


Benvinguts a la 6ª edició del FITT. Un esdeveniment teatral que cada 

cop va sumant més complicitats, aquest any s’hi sumen els espais 

CaixaFòrum i Palau Firal.

 

EL FITT és un centre de referència teatral contemporània amb propostes 

internacionals però també locals. 11 espectacles de procedències molt 

diverses (Barcelona, Màlaga, Nova York, Israel, França, Regne Unit o 

Madrid). Moltes companyies presenten el seu espectacle per primer 

cop a casa nostra. Autors contemporanis que parlen, a través de l’art, 

d’allò que els inquieta. Creadors que conviden al públic a establir noves 

relacions amb el teatre. A redescobrir-lo. Fem entre tots que Tarragona, 

durant 5 dies, sigui un obrador teatral. Vine i coneix les companyies i els 

programadors, gaudeix dels sopars tarragonins, dels vermuts teatrals, 

dels workshops...

Viu l’experiència del FITT!



Quins són els paràmetres que estableixen una societat sana? Un 

concert, un espectacle, un espai fronterer d’identitats velades per 

donar llum a un tema silenciat i amb poc espai en la nostra societat: 

la simptomatologia del TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu). Una 

aproximació a la perifèria dels discursos oficials contra l’hegemonia de 

les mirades imperants.

Espectacle accessible per a persones sordes. Català. 75 min

Fitxa artística

Autoria: Les Impuxibles, Judith Pujol i María Velasco. Direcció: Ariadna 

Peya i Clara Peya. Textos: María Velasco. Traducció: Judith Pujol. 

Coreografia: Ariadna Peya. Música: Clara Peya. Intèrprets: Èlia Farrero, 

Ariadna Peya, Clara Peya, Pau Vinyals i Adrià Viñas.  Escenografia: Judit 

Colomer. Disseny d’Il·luminació: Jordi Berch. Disseny de so i mescles: 

Carles Bernal. Vestuari: Marc Udina. Producció executiva: Gràcia Camps 

Miró.

Suite tOC núm 6
Cia. Les Impuxibles (BarCeLona)

teAtRe metROPOL
Dimarts 25 DE JUNY 21.30 h

ESPECTACLE INAUGURAL
ENtraDa 16 €/12 €



What Does Stuff Do? és una actuació de malabarisme absurda i profunda 

en l’estil d’un TED Talk. Robin Dale utilitza els coneixements del seu 

entrenament en la disciplina del circ amb idees de la filosofia acadèmica 

per oferir noves formes de pensar sobre el món físic. Abocaments, ping-

pong de rendiment i el motivador discurs d’un home en banyador. Una 

excèntrica lliçó de filosofia, una odissea de circ.

Espectacle a concurs / Anglès i castellà. 60 min

Premis

ACT Festival, Bilbao, 2017

Best of BE Festival, Birmingham, 2018

Fitxa artística

Idea, creació i interpretació: Robin Boon Dale.

PALAu FiRAL
DimECrEs 26 DE JUNY 19.00 h

SOPAR FITT
JarDÍ tEatrE mEtrOPOL

20.00 h
Accés al Palau Firal per les escales mecàniques

WhAt DOeS StuFF DO?
robin Boon Dale (regne UnIT)



Experiència immersiva a partir del mite grec dels germans Tiestes i 

Atreo. La veu d’una dona guia a un reduït grup d’espectadors en un 

viatge al centre de l’horror que permet espiar a Tiestes en un cotxe, 

ballar música electrònica, entrar en un jacuzzi o ser testimoni d’un 

violent assassinat. Els espais es despleguen davant l’espectador, que 

pot explorar-los lliurement desafiant les lògiques de la narrativa teatral 

clàssica.

Castellà i anglès amb sobretítols. 75 min

Fitxa artística

Coordinació: Iñigo Rodríguez-Claro i Carlota Gaviño. Direcció: Iñigo 

Rodríguez-Claro. Text original: Carlota Gaviño. Música: José Pablo Polo. 

Intèrprets: José Juan Rodríguez, Juan Ceacero i Lluna Issa Casterà. Veu 

en off: Carlota Gaviño. LLums: Pablo Rodríguez. Audiovisuals i disseny 

gràfic: La dalia negra. Producció i distribució: XperTeatro. Producció de 

grumelot en coproducció amb FITT noves dramatúrgies i CC Conde 

Duque, amb el suport de Clásicos en alcalá.

CAPçALeRA DeL CiRC
DimECrEs 26 DE JUNY 21.00 h i 23.00 h

Accés Capçalera del Circ per Rambla Vella

SOPAR FITT
JarDÍ mEtrOPOL
20.00 h

ESTRENA
MUNDIAL

tieSteS
Cia. grumelot (MaDrID)



Ondine és l’autèntic producte de la comunitat estrangera de Deià 

(Palma de Mallorca) als anys 70. Ha viatjat molt i ha viscut en diferents 

països. S’ha format en diferents disciplines artístiques i ha treballat de 

mil coses. Ara lluita per sobreviure, en el sentit literal de l’expressió. Ens 

agradaria fer-li un regal, ja que Ondine “es dóna a la ciència“, deixant els 

seus racons al descobert i sense condicions. 

Espectacle a concurs / Anglès, francès i castellà. 60 min

Fitxa artística

Idea, direcció i llums: Arróspide-Runde-Sanz. Basat en escrits d’Ondine 

Perret. Material coreogràfic: Paloma Díaz, Elias Miguez, Juanjo 

Torres, Denislav Valentinov, Mónica Runde, Elisa Sanz i Inés Narváez. 

Interpretació: Paloma Díaz, Elias Miguez, Juanjo Torres, Denislav 

Valentinov, Mónica Runde, Inés Narváez i Teresa Rivera. So i audiovisual: 

Mónica Runde. Escenografia i vestuari: Elisa Sanz. 

teAtRe eL mAGAtZem
DiJOUs 27 DE JUNY 19.00 h

SOPAR FITT
JarDÍ tEatrE mEtrOPOL

20.00 h

OnDine
Cia. epifanías (MaDrID)



Tres països, tres malabaristes, tres objectes. Humor, bogeria i tècniques 

secretes mai abans vistes. Tres personatges que habiten en un univers 

absurd on regna la comicitat. Piti Peta Hofen Show es caracteritza pel 

joc teatral i l’obsessió pels objectes. Un espectacle de poesia extrema, 

un estil propi d’escriptura i dramatúrgia, on improvisació i representació 

es barregen en una dimensió de caos creatiu.

Espectacle a concurs / Castellà. 50 min

Fitxa artística

Direcció i interpretació: Lucas Castelo (Brasil), Andrés Torres (Espanya) i 

Johannes Bauhofer (Alemanya). Producció: Cia. Los Putos Makinas.

teAtRe metROPOL
DiJOUs 27 DE JUNY 21.30 h

Accés per Sala Trono (Carrer Armanyà, 11)

SOPAR FITT
JarDÍ tEatrE mEtrOPOL
20.00 h

Piti PetA hOFen ShOW
Cia. Los Putos Makinas (França)



Aquest espectacle és el resultat d’ajuntar un gram de cocaïna, dues 

actrius de Barcelona i un director americà en un motel de Los Àngeles 

moment en el qual esclata el conflicte entre el govern espanyol i català. 

Espectacle a concurs / Anglès amb sobretítols en català. 75 min

Fitxa artística

Autoria: Bárbara Mestanza i Paula Ribó. Direcció: Jason Trucco. 

Interpretació: Bárbara Mestanza, Paula Ribó, Eugene the Poogene i 

Eduard Tudela. Composició musical: Eduard Tudela, Bárbara Mestanza 

i Paula Ribó. Ajudant de direcció: Júlia Barceló. Producció: Júlia Simó. 

Una coproducció de Teatre La Gleva, Amici Miei Produccions, Festival 

Grec, LaMama Experimental Theatre i Inconvinience Store.

PALAu FiRAL
DiVENDrEs 28 DE JUNY 19.00 h

SOPAR FITT
JarDÍ tEatrE mEtrOPOL

20.00 h
Accés al Palau Firal per les escales mecàniques

PRE
ESTRENA

RiChARD iii AnD they’ve 
neveR heARD OF LOve
Paula ribó, Bárbara Mestanza i Jason Trucco
(BarCeLona / noVa York)



teAtRe metROPOL
DiVENDrEs 28 DE JUNY 21.30 h

SOPAR FITT
JarDÍ tEatrE mEtrOPOL
20.00 h

Una fusió d’humor, música en directe, circ i tecnologia capdavantera. 

Control Freak és el resultat de més de dues dècades de recerca en dos 

àmbits: d’una banda, teatre, circ i música i, de l’altra, física, informàtica 

i creació audiovisual. Kulu Orr ho controla tot dins i fora de l’escenari 

a través d’accessoris digitals i wearable computer (aparells informàtics 

amb connexió a Internet que es porten a la roba i al cos).

Espectacle a concurs / Castellà. 60 min

Premis

Premi del Públic al BE Festival, Birmingham, 2018

Premi ACT al BE Festival, Birmingham, 2018

Fitxa artística

Idea, creació i interpretació: Kulu Orr.

Accés per Sala Trono (Carrer Armanyà, 11)

COntROL FReAk
kulu orr (IsraeL)



Adolescència i senectut estan en la mateixa freqüència de la vida. 

Tots els que hi estem transitant pel mig no tenim cap importància. 

Som el que hi ha entre un bon començament i un bon final; som la 

part que no importa de les representacions. El ardor és un projecte de 

recerca imprecís, que no sap cap a on va, que es mou per impulsos. Un 

espectacle creat i dirigit pel polifacètic Alberto Cortés i protagonitzat 

per adolescents i avis de Tarragona. 

Espectacle a concurs / Castellà i català. 70 min

Fitxa artística

Creació, direcció i dramatúrgia: Alberto Cortés. Interpretació: Alberto 

Cortés amb convidats locals. Assistència de mirada externa: Rebeca 

Carrera.

teAtRe eL mAGAtZem
DissabtE 29 DE JUNY 19.00 h

SOPAR FITT
JarDÍ tEatrE mEtrOPOL

20.00 h

eL ARDOR (work in progress)
alberto Cortés (MàLaga)



Ens hauria d’explotar la vida a la cara més sovint… Assassinen dones a 

raó de dues per setmana des de fa 10 anys i nosaltres encara hem de 

continuar defensant-nos i justificant-nos davant la gent que ens escolta.  

Les dones no “perdem” la vida, a les dones ens assassinen. Comencem 

a cridar les coses pel seu nom. 

Català i castellà. 60 min

Premis

Premi de la Crítica 2017 com a Millor Espectacle de Noves Tendències

Premi FAD Sebastià Gasch Aplaudiment 2018

Premi Butaca 2018 a les Noves Aportacions Escèniques

Fitxa artística

Creació i direcció: Agnès Mateus i Quim Tarrida. Intèrpret: Agnès Mateus 

i els convidats Pablo Domichovsky i un extra. Espai sonor i audiovisual: 

Quim Tarrida. Llums: Carles Borràs. Producció en gira: Elclimamola. 

Coproducció del  TNT 2017, l’Antic Teatre i Konvent punt zero (Berga).

teAtRe metROPOL
DissabtE 29 DE JUNY 21.30 h

SOPAR FITT
JarDÍ mEtrOPOL
20.00 h

RebOtA RebOtA
y en tu CARA exPLOtA
agnès Mateus i Quim Tarrida (BarCeLona)



Dijous 27 de juny / CaixaForum Tarragona

de 10 h a 14 h

Crear Los MITos
Cia. Grumelot (Teatre) 

Divendres 28 de juny / CaixaForum Tarragona

de 10 h a 14 h

HaBITanDo onDIne
Cia. Epifanías (Dansa)

Dissabte 29 de juny / CaixaForum Tarragona

de 10 h a 14 h

TreBaLL grUPaL D’InTerVenCIó aL Carrer
Cia. Fadunito (Circ)

WORkShOPS

i... A mÉS A mÉS
De dimecres 26 a dissabte 29 de juny

Jardí del Teatre Metropol a les 18 h

VerMUTs PreFUnCIó aMB VerMUTs MIró

Per compartir les experiències del dia anterior

De dimecres 26 a dissabte 29 de juny

Jardí del Teatre Metropol a les 20.15 h

soPars FITT

Servei ofert per la Confraria de Pescadors de Tarragona

Dimecres 26 - Arròs negre

Dijous 27 - Sardinada popular

Divendres 28 - Fideuà

Dissabte 29 - Sopar Popular 

Dissabte 29 de juny

Jardí del Teatre Metropol a les 23 h

LLIUraMenT PreMIs FITT 2019

& FI De FesTa



Dimarts 25 de juny

Jardí del Teatre Metropol

aUToMaTàrIUM
David Berga

Automatàrium és una instal·lació teatral inspirada en els autòmats 

escurabutxaques de caire recreatiu construïts a finals del segle XIX 

i principis del XX. L’equip d’actors comença imitant els moviments 

cíclics dels autòmats i acaba desenvolupant diferents accions dins una 

dramatúrgia amb elements de la comèdia i disciplines com la màgia, el 

circ, el cant, el mim…

De dimecres 26 a dissabte 29 de juny a les 20.00 h

Acompanyaran al públic en els desplaçaments entre espais

FaDUnITo

La companyia internacional de carrer Fadunito neix de la mà d’Ivan Al-

coba i Ferran Orobitg el 2004 a Cervera, Lleida. Amb aquests 15 anys, 

la companyia ha actuat en més de 30 països, caracteritzant-se pels seus 

espectacles d’intervenció de carrer, amb un llenguatge i imatge carac-

terístics, i utilitzant les xanques i la improvisació com a eina de comuni-

cació. Dels seus espectacles podrem veure La Gran família (premi ARC 

2006 al millor espectacle de carrer de Catalunya), El petit circ, +75 i 

Belle Image.



enTraDa InaUgUraCIó
Entrada per l’espectacle ianugural
16 € (preu general) 12 € (preu amic Sala Trono)

aBonaMenT DIarI
Inclou dos espectacles, sopar i workshop
16 € (preu general) 12 € (preu amic Sala Trono)

enTraDa ÚnICa
Entrada per un sol espectacle
10 € (preu general) 8 € (preu amic Sala Trono)

soPar FITT
Tiquet el mateix dia a taquilla
5 €

entRADeS i AbOnAmentS

Venda d’entrades
Venda online a la web del festival www.fitt.cat, a taquilla de la sala Trono 

armanyà (Carrer Armanyà, 11) els dissabtes 18 i 25 i els diumenges 19 i 

26 de maig de 17 h a 20 h i a l’espai de l’espectacle 1 hora abans de la 

funció, si les entrades no estan exhaurides.

equip del FITT
Direcció: Joan Negrié Cap de producció: Eloi Isern Producció: Mariona 

García, Paloma Arza Comunicació i premsa: Maria Bravo Comunicació i 

disseny gràfic: Octavi Lobo Fotografia: Albert Rué Community manager: 

Mariona García relacions internacionals: Pau Ferran Cap tècnic: Ramon 

Beneito Voluntaris: Tornavís Teatre

oficina del FITT 
sala Trono armanyà

C/ Armanyà, 11 - 43004 Tarragona

Telf.: 977 222 014 Mail.: info@salatrono.com

wwww.salatrono.com



hORARiS Fitt 2019
Podeu consultar tots els horaris i espais a la web del festival www.fitt.cat



AMB EL SUPORT ESPECIALORGANITZA PATROCINA

AMB EL SUPORT

EMPRESES I ENTITATS COL.LABORADORES

MIT�A NS COL.LABORADORS

AMB EL SUPORT DE


