
MOLLET DEL VALLÈS RECOMANA

Una divertida fira de titelles on
vosaltres sou els protagonistes
DEL 12 AL 14 D’ABRIL, VENIU A GAUDIR DE LA MOSTRA INTERNACIONAL DE TITELLES DE MOLLET DEL VALLÈS I

PODREU GAUDIR DE MÉS D’UNA VINTENA D’ESPECTACLES I CONVERTIR-VOS EN AUTÈNTICS TITELLAIRES

Sabíeu que els titelles fan les
delícies de grans i petits des de
familers d’anys? I que lama-
joria de companyies constru-
eixen els seus propis personat-
ges i escenaris? Ambmés de 10
anys a les espatlles, laMos-
tra Internacional de Titelles
MITMO s’ha consolidat com
una cita imprescindible en el
calendari de primavera on,
a més de gaudir d’una vinte-
na d’espectacles, coneixereu a
fons l’univers dels titelles.
Aquest abril, Mollet celebra

la tretzena edició deMITMO,
amb la participació de 20 com-
panyies 24 espectacles i un to-
tal de 66 representacions i 13
hores d’instal·lacions partici-
patives enmarxa. A l’edició
d’enguany, hi haurà titellaires
de Portugal, Colòmbia, Argen-
tina i Noruega; d’Andalusia,
el País Valencià i l’Aragó; i 11
companyies catalanes.

Durant tot un cap de set-
mana, el centre deMollet se-
rà conquerit pels titelles. Les
places i carrers són l’esce-
nari de moltes representaci-
ons, però també es fan obres
de petit format en espais in-
timistes per a grups reduïts,
com són les carpes situades al
parc de les Pruneres i les sales
del centre cultural, on s’aple-
guen les famílies amb nadons
a partir de 9 mesos. Fins i tot,
podreu gaudir l’ambient tot
passejant, ja que sempre ens
visiten alguns espectacles
itinerants que recorren els
carrers de la vila.

Més informació:
•Molletvalles.cat
•Twitter:@ajmollet
•Facebook:@molletmullat
@ajuntamentmollet
• Instagram:@ViuMollet
#mitmo
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MITMO és l’única fira on el
públic pot posar-se a la pell
dels titellaires. Això és pos-
sible gràcies al tarannà de
Galiot Teatre que, juntament
amb l’Ajuntament, impul-
sa i dirigeix aquesta fira
des de fa 13 anys. En els
darrers anys, la companyia
molletana ha creat tres ins-
tal·lacions interactives per
descobrir les interioritats de
l’univers titellaire. “Cal Ti-
tella” és un parc infantil de-
dicat als titelles, on podreu
tocar, provar i jugar amb
tot tipus de marionetes i
ninots. “Món Titella” és una
exposició interactiva per fer
la volta al món a través dels
titelles de diferents cultures
i procedències. I qui vulgui
anar més enllà en el procés
de creació té el seu espai
a “Munta Titella”, un petit
taller amb peces i cargols
reciclats on podreu muntar
titelles articulats.

PER SABER-NE MÉS+

Món de titelles
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