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esbojarrats, un muntatge de
titelles i papers.
La gran novetat per als nens

melòmans ésMusical de
musicals, un recorregut pels
musicals més coneguts de la
història, amb una acurada

posada en escena i la veu i
l’orquestra en directe. A ritme
de música també circularan
perMontmeló personatges
clàssics comHansel i Gretel,
la Caputxeta Vermella, Alícia
al país de les Meravelles, la

El soroll de cotxes i motos
que habitualment ensordeix
el circuit deMontmeló dó-
na pas, un any més, a la gran
festa del teatre infantil cata-
là. Narradors, titelles, mags,
músics i artistes de totes les
disciplines pelegrinen aquest
cap de setmana a la localitat
del Vallès per fer el seu parti-
cular Gran Premi i delectar
els infants amb les seves ha-
bilitats. En la seva quarta edi-
ció, el Festival Infantil de
Teatre KacuMensi ofereix
27 espectacles que es mouen
per gèneres que van del teatre
sensorial, la màgia i el musi-
cal fins a titelles, contacontes
i concerts teatralitzats.

Estrenes i novetats
El FITKAM presenta algunes
exclusives teatrals, com
Fades i follets, una divertida
història de la Companyia
Patawa, que farà doblet amb
la passejada poètica A la
voreta dels núvols, obra
adreçada a nadons de 0 a 3
anys. En la mateixa línia, el
Casal dels Avis ha programat
En Cuc i la Cuca, de la
narradora MonMas, i Contes
empaperats i personatges

MONTMELÓ CELEBRA EL QUART FESTIVAL DE TEATRE INFANTIL KACU MENSI

JAMES BEGG

La festa del teatre Bella Dorment o el MagMerlí.
Els pares que busquin peces

més poètiques farien bé de
descobrir Esfèric, on les noies
d’Aboon Teatre expliquen
l’origen de la terra amb l’ajut
d’originals objectes, efectes
de llum i so. Mentrestant,
La Tereseta juga a Sinera
apropa de forma interactiva
i visual la figura del poeta
Salvador Espriu i la seva obra.

Homenatge als contacontes
La batucada Bayumba
donarà el tret de sortida als

FESTIVAL INFANTIL DE TEATRE
KACUMENSI

DIVERSOS ESPAIS DE MONTMELÓ
(VALLÈS ORIENTAL). DATA: DS. 21 I
DG. 22 DE MAIG. PREU: ESPECTACLES
INTERIORS, 2 EUROS (PRIMER I SEGON
ESPECTACLE) I 1 EURO (A PARTIR DEL
TERCER). DINAR POPULAR, 5€. EDATS:

DE 0 A 16 ANYS.• Kacumensi.catLa majoria de muntatges pertanyen a companyies de Kacu Mensi, una associació que promou les arts per a famílies.

espectacles itinerants de
dissabte. Entre aquests, cal
parar atenció aMister F,
un personatge singular
que condueix un tricicle i
fa jocs de màgia a ritme de
Dixieland. Igual de dinàmic
resulta elMag Sigman, que
acompanya la seva màgia de
malabars i coreografies, o
el pallasso Sabaninni, que
convidarà a tothom a ballar
i despentinar-se durant la
festa dominical.
Els contacontes tenen un

paper important en l’edició
d’enguany del FITKAM. Per
primer cop, hi participen
membres de l’Associació de
Narradors i Narradores
i, com a acte especial, es ret
homenatge al rondallaire
Cesc Serrat. Serà abans de
l’inici de Granotes i gripaus i
altres trifulgues i servirà de
colofó del dinar popular als
Jardins de la Torreta, el punt
de trobada de bona part de la
programació i les activitats
paral·leles del festival.
Encara Farem Salat, posarà
punt final a la festa del teatre
infantil amb la seva explosiva
combinació de dansa, humor i
música en directe.


