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La companyia Rocamora Teatre va actuar dissabte al migdia a la plaça Prat de la Riba, on va presentar l’espectacle ‘El vestit nou’

Propostes per a tots els públics
Mollet del Vallès

Els espectacles que s’han pogut veure durant 
tot aquest cap de setmana a Mollet han res-
post a una gran diversitat de gustos. S’han 
presentat espectacles per a tota la família, 
altres d’adreçats a infants de diferents fran-
ges d’edat i altres per al públic adult. D’aques-
ta manera, els organitzadors s’han assegurat 
atraure l’atenció i l’interès de tot tipus de 
seguidors. Per satisfer aquesta varietat de 
gustos, des de divendres a la tarda i fins diu-
menge al vespre han actuat a Mollet compa-

nyies procedents de diversos punts del país, 
com Rocamora Teatre, Animanundi, Compa-
nyia Jordi Bertran, Titelles Naip, La Closca, 
Centre de Titelles de Lleida o Forani Teatre, 
entre altres, però també de fora. Ha estat el 
cas, per exemple, de la companyia francesa 
Patrick Mathis o de la irlandesa Ronan Tully, 
que es va encarregar d’estrenar un nou esce-
nari de la Mostra de Titelles, la biblioteca de 
Can Mulà. En un espai convenientment adap-
tat, la companyia, amb més de tres generaci-
ons, hi va presentar un espectacle de tècnica 
de manipulació de guant (a la fotografia).
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La Mostra Internacional de Titelles ha omplert la ciutat durant tot el cap de setmana

Els titelles atrauen més de 
40.000 persones a Mollet

Mollet del Vallès

T.T.

La setena edició de la Mostra 
Internacional de Titelles 
de Mollet es va tancar diu-
menge al vespre amb més de 
40.000 visitants en dos dies i 
mig. “Aquests són els càlculs 
que es van fer diumenge a 
les 6 de la tarda. I ara només 
podem dir que ha estat un 
èxit rotund, i que va passar 
molta més gent que en l’edi-
ció anterior”, comentava 
diumenge a la nit el director 
de la mostra Jordi Monserdà, 
del grup local Galiot Teatre, 
que organitza el festival jun-
tament amb l’Ajuntament de 
Mollet.

“El nucli antic de Mollet va 
quedar literalment inundat 
de gent, i en tots els espec-
tacles, ja fossin d’interior 
o d’exterior, vam haver de 
penjar el cartell d’entrades 
exhaurides”, explicava el 
director. Tant al matí com a 
la tarda, hi havia moments 
en què funcionaven quatre 
espais escènics diferents, 
i tots ells estaven plens de 
públic. “Els espectacles que 
es feien a dins La Marineta, 
la Biblioteca Can Mulà, la 
Sala Fiveller i el Mercat Vell, 
20 minuts abans que comen-

cessin els espectacles ja hi 
havia les entrades exhau-
rides”, afegia Monserdà. 
Segons ell, hi ha hagut dos 
moments del cap de setmana 
en què s’ha fet més palesa 
aquesta quantitat de gent: 
dissabte a les 7 de la tarda i 
diumenge a la 1 del migdia 
a la plaça Prat de la Riba, on 
es van comptabilitzar més de 
1.800 persones.  

També va tenir una gran 
rebuda Cal Titella, un espai 
únic que Galiot Teatre munta 
des de fa dos anys al  Mercat 
Vell i que ja s’ha convertit en 
un element imprescindible 
del recorregut titellaire. “En 
aquests dos dies i mig hi van 
passar 2.800 persones que 
van poder triar entre 150 
titelles per manipular. Cal 
Titella ja és un clàssic de la 
mostra”, afirmava Jordi Mon-
serdà.

Tota la programació es va 
mantenir als escenaris mar-
cats, excepte l’espectacle de 
divendres a la tarda de Galiot 
Teatre, En Bernat el pescador, 
que va passar de la plaça Prat 
de la Riba al Mercat Vell 
a causa de la pluja, i el de 
diumenge al matí de Titelles 
Naip, que es va traslladar 
de plaça Catalunya a la sala 
Fiveller pel vent. 

La programació prepara-
da també ha estat molt ben 
rebuda pel públic, procedent 
de tot Catalunya. Un dels 
espectacles més comentats 
ha estat el de la companyia 
francesa Patrick Mathis. “El 
llistó ens el posem molt alt, 
per poder fer una progra-
mació cada vegada millor”, 
comentava el director.


