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Manresa homenatjarà el folklorista i
pare d'«El Patufet», Aureli
Capmany, a la Mediterrània
Exposicions, teatre, xerrades... són algunes de les propostes organitzades que
posen en valor la seva tasca en l'àmbit de la cultura popular catalana

Una de les exposicions que es podran veure a Manresa | Adrià Costa

Manresa homenatja, en el marc de la Fira Mediterrània, a Aureli Capmany, pare de l'escriptora M.
Aurèlia Capmany i fundador de la revista infantil "El Patufet". Capmany destacà per ser un ferm
activista i impulsor de la cultura catalana, sobretot a través de l'estudi de les rondalles, les
cançons i les danses populars.
La capital del Bages se suma així als actes que s'han anat celebrant arreu del país per homenatjar
aquest folklorista amb motiu de la commemoració dels 150 anys del seu naixement, que va tenir
lloc l'any passat.
Homenatge a Aureli Capmany a Manresa
Els actes que s'han organitzat són, en primer lloc, l'exposició Patufet on ets? Aureli Capmany 18681954, que es pot veure a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino i que reivindica el llegat que va
deixar aquest autor a partir de la figura d'en Patufet, protagonista de la revista infantil que va
dirigir a principis del segle XX i que va ser tot un referent a l'època.
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Aquesta mostra, promoguda per la Generalitat, porta un any de gira per tot Catalunya i s'ha fet
arribar a la Manresa coincidint amb la celebració de la Fira Mediterrània.
Igualment, el dijous 10 d'octubre, dins de la programació de la Fira Mediterrània Teatre Nu
s'estrena per primera vegada l'espectacle familiar "En Patufet (i els seus pares)" inspirat en la
rondalla popular catalana El Patufet. L'espectacle, que pica l'ullet al món actual, presenta uns
pares novells i protectors amb el seu fill, en un text que connecta amb humor la història tradicional
amb les obsessions d'avui.
L'endemà, divendres 11 d'octubre, la musicòloga Glòria Ballús donarà a conèixer l'estreta relació que
Aureli Capmany va mantenir amb Manresa, amb alguns dels seus prohoms amb qui l'uní una
gran amistat i com a impulsor d'algunes de les principals entitats de cultura popular de la ciutat,
entre elles l'Esbart Manresà, que se sumarà a l'acte amb una actuació del Grup 2.0. També llegirà
una rondalla Montserrat Margarit, del Centre Excursionista de la Comarca del Bages.
Finalment, dissabte 12 d'octubre, la comissària de l'Any Aureli Capmany, Montserrat Garrich, farà
una conferència il·lustrada sobre la seva vida i obra, en la que participaran també el flabiolaire,
Joan Gómez i els dansaires de l'Esbart Català, que Capmany dirigí durant tants anys. Es
descobriran i posaran a l'abast materials relacionats amb la vida i obra i s'explicarà l'estreta relació
que va mantenir amb l'Esbart Català de Dansaires.
A més amés, la Biblioteca del Casino ha preparat una guia de lectura i una mostra bibliogràfica
sobre Aureli Capmany i l'art de recuperar la tradició, que es podrà consultar durant els dies de la
Fira Mediterrània (del 10 al 13 d'octubre).
Programa d'actes
Del 3 al 20 d'octubre a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino
Exposició Patufet on ets? Aureli Capmany 1868-1954
Dijous 10, a les 9.30 - 11h i 15.30h a la Sala petita del Kursaal
Estrena de l'espectacle familiar En Patufet (i els seus pares), de la companyia Teatre Nu.
L'espectacle compta amb la música original d'en Pep López.
Divendres 11, a les 18.30 a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino:
Conferència a càrrec de la musicòloga Glòria Ballús on donarà a conèixer l'estreta relació que Aureli
Capmany mantingué amb la ciutat de Manresa.
Dissabte 12, a les 19h a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino:
La conferència il·lustrada sobre la vida i l'obra d'Aureli Capmany Esbart català de dansaires. Aureli
Capmany i la dansa, a càrrec de Montserrat Garrich, comissària de l'Any Aureli Capmany.
Del 10 al 13 d'octubre a la Biblioteca del Casino
Mostra bibliogràfica sobre Aureli Capmany i l'art de recuperar la tradició, que vol posar l'èmfasi en
la tasca i en les obres de Capmany, però també en la d'altres folkloristes catalans, dedicats en
cos i ànima a la recuperació de la tradició oral i el patrimoni immaterial del nostre país. La biblioteca
ha elaborat una guia de lectura per aprofundir en el tema i que es pot consultar en qualsevol
moment.
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