Nota de premsa
Dijous, 29 d’agost de 2019

El FITAG felicita el Grup Teatral Vidrerenc pels
cinquanta anys a dalt dels escenaris amb “El retaule
del flautista” al Teatre Municipal de Girona
El Grup Teatral Vidrerenc fa cinquanta anys que trepitja els escenaris de les comarques
gironines. I, per commemorar un aniversari tan especial, ahir al vespre van actuar al
Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) i van representar El retaule
del flautista en un dels escenaris més emblemàtics de la demarcació: el Teatre Municipal
de Girona. Hi van participar una quarantena d’actors i actrius, d’entre tres i vuitanta anys,
que van protagonitzar aquesta farsa musical publicada per Jordi Teixidor el 1968 i que
centra l’argument en l’abús del poder.
De fet, Vidreres és un dels municipis que des de fa anys participa a FITAG Municipis.
Aquest 2019, també en formen part Campdevànol, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la
Selva, Palamós, Sant Gregori i Sant Pere Pescador. Amb un afany descentralitzador i
la voluntat d’acostar la cultura a la ciutadania, els ajuntaments de les comarques
gironines que hi participen aprofiten aquest esdeveniment internacional per potenciar el
teatre amateur local i, alhora, acollir grups d’arreu del món als seus municipis durant un
dia del festival. Per això, la jornada afavoreix l’intercanvi cultural amb altres països,
ofereix una experiència de convivència als participants i també acaba sent una
oportunitat de promoció turística per als pobles i ciutats adherits.
En els arxius adjunts, us enviem imatges dels espectacles que es van representar ahir
en el marc del FITAG. Totes les imatges són d’Irene Roé, excepte la d’El retaule del
flautista (aquesta cal signar-la a nom de la Diputació de Girona):




Lectura poètica bilingüe, de la companyia Sol Solet de Campdevànol. A l’Auditori
Viader de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona.
Soc la Mercè, de la companyia Quarta Regional de Guriba. Al CaixaForum
Girona.
Un dia qualsevol, de la companyia IncreiXendo de Sant Gregori. A la Sala La
Planeta.








Intrigue and Love, de la companyia Educational Theatre of the National
University de Zaporíjia (Ucraïna).
El retaule del flautista, de la companyia Grup Teatral Vidrerenc de Vidreres. Al
Teatre Municipal de Girona.
Idiota, de l’Associació Cultural Grup de Teatre de Sant Hilari. Al Pati de les
Magnòlies.
Tempo, de la Companyia InHabitants de Lleida. Al Pati de la Casa de Cultura.
Madre nuestra que estás en los suelos, del Colectivo Artístico El Fuelle de
Colòmbia. Al Pati de les Magnòlies.
Mi problema es tu problema, de la companyia Imperfeccionismo Mágico. A
l’Auditori Viader de la Casa de Cultura.

Avui, a partir de les 14.00 hores, us enviarem una altra nota de premsa i imatges de la
tradicional recepció institucional als participants del FITAG, que tindrà lloc a les 12.00
hores al claustre de la Diputació de Girona.
Finalment, us avancem la programació d’avui del FITAG i de FITAG Municipis:

En aquest enllaç, hi podeu consultar el dossier de premsa del FITAG 2019 amb la programació
actualitzada.
Si voleu assistir a qualsevol espectacle del FITAG, la mateixa acreditació de la inauguració us hi
donarà accés. Si no en disposeu, indiqueu-nos-ho i us la tramitarem. Tant si disposeu de
l’acreditació com si no, cal que prèviament i amb anticipació, ens comuniqueu que voleu assistir en
una obra concreta enviant un correu electrònic a comunicacio@ddgi.cat (amb el nom i cognoms,
mitjà de comunicació, adreça electrònica, telèfon i espectacle escollit).
Per a més informació, consulteu el web del festival (www.fitag.cat) i els perfils de Twitter, Instagram
i Facebook del FITAG (@FITAGGIRONA) i de la Diputació de Girona (@diputaciogirona), amb les
etiquetes #FITAG19 i #FitagMunicipis. Per mitjà de les xarxes socials, hi comunicarem possibles
informacions d’última hora (com ara canvis d’escenaris en cas de pluja).
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