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EL FESTIVAL
 
El Petit Format és un festival de teatre que neix l'any 2015 amb l'objectiu d'oferir una
programació eclèctica d'espectacles teatrals de petit format, intentant aconseguir un
vincle intimista entre l'espectador i l'artista, en ambients o espais escènics reduïts de la
ciutat d'Olot. 
 
El Petit Format vol aconseguir aquest nexe d'unió entre les dues parts, oferint espectacles
teatrals realitzats per companyies professionals, pensada per a tots els públics durant els
quatre dies que es realitza el festival. En aquesta cinquèna edició, que tindrà lloc del 28
de novembre a l'1 de desembre de 2019, l'equip d'Una Càpsula de Teatre (entitat
organitzadora del festival), fa una aposta per consolidar-lo i fer-lo créixer i, per aquest
motiu en la seva programació hi trobem espectacles amb reconeixement nacional. 
 
Amb l'objectiu de promoure l'interés pel teatre de proximitat, El Petit Format seguirà
oferint, amb col·laboració amb el Festival Píndoles, microteatre per als joves que estan
cursant 1r d'ESO als centres educatius de la ciutat. A més, com a novetat, a banda dels
quatre dies de programació professional, el festival acollirà durant tot l'any altres
espectacles de companyies locals adreçades a públics específics, com ara adolescents o
la gent gran. 
 
Les sessions tindràn lloc en teatres i espais singulars que, per les seves característiques,
ajudaran a aconseguir l’essència d’aquest projecte.  Enguany les representacions es
duran a terme en 5 espais escènics diversos i la programació comptarà amb 10
espectacles de temàtiques per a tots els gustos.
 
 

CARTELL
 
Els cartells de les cinc edicions són obra del dissenyador Ramon Almeda, que any rere
any pretén representar la complicitat i el vincle que es genera entre el públic i els artistes
en la mostra teatral, de forma gràfica, i atraure així nous espectadors per seguir
apropant el teatre i la cultura a la nostra comarca. 
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LA PROGRAMACIÓ





WELCOME TO BERLIN

En Carles i la Berta estan en el millor moment de la
seva relació. Tenen 27 anys i no viuen junts (no perquè
no volen, sinó perquè no s’ho poden permetre). Però la
Berta rep una beca per treballar 6 mesos a Berlín, i ara
només tenen 24 hores per decidir si diuen bye bye a
Barcelona o a la seva relació. Welcome to crisi de
parella.
 
Dramatúrgia, direcció i interpretació: 

Núria Deulofeu i Jaume Viñas
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PÍNDOLES TEATRE

COM SI ET TINGUÉS AL COSTAT

GUARDAR LA ROBA

El Petit Format juntament amb el Festival Píndoles, l'Institut Municipal de Cultura d'Olot i l'Institut
Municipal d'Educació d'Olot, ofereix obres de microteatre als centres educatius de secundària amb
l'objectiu d'apropar aquests espectacles a un tipus de públic, a priori, més reticent d'anar al teatre.
Després de les representacions, els alumnes tenen la oportunitat d'establir un debat amb els artistes
que els permet aprofunditzar més sobre els temes tractats a l'obra. Una experiència que es repeteix
per segona vegada després de fer el salt dels centres de primària als de secundària i que va tenir
molt bona acollida per part d'alumnes i professors. 

En un futur la tecnologia més avançada ens permetrà
fer coses que ara només podem imaginar. Ara bé,
aquests avenços modificaran les nostres pors?
Seguirem tenint els mateixos dilemes vitals? Un diàleg
de ciència-ficció futurista en què el menys important
és la ciència-ficció.
 
Dramatúrgia i direcció: Sadurní Vergés

Interpretació: Ignasi Guasch i Laura López

"Aquí tot val diners. Jo ja ho he après. L'autobús, el pa,
la rentadora... Tu, jo...". Dues persones desconegudes
es troben accidentalment un dia qualsevol en una
bugaderia. Les seves particulars maneres d'entendre el
món, els seus problemes i els seus desitjos es posaran
a fer voltes tot buscant la manera de saltar de la roda
i anar endavant. Un dia qualsevol... O no.
 
Dramatúrgia: Martí Costa. Direcció: Clara Manyós

Interpretació: Martí Costa i Berta Pipó



Direcció: Joan Arqué
Repartiment: Judit Farrés, Roger Julià i Òscar Muñoz
Text: Màrius Serra
Coproducció: Velvet Events i Hause&Richman

200K

El Llullu, nascut amb paràlisi cerebral, ha d’anar amb cadira de rodes i mai no podrà caminar. En un
càmping de l’Empordà on passen uns dies en família, el seu pare es queda embadalit veient com
corre el cosí del Llullu i té un somni: algun dia veurà córrer son fill. 
 
Acompanyat de la mare i la germana, passejaran el Llullu per tot el món, d’Itàlia a Hawaii, atraient
les mirades de persones molt diferents. Fins que, un dia, el somni es farà realitat.
 
Primer va ser un llibre. Després, les lectures en veu alta d’aquest llibre. I finalment, el relat
teatralitzat. La història del Llullu, el fill de l’escriptor Màrius Serra, nascut amb paràlisi cerebral. Un
cant a la vida i a la comprensió de nosaltres mateixos des dels reptes que ens imposen els altres.
 
 

DE MÀRIUS SERRA
QUI ETS?

BASADA EN L'OBRA NARRATIVA QUIET, DE MÀRIUS SERRA



Un espectacle de Ricard Farré i Enric Cambray
Ajudant de direcció: Júlia Bonjoch
Repartiment: Enric Cambray i Ricard Farré
Dramatúrgia: Lluís Hansen
Producció: Marina Marcos i El Maldà

200K

1672, França. Molière i la Companyia del Rei estrenen una comèdia de costums, amb un embolic
familiar on s’hi recull l’afany de saber de les dones i posa en evidència un poeta mediocre i cregut
de l’època.
 
2019, Catalunya. Molière i només dos actors estrenen la mateixa comèdia de costums amb un
embolic familiar on, amb un joc interpretatiu que trenca les convencions, s’hi recull la burla dels
pedants d’avui dia.

DE MOLIÈRE
LES DONES SÀVIES

DOS ACTORS DAMUNT L'ESCENARI ADAPTEN
L'OBRA DE MOLIÈRE



Direcció: Joaquin Daniel
Repartiment: Caros Conde i Diana de Guzmán
Dramatúrgia: Jordi Diamant

200K

Un cor trencat. 
Una decisió dràstica, sense retorn. 
Una trucada inesperada: Sleep Quiet Assegurances. 
Un retrobament fora de tota regla.
Mai menyspreïs la trucada d’un centre d’atenció telefònica…

DE JORDI DIAMANT
HAPPY BIRTHAY JAMIE LOVE

MICROTEATRE EN ESTAT PUR



Direcció: Montse Rodríguez Clusella
Repartiment: Albert Salazar
Dramatúrgia: Daniel J. Meyer 
Producció: Flyhard Produccions S.L.

200K

Carlos, em dic Carlos. Tinc 15 anys, o 16.... Vaig a cole, m’avorreixo; quedo al parc amb els

col·legues; ballo hip-hop... i un dia conec la Clàudia i... màgia.

 
A.K.A. (Also Known As) ens parla d’un període de l’adolescència d’en Carlos del que nosaltres
formem part. D’un moment en el que, per circumstàncies alienes a ell, trontollen els seus ciments, les
seves arrels, la seva identitat. I és que en Carlos és adoptat... i els ulls dels altres li fan plantejar
quina és la seva “vertadera” identitat; pot ser que no sigui del tot qui ha decidit ser. Perquè en el
fons, som qui sentim que som, o qui la gent creu que som?

FLYHARD PRODUCCIONS, SL
A.K.A.

4 PREMIS BUTACA I 2 PREMIS MAX



Autora i intèrpret: Andrea Díaz Reboredo

Mirada externa: Xavier Bovés Solá

Construcció d'objectes: Andrea & Pablo Reboredo

Música original: Dani Leon

Distribució: Ikebanah Artes Escénicas

 

200K

Quantes vegades hem transformat una taula parada per menjar en un camp d’històries? 

Aquest joc d’infantesa s’ha convertit en mans d’Andrea Díaz en una íntima funció teatral per

explicar, mitjançant objectes quotidians (una forquilla, un plat), la vida d’una casa i la seva memòria

social, familiar i econòmica. 

 

M.A.R. també és un viatge evocador a través dels materials —no és gens estrany que Xavier Bobés

estigui involucrat en aquest projecte—, una coreografia de petits i precisos gestos i una reflexió

sobre l’arquitectura i la seva capacitat de reflectir, amb la creació d’espais, la cultura de cada

societat.

D'ANDREA DIAZ REBOREDO

M.A.R

UN DISCURS PLÀSTIC A TRAVÉS DE L'ESPAI



Direcció: Jean Louis Danvoye

Repartiment: Malgosia Szkandera, Sarah Anglada

Dramatúrgia: Malgosia Szkandera

200K

Malgosia Szkandera juga amb objectes més quotidians i els omple de vida. Una proposta on les

bosses de plàstic són transformades contínuament per Bag Lady, que les infla i els dona vida. La

protagonista no para de crear personatges, mentre explica sense paraules les seves vides amb l’únic

suport de la música.El festival El Petit Format programa durant quatre dies una sèrie d’espectacles

teatrals de temàtiques diverses en espais singulars i reduïts, propostes minimalistes amb la voluntat

de reduir la distància entre actors i espectadors. El Petit Format vol promoure també el teatre entre

els més joves, per la qual cosa porta dues propostes de microteatre al centre d’Olot adreçades als

joves de primer d’ESO dels centres educatius de la ciutat

COMPANYIA ANTARTICA

THE BAG LADY

UNA PROPOSTA DE PETIT FORMAT PER AL PÚBLIC MÉS JOVE

Organitza

 

 

Col·labora: El Petit Format



Direcció: Sixto Paz Produccions

Repartiment: Pau Roca

Autor: Duncan Macmillan

Traducció: Ariadna Nadal

Coproducció: Sixto Paz Produccions i El Terrat

200K

Tens sis anys. La mare és a l’hospital. El pare diu que ha fet “alguna cosa estúpida”. Li costa ser feliç.

 

Així que comences a fer una llista de les coses excepcionals d’aquest món. Cadascuna de les coses

que fan que la vida valgui la pena: els gelats, les guerres d'aigua, les pel·lis de Kung-Fu, cremar

coses, riure tan fort que et surti llet pel nas, les grues de les obres, el color groc, les coses amb

ratlles, les muntanyes russes, la gent quan ensopega. 

 

La deixes al seu coixí. Saps que l’ha llegit perquè t’ha corregit l’ortografia. La llista no triga en tenir

vida pròpia.

SIXTO PAZ PRODUCCIONS I EL TERRAT

LES COSES EXCEPCIONALS

UNA COMÈDIA SOBRE ALLÒ QUE ESTEM DISPOSATS A FER

PER AQUELLS QUE ESTIMEM



PATROCINADORS



PATROCINA

AMB EL SUPORT

COL·LABORA


