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El festival, que s’inaugurarà divendres a la tarda, presenta diferents novetats

La Mostra de Titelles de Mollet 
arriba consolidada a la setena edició

A l’espai Cal Titella el públic pot experimentar amb les diferents tècniques

Mollet del Vallès

T.T.

La Mostra Internacional 
de Titelles de Mollet (Mit·
mo) arriba aquest cap de 
setmana a la setena edició 
havent aconseguit ja una 
gran embranzida i un reco·
neixement dins els festivals 
de tot l’Estat espanyol. El seu 
director, Jordi Monserdà, de 
la companyia Galiot Teatre, 
explica que en aquesta nova 
edició han seguit la mateixa 
línia però pujant “un esgla·
onet més perquè la mostra 
creixi en continguts”. 

A diferència d’altres fes·
tivals, Monserdà considera 
que el de Mollet, en els set 
anys de trajectòria, ha sabut 
traçar “una línia prou dife·
rent i atractiva per atraure 
professionals i públic en 
general”. Entre aquests 
elements diferencials, el 
director destaca, per exem·
ple, la implicació de la xarxa 
comercial amb als aparadors 
de titelles, el Passeig dels 
Titelles, les exposicions rela·
cionades amb la mostra o les 
representacions que es fan 
la setmana abans a totes les 
escoles bressol de la ciutat. 
“Durant 15 dies abans de la 
mostra ja es comença a viure 
el món dels titelles de forma 
intensa, esperant el cap de 
setmana de representacions”, 
comenta Monserdà.

Un altre dels trets diferen·
cials de la Mostra de Titelles 

de Mollet és la instal·lació 
Can Titella, única a tot 
l’Estat. “És un element que, 
després de cinc any, ja no 
pot faltar a la Mostra”. Des 
d’aquest divendres i fins 
diumenge estarà instal·
lada al Mercat Vell, i totes 
les persones que vulguin 
podran aprendre les dife·
rents tècniques i fer d’actors 
per uns moments.

Entre les novetats d’aquest 
any hi ha la incorporació 
com a espai escènic de la 
biblioteca de Can Mulà, amb 

l’habilitació d’una de les 
sales perquè es converteixi 
en la seu de les titelles de 
guant, del teatre de gui·
nyol. Per inaugurar aquest 
espai han convidat dissab·
te la companyia irlandesa 
Ronan Tully, que farà dues 
representacions, a les 11 
del matí i a 2/4 de 5 de la 
tarda, de The tall tale of Mr. 
Punch, representatives del 
teatre tradicional anglès de 
putxinel·lis. 

Una altra de les novetats 
és fruit de la predilecció de 

Jordi Monserdà per apostar 
sempre per algun espectacle 
“amb algun factor de risc, 
especial i que costi de definir 
i encaixar”. En aquesta ocasió 
ha apostat per una instal·
lació de participació lliure, 
Titeretú, de la companyia 
Itinerància, en què durant 
tres hores hi haurà cinc mans 
gegants per poder manipu·
lar i fer que es moguin uns 
objectes. Aquest muntatge 
s’estrenarà oficialment una 
setmana després a la Mostra 
d’Igualada.

La gira del ‘Rèquiem’ 
de Fauré es tanca 
diumenge a Granollers
Granollers

EL 9 NOU

La gira del Rèquiem de Fauré, 
amb la participació del Cor 
Jove Amics de la Unió, es 
tanca aquest diumenge a 
Granollers amb un concert a 
l’església de Sant Esteve a les 
6 de la tarda. L’obra ja s’ha 
presentat a Barcelona, Mal·
grat de Mar i Igualada. 

En el muntatge hi participa 
un cor format per 150 joves, 
que és el resultat d’unir cinc 
formacions de tot el país: el 
Cor Albada, de Barcelona; 
el Cor Jove de la Coral Sant 
Jordi, també de Barcelona; 
el Cor Jove Contrapunt 
de Malgrat de Mar; el Cor 
Xalest, d’Igualada, i el Cor 
Jove Amics de la Unió. La 

part orquestral va a càrrec 
de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers. La direcció és de 
Pablo Larraz. El Rèquiem de 
Fauré és l’obra central del 
concert, que anirà precedit 
d’altres repertoris interes·
sants amb altres peces de 
Fauré, però també de C. 
Saint·Saëns i C. Franck.

El Rèquiem de Fauré, a 
diferència d’altres obres 
d’aquest estil, evoca l’espe·
rança i la tendresa d’acord 
amb la idea de l’eternitat 
que el seu autor professava. 
La resta de peces de música 
sacra del programa emmar·
quen la figura de Fauré dins 
l’enorme puixança d’un segle 
XIX francès que va gestar 
músics d’una vàlua molt 
extraordinària.

Espectacles 
d’arreu i per 
a tots els 
públics

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La Mostra Internacional 
de Titelles de Mollet s’in·
augurarà aquest diven·
dres a 1/4 de 7 de la tarda 
a la plaça Prat de la Riba 
després d’una cercavila 
amb el Mollet Mullat. A 
2/4 de 7, Galiot Teatre 
representarà En Bernat 
el pescador, i a 2/4 de 8 
del vespre, s’inaugurarà 
l’espai lúdic Cal Titella al 
Mercat Vell.

Dissabte continuaran les 
representacions, adreçades 
a diferents franges d’edat, 
i altres activitats com les 
parades de titelles d’arte·
sania al carrer Sant Vicenç 
o un taller de titelles de 
tija. Les companyies que 
actuaran dissabte són 
Títeres Cuatrocaminos, 
de Madrid i Barcelona, 
Circ de la Safor (Potries, 
València); Animamundi 
Teatre (Maià de Montcal, 
Girona), Rocamora Teatre, 
Forani Teatre (Albinyana, 
Tarragona), Centre de 
Titelles de Lleida i la Com·
panyia Jordi Bertran, de 
Barcelona. 

Entre les companyies 
que actuaran diumenge 
destaquen Pengim·Penjam 
de Vacarisses, Titelles 
Naip de Vic, la companyia 
francesa Patrick Mat·
his, Tutatis de Cornellà 
de Llobregat i La Petita 
Brownie, i Toni Zafra, de 
Barcelona.

L’Associació Cultural 
En Escena presenta  
la darrera producció, 
a la Garriga
La Garriga

L’Associació Cultural En 
Escena de la Garriga presen·
ta al Casino la seva darrera 
producció, The Well Show, 
basada en textos i escenes 
de diferents obres amb gran 
part de producció pròpia. El 
muntatge és un conjunt de 
petits fragments amb dife·
rents registres on es podran 
trobar escenes de cabaret, 
màgia, pallassos, ballarins, 
músics i cantants en directe 
enllaçats per textos de dos 
mestres de cerimònies encar·
regats de portar l’espectacle. 
Les representacions es faran 
a 1/4 de 10 del vespre els dies 
5, 12, 19 i 26 d’abril. Durant 
l’espectacle el públic tindrà 
l’oportunitat de sopar o pren·
dre copes per acabar d’entrar 
dins l’ambient del cabaret.

Maranta actua al 
2046 com a grup 
convidat amb 
Bongo Botrako
Granollers

El grup vallesà Maranta actu·
arà aquest dissabte al vespre 
a la sala 2046 de Granollers 
com a convidats de Bongo 
Botrako. La formació de 
Tarragona presentarà el 
seu nou treball, Revoltosa, 
després de l’èxit de Todos los 
días sale el sol. Per a Maran·
ta aquest és l’últim concert 
que farà abans de la presen·
tació oficial del seu primer 
treball Ordenando el ruido. 
Les entrades del concert es 
poden comprar de forma 
anticipada al preu de 9 euros 
a l’UME Granollers, al Dif·
ferent Disc i al bar Can 60 
de Granollers, o al bar L’Illot 
de la Garriga. A taquilla l’en·
trada costarà 12 euros. Les 
portes de la sala obriran a 2/4 
de 12 de la nit.

Lluís Estopiñan 
exposa “Interval 
Temporal 2”      
a Vic
Granollers

L’artista Lluís Estopiñan, de 
Granollers, inaugura aquest 
divendres l’exposició “Inter·
val Temporal 2” a Vic. La 
inauguració es farà a les 7 de 
la tarda a la Sala Diagonal, 
al carrer Sant Miquel Arcàn·
gel, al costat del Museu 
Episcopal de Vic. En aquesta 
exposició, l’artista presenta 
una quinzena de peces de la 
sèrie “Interval temporal”, 
i algunes altres de la sèrie 
“Cronos vs. Cronos”. A més, 
aprofita l’ocasió per presen·
tar·hi algunes peces inèdites 
de la sèrie. L’acte d’inau·
guració d’aquest divendres 
començarà amb un la inter·
pretació de Nimbué, un solo 
de dansa contemporània que 
anirà a càrrec de Meritxell 
Prat.


