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CULTURA 30 NOU9EL

La majoria dels actes es faran a l’aire lliure durant tot el cap de setmana

La quarta Mostra de Titelles 
porta 13 companyies a Mollet
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Jordi Monserdà, de Galiot Teatre, manipulant uns titelles en la presentació de la mostra

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Per quart any consecutiu, les 
titelles tornaran a prendre 
el protagonisme a Mollet 
aquest cap de setmana amb 
la celebració de la Mostra 
de Titelles, impulsada per 
la companyia Galiot Teatre i 
l’Ajuntament. Amb l’objec-
tiu de consolidar-se com un 
referent en l’àmbit català, 
enguany s’han convocat 13 
companyies, de les quals 9 
són catalanes, 3 de l’Estat 
espanyol i 1 d’internacional 
(França). 

La majoria dels actes i 
espectacles es faran a l’exte-
rior pel centre de la ciutat. El 
centre neuràlgic de la mostra 
serà, un any més, el Mercat 
Vell i, com a novetat, s’estre-
nen com a escenaris el Cen-
tre Cultural La Marineta i la 
Sala Fiveller. La majoria dels 
espectacles seran infantils i 
especialment aniran adreçats 
al públic familiar. Els més 
joves també tindran durant 
tot el cap de setmana dife-
rents propostes escèniques 
pensades per a ells, mentre 
que la nit de dissabte estarà 
reservada al públic adult, al 
Mercat Vell. Com a novetat, 
els més petits tindran el seu 
propi espai. La Marineta aco-
llirà diumenge un espectacle 
adreçat als infants de fins a 2 
anys, amb la música i els sons 

com a protagonistes. Aquest 
any, la Mostra comptarà 
per primera vegada amb un 
espectacle amb format itine-
rant, que tindrà lloc dissabte 
a la tarda al carrer Barcelona, 
amb la companyia Ne me 
Titere Pas i l’espectacle Cir-
cumloqui, amb titelles i circ.

Com a activitats paral·leles, 
al llarg de dissabte s’instal-
laran diferents paradetes 
d’artesania del món titellaire 
al carrer Sant Vicenç, mentre 
que aquest any s’estrenarà 

un nou espai dedicat exclu-
sivament als titelles lúdics 
que s’anomena Cal Titella. 
Així, dins el Mercat Vell i 
durant tot el cap de setmana, 
els infants podran divertir-se 
entrant a l’interior d’un tea-
tre de guant on hi haurà el 
clàssic putxinel·li català. Les 
marionetes de fil hi tindran 
el seu propi racó i estaran 
a l’abast tant de grans com 
de petits. Com a novetat hi 
haurà un espai dedicat als 
titelles de tija i a l’ombra 

xinesa. També hi haurà cai-
xes sorpreses hi uns titelles 
de grans dimensions.

La Mostra s’inaugurarà 
aquest divendres a les 6 de la 
tarda amb una cercavila amb 
el Mollet Mullat, que presen-
tarà el titella més gran de la 
ciutat, el Molletó. La cerca-
vila arribarà fins a la plaça 
Prat de la Riba, on tindrà lloc 
l’espectacle inaugural amb la 
companyia local Galiot Tea-
tre. Posteriorment s’inaugu-
rarà Cal Titella.

Companyies 
de diversos 
estils

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

A banda dels locals Galiot 
Teatre, 12 companyies més 
participaran en el certa-
men en una mostra de la 
gran varietat d’estils en 
aquest camp. El Retrete de 
Dorian Gray, una compa-
nyia gallega i barcelonesa 
presentarà Teatrillo mági-
co, mentre que La Finestra 
Imaginària, d’Anglès, 
portarà Ramonlluc de Sel-
vanyola, i Titelles Vergés, 
de Sitges, representarà La 
llegenda de Sant Jordi i el 
drac.

De Solsona arribarà Ne 
me Titere Pas, amb Cir-
cumloqui, i de Lleida, El 
Sidral, amb Nora i el conte 
perdut. Per la seva part, 
Toni Zafra, de Barcelona, 
portarà l’espectacle per a 
adults, Món nan. Titelles 
Naip, de Vic, representarà 
El riu daurat, i El Forat 
del Niu, de Vallgorguina, 
portarà Les quatre estaci-
ons. Una altra companyia 
vallesana, Marduix Tite-
lles, de Sant Esteve de 
Palautordera, representarà 
El mariner de Sant Pau. 

D’El Álamo (Madrid) 
vindrà Hilando Títeres, 
amb Alicia en el país de las 
maravillas, i de Garrapini-
llos (Zaragoza), Títeres de 
la Tía Elena, amb Ranas y 
princesas. El representant 
internacional serà  el fran-
cès Patrick Mathis, amb 
teatre d’objectes musicals.

El Teatre de Ponent 
acull l’estrena de 
‘Des-penjades’

Granollers

El Teatre de Ponent de 
Granollers acollirà aquest 
cap de setmana l’estrena 
de Des-penjades, una obra 
escrita per Virgínia Sánchez 
i dirigida per Mònica 
Lucchetti. Sánchez també 
és una de les intèrprets al 
costat de Carmen Fortuny, 
Beatriz L. Maurel i Marta 
Martori. Interpreten quatre 
personatges, quatre dones, 
que creuen les seves vides 
sobre l’escenari en una 
recerca constant del que són 
i del que necessiten per ser 
felices. A ritme de comèdia, 
tindran acords i desacords 
que aniran configurant les 
relacions en les quals es tro-
ben immerses en un intent 
de teixir la xarxa que els per-
meti sentir-se part del món. 
Es podrà veure divendres i 
dissabte al vespre, i diumen-
ge a la tarda.

Canovelles

EL 9 NOU

L’exposició “Pecats”, que 
es va inaugurar dijous a la 
sala Arimany de Can Palots 
de Canovelles, parteix de 
l’espectacle musical Els 
pecats del cor, presentat per 
Martí Ventura Trio i la coral 
infantil Amics de la Unió de 
Granollers el 2006. L’especta-
cle, set poemes musicats que 
tractaven els set pecats capi-
tals, interpretats per un trio 
de jazz i una coral de veus 
blanques, anava acompanyat 
d’una exposició de peces de 
vidre realitzades per Cristina 
Marsal i Marta Juan, inspira-
des en els mateixos pecats i 
una projecció de fotos i textos 
de Joan Fargas.

A finals del 2009 es va 
decidir convidar diferents 
artistes catalans que fessin la 
seva aportació a aquesta ini-

ciativa i que, mitjançant una 
obra, ampliessin el significat 
i oferissin la seva visió sobre 
els pecats en el món contem-
porani. El resultat és aquesta 
exposició col·lectiva amb 
obres de Cristina Marsal (una 
nova versió dels set pecats de 
vidre realitzats per a l’exposi-
ció més una nova peça inèdi-
ta), Anna Iturri (escultura), 
Quelic Berga (instal·lació) i 
Daniel Voramar (pintura).

La selecció s’ha fet pensant 
tant en la diversitat de for-
mats (vidre, pintura, escul-
tura, instal·lació) com en la 
implicació dels artistes en la 
comarca (alguns vinculats 
laboralment i professional-
ment a la ciutat i integrants 
de l’Associació d’Artistes i 
Artesans del Vallès). L’ex-
posició completa barreja les 
obres d’art amb les projecci-
ons realitzades pel concert i 
la música de l’espectacle. 

Una exposició a Canovelles 
recrea els pecats capitals

La biblioteca Can Butjosa de Parets celebra el 27è 
aniversari

Parets del Vallès

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa de Parets ha cele-
brat el seu 27è aniversari, amb diverses lectures de contes, 
una exposició i una bufada d’espelmes. La biblioteca va néixer 
el 10 d’abril de 1983 fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de 
Parets i la Generalitat. 
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