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El Museu de 
Granollers 
presenta fotos 
d’Humberto Rivas

Granollers

EL 9 NOU 

El Museu de Granollers 
inaugura aquest dijous l’ex·
posició “Humberto Ribas, 
fotògraf. Compromís crea·
tiu” amb l’objectiu d’apro·
par l’obra i la personalitat 
d’aquest fotògraf i, al mateix 
temps, rememorar la seva 
mirada a Granollers, que va 
immortalitzar l’any 1983 en 
un seguit d’imatges de la ciu·
tat que n’exemplifiquen el 
compromís creatiu. 

Des de la mort del fotògraf 
l’any 2009, l’Arxiu Humber·
to Rivas té com a objectiu 
difondre la dimensió crea·
tiva de la seva personalitat, 
i investigar en la faceta 
de pedagog i pensador del 
mitjà fotogràfic de l’artista. 
L’exposició, comissariada 
per Luisa Ortínez i Maria 
Helguera, presenta 29 foto·
grafies amb dos grans blocs 
expositius. El primer està 
dedicat a la seva trajectòria i 
presenta un total de 18 imat·
ges, mentre que el segon 
mostra 11 imatges fruit del 
treball fotogràfic que va 
realitzar el 1983 per a l’expo·
sició col·lectiva “Granollers: 
8 punts de vista”, que es va 
fer al Cercle Cultural de la 
Caixa.

L’exposició també presen·
ta, en primícia, la filmació 
Uno y otros, un curt realitzat 
per Rivas a la cooperativa de 
cinema de la qual va formar 
part a Buenos Aires entre 
1970 i 1973, un testimoni del 
com el mitjà cinematogràfic 
va exercir una gran influèn·
cia en la seva obra.

L’escola municipal 
Pau Vila de Parets 
representa una obra 
de teatre en anglès

Parets del Vallès

El teatre de Can Rajoler de 
Parets serà l’escenari de la 
representació, aquest dilluns, 
de l’obra de teatre Freaky, 
interpretada per estudiants 
de l’escola municipal Pau 
Vila. Hi participaran alumnes 
des de primer fins a sisè de 
primària i l’obra és en anglès, 
amb l’objectiu de repassar el 
vocabulari estudiat a classe i 
fomentar l’ús d’aquesta llen·
gua entre l’alumnat. Es faran 
dues representacions d’una 
hora de durada cadascuna: 
una a les 9.30 i l’altra a les 
11. L’obra analitza diferents 
tipologies de personatges 
a partir de la seva forma de 
vestir i pensar. 
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La companyia Circ de la Safor va estrenar ‘Macianet del canyot’ a la plaça Catalunya

Més de 30.000 persones visiten la Mostra Internacional de Titelles durant tres dies

Mollet, capital dels titelles
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Els més petits van poder participar activament a l’espai lúdic de Cal Titella

Mollet del Vallès

JL. Rodríguez Beltrán 

Titelles de tija, sobre una 
taula i amb objectes, de 
guant, amb ombres, de draps, 
o fins i tot representats amb 
manualitats. La sisena edició 
de la Mostra Internacional 
de Titelles a Mollet va con·
centrar una gran varietat 
de diferents tècniques de 
representació d’aquests 
ninots de fantasia des de 
divendres fins diumenge. 
Més de 30.000 persones van 
visitar la fira al llarg dels tres 
dies, i les entrades dels més 
de 20 espectacles programats 
es van exhaurir i fins i tot es 
van haver de tancar portes 
en algunes representacions. 
“L’any passat vam assolir el 
rècord de 26.000 persones, 
però enguany són més de 
30.000 les que han visitat 
la Mostra Internacional de 
Titelles. Ja és tot un referent 
català dels titelles”, expli·
ca el director de la Mostra 
Internacional de Titelles de 
Mollet, Jordi Monserdà.

Els tres dies de la Mostra 
van mantenir una alta aflu·
ència als diferents escenaris, 
tot i la pluja de dissabte a 
la tarda i diumenge al mig·
dia. “Els xàfecs no ens han 
fet perdre gaires visitants. 
Estem orgullosos del treball 
fet i de la resposta del públic. 
Tots els grups escènics van 
exhaurir les seves entrades 
i les places es van omplir de 
gom a gom. Hi havia gent 
asseguda, i el doble, dem·
peus”, valora Monserdà. “El 
Mercat Vell va tornar a ser 
l’eix, i el lloc fonamental 
de la Mostra amb un taller 

de titelles on tothom podia 
conèixer les tècniques de 
manipulació i com es treballa 
darrere l’escenari”, va afegir. 

De la vintena de repre·
sentacions del programa de 
la mostra l’espectacle amb 
més afluència i esperat va 
ser Xarop de Cargol, de la 
companyia Mercè Framis. Es 
tracta de poemes i cançons 
contra els mals dels petits. 
“És destinat a un públic 
familiar i va ser un dels pri·
mers espectacles a exhaurir 
les entrades. Té una màgia i 
una fantasia molt especials”, 
remarca Monserdà. També 
van destacar Sie7e, de la 
companyia Ymedioteatro de 
Jaén, i els Poemes Virtuals de 
Jordi Bertran, dos especta·
cles que, amb pocs objectes i 
sense text, poden dir moltes 
coses i sorprendre tothom. 
“Sie7e és un muntatge molt 

curiós perquè es treballa 
amb tres manipuladors i 
una bossa blanca. El de Jordi 
Bertran, amb elements com 
una espuma, també és molt 
especial”, indica el director 
de la mostra, que compar·
teix càrrec amb Meritxell 
Serrats.  

A la mostra internaci·
onal molletana, que té la 
col·laboració de l’Ajun·
tament de Mollet, hi van 
participar companyies de la 
ciutat –la pròpia de Mon·
serdà i Serrats Galiot Tea·
tre–, i també de Barcelona, 
Sabadell, Arenys de Munt, 
Solsona, Santa Maria de 
Palautordera, Vallgorguina, 
Reus, Òdena, Castellar de 
la Ribera (Lleida), Vilabella 
(Tarragona), Potries (Valèn·
cia), Torreperogil (Jaén), 
País Basc i Anglaterra. 

“Volem pujar un esglaó i 

fer de la mostra un esdeveni·
ment únic a tot Europa amb 
espectacles referents, i que a 
Mollet reculli totes aquestes 
sensibilitats”, diu Monserdà, 
que es mostra satisfet dels 
diferents escenaris de Mollet 
com són les places Prat de la 
Riba, Europa i Catalunya, el 
Parc de les Pruneres, l’espai 
de La Marineta per als més 
petits, la Sala Fiveller, el 
Museu Joan Abelló i el Mer·
cat Vell. 

La mostra d’aquest any 
va tenir la novetat de la col·
laboració dels comerciants 
de l’Associació de Botiguers 
de Mollet Centre i la prepa·
ració d’un circuit de 10 apa·
radors. I com ja és habitual, 
la Mostra Internacional de 
Mollet es va obrir divendres 
i es va tancar diumenge amb 
la presència de la mascota 
Mollet·Mullat.


