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La cultura del carrer condensada a l’escenari

Celebrem els 100 anys del naixement de la Maria
Aurèlia Capmany i els 150 del naixement del seu
pare Aureli Capmany, amb un espectacle que vol
ser un homenatge a la dona compromesa en la
lluita per la igualtat de gènere, a l’educació en
valors de l’escola republicana i a la grandesa de la
cultura popular del carrer.
En paraules del mateix Capmany “el folklore és la
petita història, la que no enganya, la que mai no
han escrit els vencedors”.
La protagonista de la nostra història és la Maria
Aurèlia Capmany de petita. A través de la seva
mirada de nena, l’acompanyarem en aquesta
aventura fantàstica on anirem (re)descobrint les
tradicions populars que el seu pare es va
encarregar de recollir i dignificar.
A La petita Capmany mostrem danses populars,
gegants, capgrossos, titelles i rondalles i despertem
així la curiositat pel nostre llegat històric mentre
que, alhora, li donem la visibilitat que es mereix. I
com sempre, a Tanaka Teatre ens agrada explicar
aquesta història entrellaçant comèdia i valors
pedagògics en un còctel que aconsegueix agradar
a tots els públics.

Tanaka Teatre em va proposar la direcció d’un
espectacle sobre la infantesa de la Maria Aurèlia
Capmany, en motiu de l’any dedicat a l’escriptora i
dramaturga. Sense saber-ne gairebé res, em van
fer arribar el text que feia mesos que treballaven, i
el que em vaig trobar va ser un text imaginatiu,
divertit i ple de sorpreses, que anava molt més
enllà d’un simple homenatge!
La petita Capmany ens parla de la importància de
preservar la memòria col·lectiva i el valor de les
nostres tradicions a través de la seva protagonista:
una nena forta i d’idees clares, que descobreix que
un simple llapis i una llibreta són les úniques armes
necessàries per lluitar contra l’enemic.
Dues actrius i tot un desplegament de personatges,
vestuari, titelles, música, humor i tradicions que
reivindiquen la figura dels Capmany i el nostre
patrimoni popular en un autèntic espectacle. Una
festa alegre i dinàmica per a tots els públics.
Esperem que el pugueu gaudir tant com nosaltres!
.
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Mª Aurèlia, m’has d’ajudar! Si els llibres
s’esborren... jo també deixaré d’existir!
Què?!
Sí, Mª Aurèlia, jo sóc part d’aquestes revistes i
de les tradicions.
Però... jo què puc fer? Només sóc una nena.
Tu ets el futur.
Jo? Si jo no sé ni què seré de gran!
Poc a poc, ja ho descobriràs. Abans de
caminar endavant, cal saber d’on venim.

Sinopsi

La Maria Aurèlia no entén la feina del seu pare. Aviat descobrirà que el
món que coneix està en perill: tot pot desaparèixer. Acompanyada
d’en Patufet, entrarà a un univers on personatges del folklore català
l’ajudaran a lluitar contra l’Oblit, a descobrir-se a si mateixa i a millorar
la relació amb seu el pare. Un viatge tendre i divertit a través de les
tradicions populars per viure una aventura fantàstica i emocionant.
Espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari i màscares per a tota la
família.
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Des de la panxa del bou…
fins a la llum de l’escenari
L’univers de La petita Capmany ha estat creat a partir
d’un acurat treball de documentació guiat per la
comissària de l’Any Aureli Capmany, Montserrat
Garrich i gràcies al suport i la col·laboració de la
família Capmany.

Amb la seva complicitat hem creat aquest espectacle
imaginatiu i alhora fidel a la història dels dos
protagonistes, a la història del nostre país i als valors
del poble català.

La petita Capmany és una experiència emocionant;
una obra plena de tendresa i situacions divertides;
amb una mirada escènica actual on revisem les
nostres tradicions per apropar-les al públic de totes
les edats.
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Tanaka Teatre
Tanaka Teatre som una companyia de teatre i titelles
amb dotze anys de trajectòria i deu espectacles en
gira. Ens mou l’objectiu de transmetre valors, difondre
hàbits saludables i mostrar la diversitat cultural,
fomentant la convivència i, sobretot, divertint i
emocionant a tots els nens i nenes i les seves
famílies.
Companyia membre de la TTP, Associació de Teatre
per a Tots els Públics de Catalunya.

Fundació La Roda
La Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure
és una entitat sense afany de lucre que té per missió
afavorir, a través de la cultura, la transformació social
en els territoris on cal treballar per la cohesió. La
nostra acció des de 1977 es fa a traves de 81
entitats adherides al projecte la Roda als Barris i
estem presents a 35 municipis de Catalunya.

La petita Capmany s’ha estrenat dins el Festival Folk del Centre Artesà Tradicionàrius
i ha estat seleccionada per a la Mostra d’Igualada 2019.

Primeres impressions

“Magnífica estrena de La petita Capmany. Un
deliciós espectacle familiar i homenatge als
#CapmanyiCapmany, dues personalitats
excepcionals que tant van fer per salvar la nostra
cultura popular de l’oblit.” Josep M. Vall @ercvall

“La petita Capmany, una gran obra sobre la M.
Aurèlia i la seva lluita contra l’oblit, que és també
la reivindicació dels orígens, la consciència de la
identitat. Bravo!” Marta Nadal @pleniluni

“@TanakaTeatre homenatja l’escriptora feminista
Maria Aurèlia Capmany en el centenari del seu
naixement. Amb l’estrena de La petita Capmany
recupera la seva infància i el seu caràcter
lluitador.” @EscenaFamiliar

“Un espectacle entranyable!” @MartaDunach

“Magnífica!!” Cristina Sánchez @EndoraMilton

Fitxa Tècnica
Durada: 60 minuts
Temps de muntatge: 3 hores
Temps de desmuntatge: 1h30 min
Escenari ideal: 8m x 6m x 3m
8 metres d’amplada, 6 metres de fondària, 3 metres
d’alçada mínim. Caixa negra.
Il·luminació: Sol·liciteu a la companyia el disseny de
llum i la seva implantació.
So: en cas que l’espai no disposi de so, el pot portar
la companyia.
Espectacle apte per plaça en condicions especials a
determinar.
.
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