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La Mostra Internacional de Titelles de Mollet celebra el
desè aniversari amb sorpreses i estrenes internacionals
El cap de setmana del 15, 16 i 17 d’abril, Mollet es convertirà de nou en la
capital catalana dels titelles amb la celebració de la Mostra Internacional de
Titelles. Enguany, per celebrar el desè aniversari, la programació inclou 10
espectacles d’estrena i dues sorpreses.
Aquesta primavera farà 10 anys que va néixer la Mostra de Titelles de Mollet,
que s’ha convertit en un dels esdeveniments més grans i esperats del municipi,
així com tot un referent a nivell de fires i espectacles per al públic familiar a
Catalunya. En la presentació oficial de la Mostra, l’alcalde de Mollet, Josep
Monràs, afirmava que del 15 al 17 d’abril, ens convertim en la capital catalana
dels titelles, “una capitalitat que és orgull de ciutat i treball compartit: allà on
alguns hi veuen problemes, nosaltres els donem la volta i diem que tenim
una ciutat fantàstica”.
Estrenes i sorpreses d’aniversari
La MITMO comptarà amb un total de 17 companyies, 64 actuacions (tot comptant
els espectacles previs al Mercat Municipal i a les escoles bressol) i 10 estrenes.
El director de la Mostra i ànima de Galiot Teatre, Jordi Monserdà, va explicar
que, “per celebrar com cal el desè aniversari, enguany hi haurà 10 estrenes,
una de les quals a nivell internacional. D’aquesta manera, la MITMO agafa
volada també en l’àmbit dels professionals i programadors.” Una de les
estrenes és l’espectacle Odil, de la cia belga Les Contes d’Asphaldt, que torna a
Mollet després de fer les delícies del públic fa dos anys amb un drac gegant
articulat que treia foc pels queixals.
Una altra de les estrenes importants és de la mateixa companyia Galiot Teatre.
Es tracta de la Carpa Món Titella, un espai petit, íntim i recollit, construït amb
fusta i ferro reciclat, que conté un total de 55 titelles, de 15 països diferents i 12
tècniques de manipulació. Els visitants podran mirar, tocar i divertir-se!
Monserdà també va explicar que hi haurà dues sorpreses d’aniversari. Una és el
pastís que es podran menjar tots els nens i nenes diumenge al migdia, gentilesa
del Forn de Sant Vicenç. L’altra sorpresa va quedar per desvetllar; només sabem
que el Mollet Mullat necessitarà la col·laboració de tots els infants per
l’espectacle itinerant de diumenge, 10 anys del Mollet Mullat.

Pel que fa als espais de la MITMO, el parc de les Pruneres es consolida com a
l’Espai Carpes i, a més, també tindrà una fira d’atraccions ecològiques i
sostenibles. Pel que fa a La Marineta, acollirà els espectacles adreçats als més
menuts, amb un augment de passis respecte d’edicions anteriors.
Esdeveniment de ciutat
Des de bon començament, la MITMO ha buscat la implicació de tota la ciutat per
anar més enllà del vessant artístic. Així ho explicava la regidora de Cultura i
Comerç, Mercè Pérez,: “la MITMO és més que un projecte cultural; és l’esforç
compartit de molta gent per fer possible aquest esdeveniment de ciutat”.
I és que el teixit comercial, el sector de la restauració i l’hostaleria i els forns,
pastisseries i diverses entitats i associacions de la ciutat també s’impliquen en la
MITMO. En representació dels comerços, restaurants i restaurants, Leonor Solé,
de Ca la Leo, es mostrava molt animada amb aquest esdeveniment que “porta
a la ciutat molt ànim i molt bon ambient i hem d’intentar entre tots que això
es mantingui i millori”.
Del 4 al 15 d’abril, un total de 10 botigues del centre exposen en els seus
aparadors les dues escenografies més grans de Galiot Teatre: els espectacles
Pinotxo i En Bernat pescador, construïdes amb motlle de relleu en cartró pedra.
Cada conte esta distribuït en cinc botigues. Les persones que ho desitgin poden
completar aquest Circuit dels aparadors dels titelles (amb una targeta que
obtindran a les botigues participants) i aconseguir així una nova xapa de la
col·lecció del Mollet Mullat.
Pel que fa als restaurants, el dissabte i el diumenge de la MITMO, 11
establiments ofereixen el Menú dels titelles, amb un preu tancat, assequible i
igual per a tots els restaurants. Els forns i pastisseries (Prat, Sant Vicenç,
Llargués i Lorena) són els encarregats un any més d’elaborar les galetes del
Mollet Mullat, el berenar oficial de la MITMO.
Activitats prèvies
Abans de la inauguració oficial, la MITMO ja fa bullir l’olla amb diferents activitats:
els contes dels aparadors (els dimecres 6 i 13 d’abril); el Mercat Municipal
convida els titelles (activitat lúdica i espectacle per infants al Mercat, el 9 d’abril);
un taller de construcció del Mollet Mullat a la Festa de la Primavera (10 d’abril a
Can Borrell); i les visites a les escoles bressol de la ciutat.
Superactivitat
Un any més, la MITMO col·labora amb el Club Super3. Tots els súpers tindran
l’entrada gratuïta als espectacles de pagament i, a més, podran obtenir la motxilla
de la MITMO de forma gratuïta. La MITMO forma part de les superactivitats i,
com a tal, s’anuncia al web del Club Super3, així com a la televisió, en 8 passis
durant la setmana de l’11 d’abril.
(Adjuntem fotografies)
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