), 5.11.2014; Liberty, The Black Box Theatre for Experimental Performances, Teatre Nacional Rustaveli, Tbilissi (Geòrgia), 
22.12.2015, i al Festival de Teatre Estudiantil de Geòrgia, 5.06.2016, guardonada amb el premi especial del jurat; El Petit Príncep, Teatre sobre 
Atoneli, Tbilissi (Geòrgia), 9.04.2017, i Ma'at, Obere Mensa Neues Palais, Potsdam (Alemanya), 28.10.2017. Aquesta vegada, la companyia 
té l'honor de portar a escena la seva cinquena representació.
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DIVENDRES 30 D'AGOST a les 19.30 h
Moscou (Rússia).  Student Dance and Plastic Theatre Oler Companyia:

Obra: 8 wires or 1 reason of love
Durada: 45 min // Gènere: teatre dansa // Idioma: gestual
Preu: 5 euros

SINOPSI
Per la vigília del sopar de Nadal, que hauria de reunir tota la família i el servei, el cap de família i la seva jove filla acorden informar la família que 
ell ha estat assassinat. Totes les dones reunides a la casa (cadascuna de les quals li mostra un nivell d'afecte diferent) reben la notícia amb horror. 
A causa d'una tempesta de vent i neu, vuit dones (l'esposa del mort, dues filles, la germana, la cunyada, la sogra, la donzella i la institutriu) estan 
aïllades del món exterior. Els gruixos de neu impedeixen que la policia arribi a la casa, la línia telefònica està tallada, no hi ha connexió per 
telefonia mòbil... No hi ha estranys a la casa, i això significa que l'assassí és una de les vuit dones; la sospita cau en totes elles alhora i en 
cadascuna per separat.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Grup constituït sobretot per estudiants de la Universitat de la ciutat de Moscou que viuen dansant! Estudien programes d'oci de directors i 
docents. Sota el guiatge de la professora Olga Ershova van decidir preparar una escenografia plàstica, que va ser un èxit a la universitat i va 
rebre el Premi Especial al Festival Fiestalonia Milenio 2018, de Lloret de Mar.
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DISSABTE 31 D'AGOST a les 19.30 h
Timisoara (Romania).  Thespis Student Theatre Companyia:

Obra: 7 lives without you
Durada: 45 min // Gènere: drama // Idioma: gestual
Preu: 5 euros

SINOPSI
Un conte de 7 vides explicat en clau d'amor. La història ressegueix una jornada de viatge, des de l'inici fins a la fi, de dues ànimes insatisfetes. 
Com una caiguda mentre somiem que sembla que no té fi, els dos personatges s'ofeguen en les lluites desesperades que cada vida nova sembla 
portar. La seva determinació de mantenir-se com a parella amb un amor indestructible l'un per l'altre s'alça com un testimoni de la connexió 
pura que els uneix i que els condueix cegament cap a un fat final. Trobar l'un en un mar d'alteritats només per veure com s'esvaeix posa en marxa 
la seqüència de vides en què tots dos han i, definitivament, volen endurar uns insuportables déjà-vu només per assolir una llambregada d'aquell 
sentiment. La fam de felicitat. D'unicitat. Per nosaltres. El profètic 7 descriu justament això, la completesa, a despit de qualsevol obstacle, perill 
o de la mort. La plenitud a través de l'amor.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Durant el comunisme, el teatre d'estudiants Thespis (Thespis Student Theater), fundat el 1965, va ser un dels pocs teatres joves que van lluitar 
contra el comunisme des de la cultura. Després de la revolució de 1989, Thespis Theater continua presentant drames que tracten els temes 
més delicats, com ara la política, els drets humans o el medi ambient, però també textos clàssics de la dramatúrgia universal (Camus, 
Shakespeare, etc.) o drames i comèdies de l'absurd (Eugène Ionesco, Beckett, etc.). El repertori també inclou espectacles de teatre dansa i 
peces de teatre no verbal. El seu teatre jove es compon d'estudiants joves d'universitats locals i també d'exestudiants que, després d'haver-se 
graduat, continuen al grup durant uns anys. Formen així una gran família connectada per una mateixa passió. Han presentat un munt 
d'espectacles en festivals internacionals de teatre i els han concedit alguns premis als Països Baixos, França, Bèlgica, etc.
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DIMARTS 27 D'AGOST a les 21.00 h (PRIMERA HORA)

Banyoles (Catalunya).  Teiatròlics Companyia:

Obra: U, dos, tres...!!!
Durada: 70 min // Gènere: comèdia // Idioma: català
Preu: 5 euros

SINOPSI
El senyor Macnamara, un alt executiu de Coca-Cola al Berlín occidental, confia en assolir les més altes aspiracions dins de l'empresa. De sobte, 
una simple trucada d'Atlanta comença a capgirar-li els plans, i el que semblava una pujada directa a l'èxit es converteix en una baixada sense 
frens cap al desastre.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Teiatròlics va néixer el 2006 amb l'obra U, dos, tres..., de F. Molnar. És un grup obert, segons les conveniències de cada espectacle, pel que fa 
tant al nombre d'actors com a les edats. A dalt de l'escenari, en una mateixa obra, ha aplegat persones des de 9 fins a 65 anys i més de quinze 
actors en muntatges com ara En safata (de B. Wilder), Flor de cactus (de Barrilet-Gredy), La pista (d'A. Shaffer), Bluf (de Mar Vilà-Duch), 
Cara a cara (adaptació d'una obra de Dario Fo), Desafinats (de Mar Vilà-Duch), Qui l'ha mort? (adaptació d'una obra de Robert Thomas) i       
U, dos, tres...10 anys
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DIMECRES 28 D'AGOST a les 21.00 h (PRIMERA HORA)

Sant Hilari Sacalm (Catalunya).  Associació Cultural Grup de Teatre de Sant Hilari Companyia:

Obra: Idiota
Durada: 90 min // Gènere: drama // Idioma: català
Preu: 5 euros

SINOPSI
Totes les persones tenim una part idiota? I, si la tenim, podem deixar de tenir-la? Vostè és idiota? 
Aquest vindria a ser un breu resum del que se li planteja a un ciutadà corrent quan se sotmet a una prova d'un prestigiós centre d'estudis 
sociològics per afrontar uns deutes pendents. Les misèries humanes surten a la llum, quan som capaços de fer i dir, i de no dir

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

La companyia va néixer el 1980 d'una representació d'Els pastorets. Moguts per les ànsies de fer teatre, els integrants es van embrancar en una 
odissea que encara dura. En tots aquests anys, han representat obres clàssiques (com ara Maria Rosa, Terra Baixa i La rambla de les floristes), 
vodevils (com ara L'amor venia en taxi i No em toquis la flor) i de més contemporànies (com ara Mètode Grolhom, El test i El crèdit). Aquesta 
última es va representar l'any passat al mateix FITAG.
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DIJOUS 29 D'AGOST a les 21.00 h (PRIMERA HORA)

Arbúcies (Catalunya).  WC Teatre Companyia:

Obra: L'electe
Durada: 90 min // Gènere: comèdia // Idioma: català
Preu: 5 euros

SINOPSI
Es tracta d'una comèdia satírica sobre els efectes de la política i les teràpies psiquiàtriques. Un jove polític acaba de ser escollit president. En 
poques hores ha de pronunciar el seu discurs d'investidura però sorgeix un problema. El psiquiatra té molt poc temps per resoldre la situació i 
evitar que el president electe faci un ridícul espantós en la seva primera compareixença. L'electe és un muntatge humorístic en què aquests dos 
únics personatges discuteixen al llarg de tota la funció per resoldre un conflicte aparentment psicològic. Té una trama irònica, amb pinzellades 
de crítica política i de ritme àgil. Política contra ciència, consciència contra aparença, poder contra poder. L'obra pretén fer passar una bona 
estona a l'espectador, mostrant les misèries polítiques i humanes en clau d'humor.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

WC Teatre va sorgir el 2016 amb la voluntat de gaudir i fer gaudir de la màgia del teatre. Treballen amb humor gestual, clown, comèdia, vodevils 
i, puntualment, en un registre més seriós. Tenen el suport de l'equip del Teatre Centre d'Arbúcies i de la companyia de teatre Alba Nova de 
Bescanó. De fet, els dos fundadors del grup provenen d'aquestes dues companyies: Neus Rubio Viñas, de l'Alba Nova de Bescanó, i Pep Obiols 
Masferrer, del Teatre Centre d'Arbúcies. També tenen l'ajut de membres tècnics i artistes del teatre de Sant Hilari Sacalm. Això els ha permès 
poder contrastar experiències diferents i aprendre, sobretot aprendre molt.
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DIVENDRES 30 D'AGOST a les 21.00 h (PRIMERA HORA)

Sant Pere Pescador (Catalunya).  L'Elenc Santperenc Companyia:

Obra: Noietes (Adaptació de l'obra: Florido Pensil)
Durada: 75 min // Gènere: comèdia // Idioma: català i castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
Noietes és una adaptació d'El florido pensil, un reflex en clau d'humor de l'educació de diverses generacions de la postguerra. Tendim a recordar 
allò que suportem i l'humor sol ser una bona ajuda per afrontar el passat. També té el risc de desvirtuar la realitat, però aquest no és el cas de 
Noietes, gràcies a la fidelitat a uns textos i a uns fets que parlen per si sols. Adaptació de Mònica i Sílvia Oliva, amb aportacions de les obres 
produïdes per Tantlaka Teatre.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

La història de L'Elenc Santperenc ve de lluny. El 2015 van participar en el FITAG i en diverses edicions també en el FITAG Municipis.
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DISSABTE 31 D'AGOST a les 21.00 h (PRIMERA HORA)

Lloret de Mar (Catalunya).  Corset Teatre (Associació Cultural i Teatral Muekka) Companyia:

Obra: Ese silencio incómodo
Durada: 100 min // Gènere: comèdia dramàtica // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
La vida no és senzilla per a ningú i cadascú amaga o guarda situacions difícils d'afrontar. Però el temps ho posa tot a lloc. La Lola, la protagonista 
d'aquesta història, considera que ha arribat el moment i necessita explicar una cosa molt important als seus fills, amb qui fa molt que no es 
reuneix. Quina deu ser la notícia? Per mitjà d'un silenci incòmode i recorrent al gènere còmic, l'obra desemboca inesperadament en un mar 
sorprenent.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Corset Teatre van néixer el 2015 i el mateix any van estrenar la seva primera obra inèdita: Código Alfa. Des d'aleshores, han representat El nom, 
de Mathieu Delaporte i Alexander de la Patelière;  Alta suciedad, de José Ramon Alonso Oliva, i aquest any, al  FITAG, Ese silencio incómodo, 
d'Ángel Serrano Laguna. Han fet diverses representacions amb finalitats benèfiques i han participa en el FITAG 2016, el Festival del Barco 
d'Âvila Lagasca (2017) i la Mostra de Teatre de Pineda de Mar (2018).
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DIMARTS 27 D'AGOST a les 22.00 h
La Bisbal d'Empordà (Catalunya).  Yes The Music! Companyia:

Obra: Yes the Dream
Durada: 50 min // Gènere: teatre musical // Idioma: català
Preu: 5 euros

SINOPSI
Han passat uns quants anys des que Yes The Music! va dissoldre el grup i va deixar enrere els escenaris i els viatges de poble en poble amb la 
furgo. La Mireia, la Bruna, en Marc, l'Arnau i en Pep es reuneixen per fer neteja del local on encara guarden tot el que van acumular durant anys 
de concerts. Caixes i més caixes, plenes de pols, que guarden a dins seu la història d'un temps passat. En obrir caixes, el record dels bons 
moments viscuts aflora i omple d'enyorança alguns dels excomponents, que tenen el desig de tornar a viure aquells moments que els van fer tan 
feliços. La Mireia proposa refer el grup i fer un musical amb cançons de Disney. Només hi ha un problema: no són prou gent i, per fer-ho 
possible, s'haurà de fer un càsting. No saben què els espera!

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

El grup vocal Yes The Music! va néixer l'any 2012 a la Bisbal d'Empordà. Van guanyar un concurs de nadales, van cantar en directe al programa 
Fricandó matiner de RAC 105, van actuar a la Fàbrica Estrella Damm pels Premis Llibreter 2014, van organitzar la presentació del llibre Amb 
veu pròpia, de la cantant Nina, van actuar al festival A Cappella, van aparèixer a totes les televisions locals de Catalunya amb el concert Yes The 
Celebration! pel seu cinquè aniversari i van col·laborar amb cantants com Miquel Abras o Joan Rovira. Tan sols en tres anys van superar els 100 
concerts per terres catalanes. Amb aquest nou projecte els Yes The Music! fan un pas endavant i surten de la zona de confort, per oferir una 
proposta ben diferent de la que ens tenen acostumats. Ara ofereixen un musical sota la direcció de Grau Matas i Cristina Matas, de la 
companyia La Palpuda.
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DIMECRES 28 D'AGOST a les 22.00 h
Lleida (Catalunya).  Companyia InHabitants Companyia:

Obra: TEMPO
Durada: 75 min // Gènere: tragicomèdia // Idioma: català
Preu: 5 euros

SINOPSI
Set personatges de diferents èpoques de la història es troben atrapats en una mateixa sala. Entre tots hauran de descobrir quina és la seva 
missió i per què són ells els encarregats de resoldre-la. Ara bé, el temps s'acaba. TEMPO és una comèdia enèrgica que planteja un futur que no 
fa tanta gràcia.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

La companyia de teatre InHabitants va néixer a Lleida el setembre de l'any 2017. Els objectius del grup són oferir espectacles d'alta qualitat 
artística adreçats a tots els públics. Pretén crear espectacles amb un missatge crític sobre la societat i els valors, com la tolerància, la solidaritat i 
la cooperació. Encara que la companyia com a tal no té gaire recorregut, tots els seus actors i actrius s'han format i s'estan formant a l'Aula 
Municipal de Teatre de Lleida. Després d'haver integrat companyies de la mateixa escola (La Petiestable 12 i La Inestable 21), tots ells estan 
cursant el cicle formatiu de grau superior en arts escèniques. Amb l'espectacle TEMPO, aquest any la companyia ha començat a moure's a 
arreu de l'Estat i ha participat (o participarà) en espais com la Mostra de Teatre de Lleida, el Certamen de Teatre Alhama de Múrcia (on va 
guanyar el premi a millor obra, el premi especial del públic i el premi a millor actor per a Quim Roca), a Cartagena, a Igualada, etc.
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DIJOUS 29 D'AGOST a les 22.00 h
Tafalla (Navarra).  Puntido Teatro Companyia:

Obra: Castañuela 70+50
Durada: 90 min // Gènere: comèdia musical // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
Castañuela 70 + 50. Això era Espanya, senyors. I això és Castañuela 70+50, un espectacle teatral inclassificable. No és una comèdia, no és un 
musical, no és una revista, no és una bufonada, però barreja una mica de tot això i més per parodiar l'Espanya dels últims anys de la dictadura. La 
circumstància política que fos prohibit enmig d'un èxit extraordinari el va convertir en emblema generacional i símbol històric del teatre 
independent, que va acompanyar aquella dècada com a resposta social a un règim caduc. Els artífexs d'aquell episodi van ser el grup Tábano i la 
banda Madres del Cordero, amb el mateix estil desenfadat, humor sarcàstic, personatges estereotipats, guió obert a la improvisació, 
imaginació, joc, etc. Puntido vol presentar aquella Espanya i aquell teatre independent dels anys setanta, per riure'ns de les coses que no han 
canviat tant i de l'espectacle polític actual, amb el mateix llenguatge de la Castañuela.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Puntido Teatro es va crear a Tafalla l'any 2011. Va sorgir a partir d'un grup de persones relacionades amb el Grup Gabalzeka Teatro, també de 
Tafalla. Quan Gabalzeka va celebrar el 40è aniversari va demanar a totes les persones que en algun moment havien format part del grup, així 
com a qui havia assistit a algun dels tallers de teatre que ells havien impartit, que col·laboressin amb ells per celebrar aquesta efemèride. Això va 
propiciar el retrobament de diverses persones, que es van plantejar crear un nou grup de teatre. Puntido Teatro és un grup molt nombrós. Per 
aquest motiu, normalment treballen en dos o tres muntatges alhora, perquè els més de 20 integrants puguin participar-hi.
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DIVENDRES 30 D'AGOST a les 22.00 h

MARATÓ DE TEATRE I DANSA
Educational Theatre of the National University · Zaporozhie (Ucraïna)

ArtBridge · Tbilisi (Geòrgia)

Thespis Student Theatre · Timisoara (Romania) 
Fragments dels espectacles d’aquests tres grups programats al 
Centre Cultural La Mercè
Durada: 20 min. cada fragment // Gènere: teatre-dansa i drama // Idioma: gestual
Preu: 5 euros

Proposta pensada exclusivament pel i per al FITAG. Hem demanat a tres companyies de tres països de l’Europa de l’Est que comparteixin un 
únic escenari amb tres propostes de vint minuts pensades especialment per donar rellevància a aquest gènere de teatre-dansa tan present i 
representatiu d’aquests països de l’est d’Europa.
Aquesta nit serà un simposi d’històries explicades amb cossos que ballen i, potser, fins i tot, som espectadors d’algun final de nit molt a l’estil de 
l’esperit de la família FITAG.
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DISSABTE 31 D'AGOST a les 22.00 h
Aprilia (Itàlia).  Compagnia Teatro Finestra Companyia:

Obra: Mare Nostro
Durada: 75 min // Gènere: teatre experimental // Idioma: italià
Preu: 5 euros

SINOPSI
«En qualsevol latitud, formem part de la mateixa comunitat. Cada home, cada dona, cada criatura d'aquest planeta, tant se val on hagi nascut, 
té el dret a la vida i a la dignitat.» Mare nostro ha nascut en els temps presents, marcat per conflictes, violència, atrocitats. Passem per una crisi 
en què l'home és atrapat en un mecanisme de deshumanització. Avui, al món hi ha més països en guerra que no en pau. Però els efectes 
d'aquestes guerres se senten arreu. Una part de la humanitat fuig, travessa mars i fronteres, mentre l'altra part es defensa, construeix murs per 
aturar aquesta onada de gent desesperada. Mare nostro sona com una pregària, un mar que és una frontera però també una via que connecta. 
«Amb aquest treball, hem intentat posar-nos al costat d'aquells qui s'ofeguen, que es fan esclatar dins d'un teatre, dins d'un aeroport, però 
també al costat dels qui moren en aquells indrets. Un dels nostres objectius és invitar a mantenir-se humans, com la nostra única salvació. 
Siguem humans, fins i tot quan la humanitat sembli que s'hagi perdut al nostre entorn.»

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

El 2018 van participar al Festival Nazionale Teatro Scuola, un festival per a grups escolars, amb Mare nostro, representada per estudiants 
d'educació secundària del Liceo Meucci. El 2017 van representar Romeo + Juliet, de William Shakespeare, dirigida per Raffaele Calabrese. El 
2016 van guanyar el Festival Nacional UILT 2016 amb Tango, dirigida per Raffaele Calabrese. Van guanyat el premi del jurat tècnic a la millor 
producció i el premi del jurat jove a la millor actriu, per a Claudia Achilli. El 2015 van guanyar el premi a la millor producció del 27è Festival 
Nacional Maschera D'Oro 2015, amb Pinocchio, dirigida per Raffaele Calabrese. Van participar en el 25è Festival Internacional de Teatre 
Castello di Gorizia. El 2014 van guanyar el 46è Festival Nacional Macerata Teatro, amb Pinocchio, dirigida per Raffaele Calabrese. Pinocchio va 
ser seleccionada per a la 8a edició de la Trobada Internacional de Teatre Mediterrani de Granada. El 2013 va ser seleccionada per a la 15a edició 
del Mondial du Théâtre de Montecarlo.
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DIMECRES 28 D'AGOST a les 23.30 h (SEGONA HORA)

Bogotà (Colòmbia).  Colectivo Artístico El Fuelle Companyia:

Obra: Madre nuestra que estás en los suelos
Durada: 65 min // Gènere: farsa tragicòmica // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
Amb el seu cos de totuma i la seva memòria de blat de moro, la senyora Chicha va dir que, a Colòmbia, els camperols cullen aliments per a tot 
un país i el país només recull per a ells abandonament i pobresa. Ananies Neuta Tunjo és un camperol que, després que la seva dona morís i la 
seva única filla s'oblidés d'ell, cansat de la fam, el fred i la soledat, decideix vendre les seves terres al primer postor per emprendre el seu últim 
viatge cap a la ciutat a la recerca d'un nou horitzó, un paradís que li oferirà fred, asfalt i solitud. Madre nuestra que estás en los suelos és una 
pregària, una oració que a manera de salm ens convida a treure'ns les sabates i posar els peus sobre la terra, que cada vegada és menys terra i més 
asfalt.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

El Fuelle és un equip d'investigació i creació teatral, fundat l'any 2013 per artistes formats en els camps del teatre, les arts plàstiques i visuals, la 
música i el cinema. En principi s'han proposat crear obres de la seva pròpia collita, obres en què es pugui abordar alguna pregunta important 
sobre l'ofici del teatre i sobre la condició dels éssers humans, apostant per una mirada particular al context del seu país.
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DIJOUS 29 D'AGOST a les 23.30 h (SEGONA HORA)

ESPECTACLE EN CONVENI AMB ESCENAMATEUR
Santander (Cantàbria).  Entrecajas Fusión Companyia:

Obra: La Nº 7
Durada: 75 min // Gènere: drama // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
La Nº 7 és una adaptació de l'obra de teatre de Harold Pinter L'habitació. Una habitació fosca. La fred de l'exterior. Dos personatges semblen 
refugiar-se i amagar-se d'una amenaça sense forma que aguaita per tot arreu: al soterrani, al pis de dalt, al carrer i darrere la porta. Un precari 
refugi en el qual Rose vol creure estar fora de perill del que més tem: ella mateixa i el seu passat. En aquest ambient sòrdid i opressiu, allò 
inesperat és el leit motiv de la seva existència, encaminada cap a allò inevitable: la trobada definitiva amb l'amenaça exterior i interior.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Entrecajas Fusión és una associació cultural sense ànim de lucre fundada l'any 2003. Els seus membres s'han format a l'Escuela del Palacio de 
Festivales de Santander, al Centro Dramático de Ceuta, a l'Escuela de Artes Escénicas de Avilés i a Toledo. També han fet cursos de formació 
amb José Carlos Plaza, Etelvino Vázquez, Blanca del Barrio, Corazza, John Strasberg i Cristina Samaniego. Han participat en diversos 
llargmetratges i curtmetratges, han fet treballs per a la televisió i han actuat en espots de publicitat. El 2008 van fundar FETEACAN 
(Federación de Teatro Amateur de Cantabria) i, juntament amb Astúries i Madrid, el 2009 van fundar Escenamateur, confederació nacional 
de teatre amateur. Han impartit tallers de teatre a la població reclusa i han participat en campanyes d'activitats solidàries de recollida 
d'aliments, lectures dramatitzades, xerrades i col·loquis sobre violència de gènere i certàmens (on han aconseguit nombrosos premis). Han fet 
muntatges a partir de textos de Valle-Inclán, Molière, Cervantes, Txékhov, Dario Fo, Harold Pinter i Sergi Belbel, entre d'altres.
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DIVENDRES 30 D'AGOST a les 23.30 h (SEGONA HORA)

ESPECTACLE EN CONVENI AMB ESCENAMATEUR
Navalcarnero (Madrid).  El telón negro Companyia:

Obra: Fubol
Durada: 90 min // Gènere: comèdia // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
Fubol és una comèdia fresca i actual en què cinc personatges diversos i absurds mostren en clau d'humor els tabús de l'homosexualitat en el 
món del futbol. La relació sentimental d'una estrella futbolística i un inspector d'hisenda, la contractació d'una «noia de companyia» per al 
futbolista que maquilli la seva tendència sexual, una assistenta de la casa d'alta volada i un pizzer de poble formen aquesta estranya família. Els 
informatius de la televisió són els encarregats de dosificar el riure i uns fets sorprenents fan que aquesta obra enganxi els espectadors fins al 
final.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

El Telón Negro és una companyia creada el 2013. Els integrants tenen edats variades, cosa que atorga un valor afegit als projectes. Cadascú ha 
tingut una formació diferent i variada. Els orígens del grup es remunten al 2009, quan es van conèixer formant part de l'escola de teatre clàssic 
dirigida pel mestre, ja desaparegut, Carlos Ballesteros. Van ser formats en vers (amb obres de clàssics grecs, Lucas Fernández, Lope de Vega, 
Calderón de la Barca, Lorca, Jorge Llopis, etc.) i en el teatre (amb obres de Mihura i Jardiel). Després de la desaparició del mestre, els integrants 
van decidir emprendre plegats el projecte d'El Telón Negro. Van començar amb una obra d'autoria i producció pròpia, Fubol, que es va estrenar 
el 21 de febrer de 2015 amb gran èxit i que després s'ha representat diverses vegades amb molt bona acollida per part del públic. 
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DISSABTE 31 D'AGOST a les 23.30 h (SEGONA HORA)

ESPECTACLE EN CONVENI AMB ESCENAMATEUR
Elx (País Valencià).  Teatro en Construcción Companyia:

Obra: Huanita
Durada: 80 min // Gènere: tragicomèdia // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
Després de la Segona Guerra Mundial, Giuseppe Sonsa va decidir deixar Itàlia i anar a l'Amèrica del Sud a buscar-hi noves oportunitats. Abans 
de marxar, la seva dona li revela que està embarassada i li demana d'anar-se'n amb ell i la criatura a aquest lloc anomenat Veneçuela.
Dotze anys després, a Huanita, se li cremen els seus primers espaguetis i això desencadena els primers conflictes familiars. Així es descobreix el 
que ningú esperava: un secret revelador

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

La companyia Teatro en Construcción es va fundar el 2009 a Elx. Els seus integrants ho van fer amb la il·lusió de gaudir damunt dels escenaris, 
d'explicar històries i d'oferir un bon espectacle al públic. La major part de l'elenc ha pertangut a altres grups, com ara el grup de l'Aula de Teatre 
de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Aquí s'hi van establir els fonaments d'aquesta companyia. Els membres del grup han rebut formació 
a través de diversos tallers a Elx, Alacant, Granada, Huelva i Madrid, per millorar aspectes tècnics de veu, moviment i interpretació. El seu 
primer muntatge, Juegos prohibidos, d'Alberto Miralles (2010), els va dur a participar en diversos festivals de teatre nacionals. Després els 
components van centrar-se més en les seves professions i estudis, conscients que ser actor aficionat no és fàcil i que cal compaginar-ho amb la 
feina i la família. Huanita ha suposat una aposta per un tipus de teatre diferent. Un procés d'aprenentatge que va culminar amb la seva estrena 
el 2018.
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DIMECRES 28 D'AGOST a les 00.00 h
Vitòria (País Basc).  Imperfeccionismo Mágico Companyia:

Obra: Mi problema es tu problema
Durada: 60 min // Gènere: drama i comèdia // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
Van estar junts només un cap de setmana. Però ell es va obsessionar en tornar a tenir-hi una cita: rondava el seu portal i li trucava insistentment. 
Un dia decideix presentar-se a casa seva per veure junts un partit de futbol i declarar-li el seu amor etern. No obstant això, les expectatives no 
sempre es converteixen en realitat i només troba una porta tancada i el carrer fred. Mentrestant, un veí hipercinètic programa el despertador a 
les 6.00 AM i tanca les cortines. Al cap d'unes hores, els sorolls del carrer el desperten. Molt ofuscat, s'aixeca i tots dos s'emboliquen en una 
discussió èpica.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Imperfeccionismo Mágico és una associació que té com a finalitat ser el punt de trobada per a la reflexió a través del teatre. La companyia es va 
fundar a finals del 2016 i se centra en la creació d'espectacles amb segell propi.
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DIJOUS 29 D'AGOST a les 00.00 h
ESPECTACLE EN CONVENI AMB EL CORREDOR LATINOAMERICANO DE TEATRO
Buenos Aires (Argentina).  Cia. El Legado Companyia:

Obra: El legado
Durada: 60 min // Gènere: drama // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
A la sala d'estar de casa seva, Carmen rep els convidats. Són allà perquè té alguna cosa important a dir-los, un missatge que ha de transferir 
d'alguna manera. Carmen és vella i està una mica perduda. Entra i surt de la realitat, però troba la manera de comunicar als convidats la 
importància que rebin el seu llegat perquè continuïn la recerca que ella va començar fa quaranta anys i que ja no pot seguir. Per això, apel·la a 
tot el que va estar ajuntant durant la seva vida. Aquest és el seu veritable tresor, el que tanca la identitat de la seva neta encara no coneguda, 
però de qui tant sap. Interpel·la l'espectador i el fa partícip de la seva història, passant com un record viu per totes les etapes de la recerca. Així, 
veiem al mateix temps una dona jove, forta, intuïtiva i decidida; una dona de més de seixanta anys que comparteix la seva experiència i la seva 
calma, i una àvia de més de setanta que és capaç de riure's d'ella mateixa i que continua fent ballar el seu optimisme ple d'esperança.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

La companyia El Legado s'ha creat justament per representar aquesta obra. Des de principis del 2018, s'ha representat a la Sala Teatral Cuatro 
Elementos (Mar del Plata); a la presentació especial a Abrazo Ciudadano i Teatro Colón (en el marc de les activitats de la setmana de la 
memòria 2018, al Mar del Plata); al Teatro El Ópalo (Buenos Aires); al Teatro Belisario (Buenos Aires); al Teatro Ruido y Nueces, General Pico 
(La Pampa), i al Complejo Teatro Plaza de San Martín (Buenos Aires). Va ser una obra seleccionada per al Ciclo de Unipersonales Teatro El 
Ópalo (novembre del 2018) i el III Festival de Teatro de Larroque 2019. Quant als premis i distincions, ha rebut la nominació Premio Estrella 
de Mar 2018 Rubro Unipersonal; el Premio Estrella de Mar 2018 Rubro Actuació protagonista femenina de drama; la menció especial en els 
Premios Vilches de la Secretaria de Cultura; el Premio Derechos Humanos en Escena, a la Sección de Derechos Humanos de MDP; la 
distinció de la Defensoría del Pueblo, MDP 2018; el Premio Paoli Larroque 2019, amb una menció a l'obra, per la millor actriu i per la millor 
dramatúrgia.
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DIVENDRES 30 D'AGOST a les 00.00 h
ESPECTACLE EN CONVENI AMB EL CORREDOR LATINOAMERICANO DE TEATRO
Belo Horizonte (Brasil).  Cia. Ana Regis Companyia:

Obra: Peixes
Durada: 50 min // Gènere: drama // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
Claudia, 47 anys d'edat, professora. Ha viscut envoltada de violència domèstica i moral al llarg de tota la seva vida. Un dia trenca l'ordre de les 
coses i trenca el cicle de la violència del qual forma part involuntàriament. Dramatúrgia basada en relats reals de dones violades. Claudia no és 
una estadística. Claudia és una conseqüència social.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Ana Regis va fundar la companyia Cínica a començaments dels anys noranta, havent estat nominada per al premi de millor actriu pels 
espectacles Catavento i Amor de Dom Perlimplim, tots dos amb la direcció de Juliol Maciel, actor i director del grup Galpão. El 2007 va fundar la 
companyia Bárbara, on va produir i va actuar a l'obra Productos: vestido-bandera-lápiz labial, dirigida per Rita Clemente i amb text d'Adélia 
Nicolete, en la qual també va ser nominada per al premi a millor actriu. La companyia Bárbara ha estat present en tres edicions de FIMPRO 
(Festival Internacional de Improvisación). Dramaturga en l'espectacle Por toda mi vida, dirigida per Eduardo Moreira. Peixes és el seu primer 
monòleg. El 2018 va guanyar el IV Premi Copasa-Sinparc en les categories de millor actriu i millor text. El 2018 Peixes va participar en el FIT 
BH 2018.
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DISSABTE 31 D'AGOST a les 00.00 h
ESPECTACLE EN CONVENI AMB EL CORREDOR LATINOAMERICANO DE TEATRO
Valparaíso (Xile).  Centro de Investigación Teatro La Peste Companyia:

Obra: Lavinia
Durada: 45 min // Gènere: drama // Idioma: castellà
Preu: 5 euros

SINOPSI
Una actriu descansa, gaudeix i s'omple de ràbia en un teatre buit. Recorda els seus amors i el seu pas delirant per una Espanya franquista. Pel 
que sembla, va ser una diva (o ho continua sent). Pel que sembla, va estar enamorada (o ho continua estant). Pel que sembla, odiava la seva 
feina (o ho continua fent). Pel que sembla, era una dona (o ho continua sent). Lavinia és un instant en el cos d'una dona cansada, però feliç de 
recordar el seu recorregut vital. L'alcohol i l'autodestrucció han estat els seus acompanyants constants. Habita en un cos que desplega múltiples 
càrregues històriques i que odia la mediocritat de l'amor. Trastoca el que és políticament correcte i proposa la subversió de tota moralitat. 
Lavinia és una dona que decideix no ser-ho més per poder prendre un glop tranquil·la a les butaques de qualsevol teatre del món.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

El Centro de Investigación Teatro La Peste, de Valparaíso (Xile), és un espai de formació, creació i producció teatral que durant l'any 2019 ha 
celebrat els 18 anys d'activitat ininterrompuda. La seva trajectòria s'ha caracteritzat per proposar pràctiques escèniques que generen una 
reflexió, crítica i estètica particular. Obre preguntes a partir de temes conjunturals, genera fites importants en les tasques artístiques del 
mateix grup i també fa una aportació al desenvolupament del teatre regional i nacional. Ha fet 21 estrenes teatrals i, entre altres coses, 
l'obertura d'espais com ara Encuentro de Teatro Porteño Independiente (entre els anys 2004 i 2014) i l'Espai de Formació (2010 al 2018). 
Treballa també en la formació per a aficionats de les arts escèniques.

AUDITORI VIADER · CASA DE CULTURA
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DIJOUS 29, DIVENDRES 30 I DISSABTE 31 D'AGOST a partir de les 01.00 h
 Marieta SánchezCordinació:

ESPAI OBERT A TOTHOM QUE VULGUI APORTAR UNA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA 
AL FESTIVAL.
Es poden enviar propostes a: fitagdenits@fitag.cat

CABARET FITAG DE NITS
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DIMECRES 28, DIJOUS 29, DIVENDRES 30 I DISSABTE 31 D'AGOST 
de 19.00 h a 20.30 h
Entrada gratuïta. Aforament limitat
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Sant Beethoven del Montseny
SINOPSI: Una alcaldessa, un carnisser, la seva dona infidel, una mare soltera i 
la seva filla adolescent, dues bolleres, la macarra de barri, l'hostalera tafanera… 
viuen en un poble on tothom canta a tothora. Fins que  arriba un desconegut que 
no sap cantar, posant en perill la tranquil·litat de la comunitat.
Intèrprets: Xènia Aymerich, Emma Gómez, Laura Irina, Maria Luque, Agnès 
Marco, Pau Roca, Àlex Rosselló, Èlia Suy, Júlia Vintcens i Jaume Viñas.
Tutoria: Núria Borràs.

Tot depèn de tu
SINOPSI: No puc. No vull. Ara no... La foscor torna a ser aquí. La foscor 
m'envolta, m'envaeix. Vull que s'acabi. Vull llum, encara que sigui només un 
instant. Necessito respirar. Alguna cosa m'ho impedeix. Una veu que no calla. Tots 
hem sentit aquesta veu. A tots ens ha frenat. Però la batalla no està perduda. Qui 
guanyarà?
Intèrprets: Mariona Canadell i Mireia Rosas.
Tutoria: Mireia Vallès.



DIMECRES 28, DIJOUS 29, DIVENDRES 30 I DISSABTE 31 D'AGOST 
de 19.00 h a 20.30 h
Entrada gratuïta. Aforament limitat
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Tot esperant Àlex
SINOPSI: L'Àlex ha crescut als nostres ulls: la seva infància i adolescència han 
estat un camí vital per a nosaltres, però... en el fons tots ens sentim com el/la 
propi/a Àlex; confusos, il·lusionats i, sobretot, reprimits. El procés de creixement 
d'un petit artista nascut de les experiències de cada un dels mateixos creadors. Un 
petit tastet del que pot ser per a nosaltres el món.
Intèrprets: Pol Franch, Pau Pericot, Laura Prats, Jaume Roger, Guillem Roman i 
Júlia Sánchez-Ossorio.
Tutoria: Neus Elfa.

Vivim al límit
SINOPSI: 3 amics, en Pérez, en Martí i en Biel, intentaran salvar Ràdio 
Gallinetes, una petita emissora local que està perdent audiència. Per fer-ho 
crearan una ràdio novel·la per enganxar els oients. A partir d'aquí apareixeran un 
seguit de fets inesperats on la realitat es fusionarà amb la ficció.
Intèrprets: Arnau Boix,  Jordi Manyà i Josep Masó.
Tutoria: Marcel Tomàs.
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Irmgard Stiegelmayer
SINOPSI: Una recepcionista, amb quelcom estrany però familiar, comença a 
fer passar gent a una sala d'espera. Cada un és més singular que l'anterior. Sembla 
que van tots a la seva però no tardarem gaire en esbrinar que tots tenen alguna 
cosa en comú..
Intèrprets: Rosa Maria Anadón, Salvador Chavero, Verena Kuenzel, Iban 
Francisco Martinez i  Stefania Minuto.
Tutoria: Pere Hosta.



DISSABTE 31 D'AGOST a les 12.00 h
Talca (Xile).  Cia. Teatro al Margen Companyia:

Obra: Los cuentacuentos de El Chano
Durada: 50 min // Gènere: contes per a infants // Idioma: castellà
Espectacle gratuït 

SINOPSI
El Chano és un personatge que recorre els camins rurals. Té un sac ple de records, que li serveixen per explicar milers d'històries. Són joguines 
que il·lustren els mites de la seva terra. Baldufes, emboques, runrunes, camions de fusta i ninots ajuden a recrear la seva màgia de rondallaire. 
També li agrada parlar en vers i ballar una cueca, que és una dansa folklòrica xilena, mentre recorda la seva vida transhumant.

BREU HISTÒRIA DEL GRUP 

Héctor Fuentes és un actor, director teatral i dramaturg xilè. Des de fa 30 anys, participa en muntatges teatrals de tot tipus i en projectes 
audiovisuals. Com a dramaturg, va rebre la Beca Fundació Andes a la dramatúrgia, a partir de la qual va crear el text i el muntatge d'El dulce 
meneo. És un gestor cultural actiu, que ha creat diversos espais dedicats a la difusió creativa cultural, com ara Zona al Margen i Teatro Chico. 
Actualment, manté una activitat constant als espais Galpón al Margen (a la ciutat de Talca) i a l'Anfiteatro de Llongocura, inserit en el seu 
ambiciós projecte, Campo Cultural de Llongocura (a la comuna costanera de Curepto).

AUDITORI VIADER · CASA DE CULTURA
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DIMARTS 27, DIMECRES 28, DIJOUS 29, DIVENDRES 30 i DISSABTE 31 
D'AGOST a partir de les 00.00 h

Es parteix de la llum com a principal element definidor de l’ambient. Un espai enorme, el pati de la Casa de Cultura. 
Unaatmosfera informal, distesa, acollidora, propensa a l’espontaneïtat, per al FITAG TERRASSA NITS. Uns elements lumínics 
pensats per il·luminar càlidament i delicadament l’espai.
Amb aparents llums de taula a gran escala, de geometria simple i línies minimalistes, es defineixen els límits del’espai de la terrassa 
nocturna, per crear microambients i fomentar les relacions socials. Tot això sense oblidar els colors de la marca FITAG: el blanc, el 
negre i el vermell.
Les làmpades són fonts de llum, però a la vegada generen una superfície. Les altes són suport de vegetació, i aporten un to fresc i 
agradable a les nits d’estiu. Les baixes es converteixen en taules per deixar-hi les copes. I al fons de la terrassa, un espai escènic 
informal, desenfadat i obert a tothom, acompanyat per la projecció lumínica del nom del festival.

PATI CASA DE CULTURA
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31 D'AGOST a les 12.00 h

Presentació pública del projecte: 
De l'escenari a la pantalla
Obert a tothom
Kinema Girona Produccions vol endegar un projecte exclusiu per a la realització d’una sèrie de ficció en català a Girona i 
comarques, en el àmbit de la producció no professional.
L’actual oferta de practicants i estudiants en l’entorn de la producció audiovisual, anima a la productora a desenvolupar aquest 
projecte, amb la intenció de promocionar als participants en unes pràctiques, que poden donar l’oportunitat de treballar en un 
projecte real i que pugui ser difós, aprofitant les diversos canals de comunicació actuals. També una plataforma per donar a conèixer 
nous valors de la interpretació, la producció i la direcció escènica.
Per aquest motiu hem desenvolupat un estudi planificant un pla de rodatge en base a la realització d’un programa pilot de mostra, 
com a primera  experiència per avaluar l’organització, el pla de treball i  la futura continuïtat de la sèrie local.
El programa pilot parteix de deu seqüencies triades aleatòriament de la bíblia general de la sèrie, localitzades en espais naturals de 
Sant Pol de Mar, Sant Gregori i de La Vall del Llémena. 
La interpretació és a càrrec de diversos actors i actrius del grup de teatre Increixendo i altres components de diferents grups i 
escoles de teatre de les comarques gironines.
Partint d’uns arguments propers, la sèrie vol reflectir les vivències d’uns entorns de poble i de ciutat, on la vida quotidiana es posa en 
evidencia amb totes les seves vicissituds, amb el títol genèric de “Pecats i Mortals”. La idea original ha estat escrita i dirigida per 
Joan Roura, realitzador de cinema i televisió.

Joan Roura
Promotor i realitzador

AULA MAGNA · CASA DE CULTURA
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ENTRADES
> ENTRADES GRATUÏTES ALS ESPAIS

    AUDITORI JOSEP VIADER (CASA DE CULTURA) , CAIXAFORUM, SALA LA PLANETA I TEATRE MUNICIPAL1 

 Repartiment de les entrades 1 hora abans de l'inici de l'espectacle a la porta d'entrada de cada sala excepte l’espectacle de dimarts 
dia 23 a les 19.00 h del TEATRE MUNICIPAL2

1  Espai d’espectacles de portes obertes (per ordre d'arribada i fins a omplir l'aforament): Matinals Fitag  – Fitag Galliner - Fitag de nits.
2  Espectacle inaugural: Teatre Municipal. El repartiment es farà a partir de les 17.00 h a la mateixa porta del teatre.

> ENTRADES DE PAGAMENT ALS ESPAIS
 CENTRE CULTURAL LA MERCÈ, PATI DE LA CASA DE CULTURA, PATI DE LES MAGNÒLIES I AUDITORI JOSEP VIADER - 
 TEATRE NITS

 ENTRADES DE PAGAMENT  
Tipus d'entrades i descomptes:

 > 1 entrada a 5 €  (vegeu Opcions de compra).

 > Abonament de 2 entrades a 8,50 €  (espectacles diferents i només amb l'opció de compra presencial a taquilla o per Codetickets. 
Sense reserva via correu electrònic).

 > Abonament de 4 entrades a 16 € (espectacles diferents – vegeu Opcions de compra) .4

 > Socis AGT (El Galliner) - Majors de 65 anys : entrades a 3,5 €. 5

 > Socis del GEiEG: veure condicions a la pàgina web del Grup Excursionista dins l’apartat Activitats Socials. 
  4 entrades per a 4 espectacles diferents i no acumulable a d'altres promocions. Les entrades que no es recullin el dia establert perdran la condició 4

d'abonament.
 5 Compra presencial amb acreditació i fins a esgotar les entrades assignades.

>  OPCIONS DE COMPRA

 > Venda anticipada per Internet a CODETICKETS (www.codetickets.com).
· Preu entrada 5 € + 1 € per despeses de gestió. Venda a partir del dia 15 de juliol i fins a les 16.00 h del mateix dia de la funció.

     · Altres preus: opcions de compra dels abonaments per a 2 i 4 entrades (veure apartat ENTRADES DE PAGAMENT). 
Despeses de gestió no incloses. Opció no acumulable a d’altres ja existents.

 > A la taquilla instal·lada a la glorieta de la Casa de Cultura durant els dies del Festival des de les 17.00 h i fins a esgotar les 
entrades o minuts abans de l'inici de cada funció. En aquest espai es vendran les entrades de tots els espectacles de pagament.

 > Abonaments*: venda des de Codetickets i també amb reserva prèvia enviant correu correu electrònic a entrades@fitag.cat     
(cal deixar el nom, el telèfon de contacte i els espectacles triats en aquesta opció) i fins al dilluns dia 26 d'agost. Recollida i 
pagament presencial només el dimarts dia 27 desde les 17.00 h i fins a les 22.00 h a la glorieta de la Casa de Cultura.

 > Informació telefònica de 9.00 h a 15.00 h al número 675 01 83 31.

    * 4 entrades per a 4 espectacles diferents i no acumulable a d'altres promocions. Les entrades no recollides el dia establert perdran la 
condició d'abonament.
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Direcció
Martí Peraferrer Vayreda
fitag@fitag.cat

Direcció tècnica
Xavier Valentí
tecnica@fitag.cat

Cap de pressupostos i producció Coproduccions FITAG 2019
David Masgrau
administracio@fitag.cat

Cap de producció
Laia Claver
produccio@fitag.cat

Responsable dels escenaris de l'Auditori Viader i 
relacions públiques
Marieta Sánchez
fitagdenits@fitag.cat

FITAG als Municipis
Cap de producció: Jordi Murillo
fitagmunicipis@fitag.cat

Cap de venda d’entrades  i coordinació de voluntaris
Montse Sánchez
entrades@fitag.cat

Assistents del FITAG
Marie Lachazette i Gemma Guerrero

Tècnics dels espais escènics:
Enric Potrony
Jordi Castelló
Joan Grané
Andreu Mateo
Xavier Geli
Andreu Fàbregas

Vídeo FITAG 
Xavi Villanueva

Fotografia FITAG
Irene Roé i Pau Herrero

Disseny gràfic: 
Xavier Roqueta (Diputació de Girona)
Babooh! Disseny i Comunicació (Ignasi Sarquella)

Disseny i programació web: 
Minimilks

Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació de la Diputació 
de Girona
Comunicació: Carmina Solano
comunicacio@ddgi.cat
Protocol: Noemí Pedró
protocol@ddgi.cat

Assessorament lingüístic:
Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona

Personal de la Casa de Cultura
Director en funcions: Lluís Freixas Mascort
Programació: Irene Forts i Anna Presas Quintana
Administració: Carles Tulsà i Vert i Maria Rosa Vallmajor i 
Terradellas
Tecnologies de la informació: Albert Johé i Martí
Assistència a les activitats i manteniment: Josep Carles 
Cardona i Camara, Miquel Ribot Puigdemont i Joaquina 
Hernández i Requena
Vigilància d'exposicions: Mariona Estivill i Morgade
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