ANTÒNIA MAYOL FERRER. CONTES DE ROBA PERSONALITZATS
“Catacrick telita de contes”, és un projecte on intent utilitzar teles
orgàniques, sostenibles i ecològiques”
Diuen que tot ja està inventat, però cosir roba per crear un conte no deixa de ser molt
original. Fins aleshores, sabíem que un conte es podia escriure, recitar, dibuixar, pintar
de colors…però fer pàgines de roba amb personatges que porten la seva pròpia
vestimenta, tot combinat amb teles de colors, ja no és tan normal.
Idò això és el que fa Antònia Mayol Ferrer. Ella és una manacorina de 37 anys, que de
l’any 2007 treballa com a mestra de suport. L’afició a cosir li ve de família: la seva
mare i la seva padrina es dedicaven molt a la costura, i ja de ben petita, Antònia va
créixer entre robes i fils. El seu entreteniment era aprofitar els retalls de tela que
sobraven i amb això feia els vestidets de les seves pepes. Antònia es considera
bastant autodidacta, però reconeix que: “ma mare m’ha ensenyat molt”. Per a ella:
“cosir és una teràpia, me passa el temps sense adonar-me’n i sempre hi ha la
possibilitat de crear una peça irrepetible i diferent”.
Trajectòria
Com a mestra d’escola, Antònia valora molt els contes com a recurs dins l’aula, molt
en consonància amb el mètode Montessori, que és molt respectuós amb els nins. La
idea de fer un conte amb roba va sorgir arran del primer fill que va tenir la seva
germana. “Va ser una experiència única i un regal meravellós ja que aquest nin, ara
més gran, encara conserva el conte de tela que li vaig fer”. A partir d’aquest moment,
molta gent se va interessar i va encarregar els seus contes, no només destinats als
més petits de la família o amistats, sinó també per a qualque adult a qui també se li
volia donar un regal.
Què va suposar per a tu assistir al Curs per a emprenedors?
El taller me va fer entendre que el projecte és possible i sobretot me va donar força i
coratge per plasmar els meus coneixements. El curs m’ha aportat eines, metodologia,
tècniques i ho he considerat molt funcional. A més, entre els alumnes hem creat una
xarxa de suport i ànims que ens ajuda a crear coratge.
Respecte al meu projecte, estic en fase d’iniciació: he de definir molt bé què és allò
que vull fer, a quin públic ho vull adreçar, i fer tot allò necessari per arribar a més gent.
A part dels contes, també faig pepes, titelles, objectes de tela per a infants i sempre
intent utilitzar teles orgàniques, sostenibles i ecològiques.
La idea d’anomenar Catacrik al meu projecte no és una casualitat. A l’escola vam fer
una recerca de començaments i acabaments de contes, i en va sorgir un que m’agrada
especialment: “catacrik catacrak aquest conte s’ha acabat”.
Com et poden trobar, contactar o seguir la teva trajectòria professional?
Instagram: @Catacrik
Facebook: Catacrik telita de contes
WhatsApp: 625 33 47 77

