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Maria Aurèlia Capmany fou
escriptora, activista cultural i
pionera del feminisme i el seu pare
Aureli Capmany rondallaire,
folklorista i restaurador del
patrimoni tradicional.

Estrenat al Festival Folk del
Tradicionàrius i Seleccionat a La
Mostra d’Igualada 2019 (guanyant el
2n Premi del Públic).

Coincidint amb els 100 anys i els 150
anys dels seus naixements, us
presentem La petita Capmany.

Què en diuen?

Aquest espectacle és 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.

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 amb titelles,
gegants, bestiari màscares per viure
una aventura fantàstica i emocionant.

“Magnífica 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 (Comissari del cicle Capmany i
Capmany de la Diputació de Barcelona)

“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, Comissària de l’any Maria
Aurèlia Capmany

“Tanaka Teatre 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

Equip Artístic
Direcció: Adrià Aubert / Actrius: Elsa Lluch i
Ariadna Matas / Música: Lluís Cartes / Vestuari:
Rosa Crehuet / Escenografia: Thomas Pellizzari
/ Titella català: Arnau Colom / Altres titelles:
Tanaka Teatre / Capgròs, gegants, bestiari,
màscares: Manuel Oporto / Vestuari gegants i
titella català: Laura Botey / Coreografies: Norma
Ros / Disseny de Llums: Anna Espunya /
Producció: Tanaka Teatre i La Roda / Amb el
suport de: OSIC – Generalitat de Catalunya

“Un espectacle entranyable!”
@MartaDunach

Tràiler
https://www.youtube.com/watch?v=gjKL
amUX390

La petita Capmany
Orientació al professorat

A l’espectacle treballem tres àrees
bàsiques:

Medi natural, social i cultural
A través del viatge de la Maria Aurèlia
fem un recorregut pel llegat cultural del
nostre país. Gegants, bestiari, el
Carnestoltes, la Quaresma, les danses
i les cançons populars són alguns
exemples que ajuden a la protagonista
a entendre la importància de preservar
la memòria col·lectiva i el valor de les
nostres tradicions.

Una realitat inventada
La petita Capmany ha estat creada a
partir d’un acurat treball de
documentació i el resultat és un
espectacle imaginatiu i alhora fidel a la
història dels dos protagonistes i a la
història del nostre país. Per això
apareixen personatges mítics com el
Patufet, la Quaresma o el Carnestoltes,
que ens ajuden a entendre coses com
el nostre calendari, el funcionament de
la nostra societat o el perquè fem o
diem segons què.

Del fracàs escolar a l’èxit
Educació per al desenvolupament
personal i la ciutadania
La Maria Aurèlia ha de desenvolupar
estratègies per poder resoldre
situacions complexes i ha de prendre
decisions per aconseguir el seu
objectiu: salvar les tradicions.
L’enfrontament a opinions, prejudicis i
als esquemes del patriarcat marquen el
caràcter feminista de la protagonista i
de l’espectacle.

Llengües i comunicació
El jocs de paraules, les frases fetes, les
dites populars o el cançoner català són
freqüents durant l’espectacle i
s’introdueixen d’una manera natural
per conèixer-les en context.
També veiem la manca de comunicació
entre pare i filla, amb la intenció d’obrir
un debat sobre les relacions
intergeneracionals i reflexionar sobre
com parlem i ens entenem amb els
nostres pares i mares i fins i tot com
ens comuniquem amb els nostres
companys i companyes de classe.

La Maria Aurèlia Capmany va ser una
nena amb fracàs escolar que feia un
munt de faltes d’ortografia. Com va
arribar a ser una escriptora de renom
mundial? Durant l’obra escoltem frases
com “Tu pots ser el que tu vulguis”; “Tu
ets única, diferent” o “Tu ets el futur”
que l’encoratgen a desenvolupar les
seves capacitats, a conèixer què la fa
especial i a descobrir el seu camí.

La petita Capmany
Proposta de treball
Abans de veure l’espectacle
Descobrir qui van ser l’Aureli i la
Maria Aurèlia Capmany
Documentar-se sobre la vida d’aquests
dos personatges. Qui van ser i a què es
van dedicar. Què és la revista El
Patufet?

Entendre què és el folklore?
Durant l’espectacle apareixen moltes
tradicions populars com gegants,
castells, bastoners, festes populars,
cançons, etc. Parleu de les tradicions
que us agraden o si sou d’alguna colla
per exemple.
Les tradicions es transmeten
verbalment, però per què creieu que és
important recollir-les per escrit com va
fer l’Aureli Capmany?

Fer una introducció
al món del teatre
Explicar com hem d’actuar quan anem
a veure una obra de teatre perquè els
infants i joves prenguin gust per anar al
teatre, no sols amb l’escola sinó també
amb la família i els amics i amigues.
Veure Annex 1: Decàleg del Bon
Espectador.

Treballar
una cançó de l’espectacle
L’obra de teatre que veureu no és un
musical, però hem seleccionat algunes
cançons tradicionals que canten o
ballen diferents personatges.
Potser en reconeixereu alguna com La
dama i el belitre que us proposem
treballar.
Comenteu-la mitjançant un petit escrit,
amb un dibuix o bé com un col·loqui on
tothom pugui dir-hi la seva, amb una
persona que moderi.

La gata i el belitre
De la gata i el belitre
jo us diré lo que ha passat:
s'ha perdut alguna cosa,
no sé qui l'haurà trobat.
Si serà el gos o bé el gat,
a la nyigo, nyigo, nyigo, nyigo,
si serà el gos o bé el gat
aquell qui l'haurà trobat.
Ja en respon una vellota:
–Penso que haurà estat el ca;
jo, la gata, no l'he vista
ni sentida miolar.
Que si la/jo el puc atrapar,
a la nyigo, nyigo, nyigo,
que si la/jo el puc atrapar,
prou que me la pagarà!

La petita Capmany
Proposta de treball
Després de l’espectacle
Col·loqui sobre l’obra
Intenteu extreure els temes dels quals,
segons els alumnes, tracta l’obra. És
molt important crear un bon clima per
dur a terme aquesta activitat, pot ser
col·locant les cadires en cercle perquè
tothom es vegi les cares amb tothom i
així crear un clima de participació.

Parleu de les tradicions
A l’obra veiem uns personatges
tradicionals com en Carnestoltes o la
Quaresma, però també durant la lluita
contra l’Oblit s’esmenten moltes d’altres
tradicions. Les recordeu? Feu una llista
de les tradicions que celebreu a casa i
a l’escola, de les cançons que canteu i
fins i tot dels plats associats com els
canelons per Sant Esteve o el Tortell
per Reis.

Cançons populars
A l’espectacle heu sentit la cantarella d’
”Una plata d’enciam”, “Els esclops d’en
Pau” o “La dama i el belitre”. Les
coneixies? Quines altres cançons del
“Cançoner català” saps?

La llengua
El personatge d’En Patufet sorgeix de
la primera revista per infants en català.
Era una revista plena de jocs,
endevinalles, embarbussaments,... com
els que proposa la Quaresma per posar
a prova la Maria Aurèlia. Busqueu
embarbussaments, feu 2 equips i
jugueu a dir-los ben ràpid i clar.

La lectura
A la Maria Aurèlia li agradava molt llegir
ja des de ben petita. Quins llibres has
llegit i quins són els teus preferits?
Podeu fer una llista de recomanació i
fins i tot una crítica dels llibres per
animar als vostres companys de classe
a llegir-los.

Altres qüestions
La relació entre pare i filla
La Maria Aurèlia Capmany intenta
parlar amb el seu pare però no hi ha
manera que es trobin. Quina relació
tenen? Creus que finalment els dos
personatges s’acaben entenent? Com
parleu a casa vostra? Us enteneu amb
la mare, el teu pare, els avis o
germans?
L’evolució de la protagonista
Què creus que aprèn la Maria Aurèlia
amb totes les coses que viu durant
l’espectacle? Creus que ha canviat? I
tu, ets el mateix o mateixa després de
veure l’espectacle?

La petita Capmany
Annex 1. El decàleg del
bon espectador
1. Informeu-vos bé de l'espectacle al
qual assistireu. En ocasions, allò que
un s'imagina no coincideix amb la
realitat.

6. Per respecte als actors, no heu de
menjar durant l’espectacle. Guardeuvos les pipes i llaminadures per a
després.

2. Heu de ser puntuals. Arribeu,
almenys, 15 minuts abans per trobar el
vostre lloc sense molestar ningú.

7. Si l'obra no us agrada, no molesteu
els altres companys que poden estar
interessats en la funció que se'ls
ofereix.

3. Quan ha començat l'espectacle, no
podeu abandonar el vostre lloc. Si teniu
necessitat d'anar al lavabo, feu-ho
abans o després de la representació .

8. Una causa urgent pot obligar-nos a
abandonar a la sala. En aquest cas,
procurarem que la nostra sortida no
provoqui sorolls.

4. El silenci és indispensable, ja que els
actors treballen perquè us divertiu. No
els distraieu amb els vostres
comentaris.

9. Si l'obra no us sembla interessant,
mantingueu el silenci per respecte al
públic i als que han fet possible la
representació.

5. Vigileu els esternuts i la tos, poden
molestar molt els actors i també el
públic.

10. L'aplaudiment, i no els xiulets ni els
crits, és la millor recompensa als actors
que ens han fet passar una bona
estona.

*Decàleg extret del postgrau d’Educació i Teatre
de l’Institut del Teatre.

La petita Capmany
Annex 2. Activitat
T’has fixat que l’Aureli Capmany parla
quasi tota l’estona amb frases fetes?
Aquí en tens uns quantes. Enllaça-les
amb el seu significat

Amb el cor a la mà
Any de la picor
Aixecar la camisa
Alt com un Sant Pau
Arribar a misses dites
Bufar i fer ampolles
Cerca una agulla en un paller
Estar amb l’aigua al coll
Fer el préssec
Ficar els peus a la galleda
No tenir ni cap ni peus

Fàcil, sense dificultat
Trobar-se en una situació desesperada
Mai; d’una cosa que és imposible
Arribar tard
Buscar una cosa impossible
Tenir molta experiència en alguna cosa
Tenir el poder
Sincerament
Tenir una alçada considerable
Equivocar-se
No ésser realista

No tocar els peus a terra

Enfadar-se

Setmana dels tres dijous

No tenir sentit

Tenir-hi la mà trencada
Tenir la mà forada
Tenir la mosca al nas
Tenir la paella pel mànec

Enganyar
Gastar excessivament
Fer el ridícul
D’una cosa molt antiga

La petita Capmany
Annex 3. Activitat
Construïm un titella

O un capgròs

Els titelles de La petita Capmany són
titelles de guant català, però vosaltres
també podeu construir el vostre propi
titella i muntar una petita obra.

També podeu fabricar un capgròs com
el personatge de l’Aureli Capmany amb
una caixa de cartró. Inventeu un
personatge o inspireu-vos en algun
professor per homenatjar-lo.

Podeu crear-los amb:


Una bobina de paper de wàter,
pintant-la, fent-li el vestuari amb
tela i els cabells també amb
tires de paper o llana.



Dibuixant un personatge i
enganxant-lo a un pal de gelat.



Modeleu amb paper maixé el
cap del titella reservant un forat
pels dits. Després vestiu-lo i
pinteu-lo.

Us recomanem utilitzar material reciclat
per a fer uns titelles ben sostenibles.

La petita Capmany
de Tanaka Teatre
Teatre i titelles – Primària

Contacte
Reserves i informació
Elsa Lluch / Ariadna Matas
tanaka@tanakateatre.com
608 228 909 - Elsa
618 642 476 - Ariadna
Web: www.tanakateatre.com

Tràiler:
https://www.youtube.com/watch?v=gjKLamUX390

Dossier de l’espectacle:
https://issuu.com/tanakateatre/docs/dossier_la_petita_
capmany_tanaka_te

A les xarxes socials
Podeu veure més imatges i saber més
coses sobre l’espectacle La petita
Capmany visitant el nostre web i
xarxes socials:
www.tanakateatre.com
Facebook:
www.facebook.com/TanakaTeatre
Twitter: @TanakaTeatre
Instagram: @tanakateatre

