Oficina de Premsa

- Nota de premsa La Mostra Internacional de Titelles de Mollet se celebrarà els dies 7, 8 i 9
d’abril

Mollet dóna el tret de sortida a l’11a edició de la MITMO
Els dies 7, 8 i 9 d’abril, Mollet celebrarà l’11a edició de la Mostra
Internacional de Titelles (MITMO). Un gran esdeveniment cultural que,
durant tres dies, posa la ciutat de Mollet al centre del mapa cultural del país,
tot atraient visitants d’arreu.
La presentació oficial de la MITMO ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda en un
acte en què hi han participat els responsables de la Mostra, la companyia
molletana Galiot Teatre i l’Ajuntament de la ciutat, juntament amb representants
del teixit comercial, la restauració i els forns i pastisseries de Mollet, sectors que
també s’impliquen de ple i fan créixer la Mostra.
La MITMO d’enguany, continua creixent: 17 companyies (de les quals, 8
procedents de Catalunya, 5 de la resta de l’estat i 4 d’Anglaterra, França, Itàlia i
Argentina), 13 espectacles familiars, un espectacle d’adults i 2 espectacles
itinerants. A més, enguany Mollet també acollirà la trobada anual d’UNIMA (la
Unió de Marionetistes de Catalunya).
Una de les singularitats de la MITMO és la qualitat dels espectacles que aplega,
tal com va explicar el director de la Mostra, Jordi Monserdà: “Més d’una dotzena
de tècniques diferents, imagineu la varietat dels espectacles que tindrem!
Enguany, a més, la majoria seran amb música en directe, fet que dóna
encara més qualitat als espectacles”.
Pel que fa als espais, com és habitual, bona part són a l’aire lliure: les places de
Prat de la Riba i de Catalunya i el parc de les Pruneres (on s’hi instal·laran dues
carpes durant tot el cap de setmana). Com a novetat d’enguany, es recupera
l’espai de la plaça d’Europa, on s’hi instal·laran espectacles de petit format,
respectant el recolliment i la intimitat que aporta l’espai. Pel que fa als
espectacles d’interior, La Marineta continuarà acollint les actuacions per als més
menuts de la casa, el Mercat Vell acollirà Cal Titella (un espai d’experimentació)
i l’espectacle d’adults i s’amplia el nombre d’espectacles a la Sala Fiveller i la
carpa Món Titella, que estarà situada a la Pl. Europa.
Durant la presentació, l’alcalde Josep Monràs, destacava el caràcter
internacional de l’esdeveniment: “Quan a Mollet som capaços d’ajuntar-nos i

treballar en comú, surten projectes com la Mostra Internacional de Titelles”.
Monràs ha posat èmfasi en la paraula internacional, ja que “aquest concepte
ens posa en el punt de mira d’altres ciutats i països, també en l’àmbit
cultural”, ha dit en referència als reconeixements internacionals que té la ciutat
en altres àmbits, com l’Esport o el Medi Ambient.
En acabar la presentació, es va projectar un vídeo amb imatges d'edicions
passades i entrevistes que servirà per promocionar encarà més l'esdeveniment
arreu del país.

Aparadors i Menú dels Titelles
En representació del teixit comercial de la ciutat, Ivette Prat, del Forn i Pastisseria
Prat, recordava que "durant aquests dies, els mollets –els dolços en forma
de moll– es vesteixen de blau en commemoració a la gran festa que és la
MITMO", fent referència a l'elaboració especial de les galetes que simbolitzen el
Mollet Mullat, la mascota de l'esdeveniment.
Just abans de la presentació de la programació, es va fer un recorregut per la
desena d’Aparadors dels Titelles, que llueixen diferents escenografies de contes
tradicionals fetes 100% amb cartró reciclat. Des d’ara i fins finalitzar la MITMO,
es pot fer el circuit dels aparadors i aconseguir, així, una xapa de la MITMO.
D’altra banda, diferents restaurants de la ciutat col·laboren de nou amb la MITMO
amb el Menú dels Titelles, un menú a preu tancat que es posarà a disposició dels
clients el dissabte i el diumenge de la MITMO al migdia.

Homenatge a Guinyol Didó
Tot aprofitant la presentació, Ajuntament i Galiot Teatre van inaugurar l'exposició
Titelles Guinyol Didó que acull La Marineta amb la presència del seu creador, el
vilanoví Ramon Sánchez. El titellaire és deixeble del cèlebre matrimoni format
per Ezequiel Vigués Didó i Teresa Riera, els quals eren considerats mestres de
la comèdia tradicional de guinyol.
Consulteu tota la programació i el Diari de la MITMO a www.molletvalles.cat
Adjuntem fotografies de la presentació.
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