EL PETIT FORMAT 2021
Dossier de premsa

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

EL FESTIVAL
El Petit Format és un festival de teatre que va néixer el 2015, a Olot,
per part d’Una Càpsula de Teatre, amb un objectiu molt clar:
aconseguir un vincle especial entre l’espectador i l’artista.
Per aquest motiu, s’ofereixen espectacles de companyies
professionals amb una capacitat de públic bastant reduïda i es
busquen indrets singulars i amb encant, en ocasions fora dels
espais escènics convencionals, i que acompanyin la intimitat que es
persegueix entre qui dona vida a la peça i qui la rep.
En aquesta setena edició, que tindrà lloc del 24 al 28 de novembre
del 2021, des de l’organització es vol fer una aposta clara per
consolidar aquest festival de teatre, per convertir-lo en una proposta
de referència a la ciutat i per fidelitzar els espectadors de les
edicions anteriors i també per atraure’n de nous.
Enguany, com ja ha passat en les dues últimes convocatòries —el
2019 es va fer un cant a la vida i el 2020 les peces teatrals es van
centrar a conservar la memòria—, la programació d’El Petit Format
estarà formada per un seguit d’espectacles que giraran al voltant
dels vincles que s’estableixen entre les persones.
Així doncs, novament, arriben uns quants dies per gaudir de les arts
escèniques des d’un punt de vista particular, únic i exclusiu.
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ELS CARTELLS
Els cartells de les diverses edicions d’El Petit Format són obra del
dissenyador Ramon Almeda, que any rere any pretén representar de
manera gràfica la complicitat i la unió que es genera entre el públic i
els artistes durant el festival de teatre, amb la finalitat d’atraure nous
espectadors per seguir apropant el teatre i la cultura a la nostra
comarca. Aquí hi ha el recull de les creacions anteriors, des del 2015
fins al 2020:
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I aquest és el cartell de l’edició d’enguany, la del 2021:
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LA PROGRAMACIÓ
D’EL PETIT FORMAT
2021

5

‘HISTÒRIA D’UN SENGLAR (O ALGUNA COSA DE
RICARD)’

A MESURA QUE S’ENTRELLACEN LES SEVES HISTÒRIES DE
VIDA, LA RELACIÓ ENTRE EL PERSONATGE, L’ACTOR I
L’ESPECTADOR ESDEVÉ CADA COP MÉS ESTRETA
La figura maquiavèl·lica, repugnant i alhora fascinant de Ricard III ha interessat
molts dramaturgs. A Catalunya se n’han fet diverses versions que modulen
aquest personatge o el traslladen a altres temps i geografies.
Gabriel Calderón, dramaturg, director i actor uruguaià, també ha quedat
fascinat per la figura de Ricard III, fet que li ha suposat la tornada als escenaris
catalans amb un text propi, estrenat al festival Temporada Alta 2020. Es tracta
d’un monòleg interpretat per Joan Carreras, que es posa a la pell del malvat
shakespearià per excel·lència.
Quina distància hi ha entre l’actor i el personatge? Tots dos són ambiciosos i
intel·ligents, tenen ànsia de poder i no volen perdre el temps amb mediocres.
Una peça que gira al voltant del desig i del ressentiment, i que proposa una
reflexió sobre els límits de l’ambició humana.
Direcció i dramatúrgia: Gabriel Calderón
Interpretació: Joan Carreras
Dia i hora: diumenge 28 de novembre, a les 18 h
Lloc: Teatre Principal d’Olot (passeig d’en Blay, 5 - 17800 Olot)
Ho organitzen: Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot i El Petit Format
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‘BATEC’

UNA TRILOGIA QUE RET HOMETAGE A LES DONES MÉS
GRANS, LES QUALS MEREIXEN TENIR VEU
L’equilibri entre il·lusió i frustració sempre ha estat massa fràgil, especialment si
parlem de les dones que per professió perenne han tingut la funció de cuidar i
també d’acatar, fent-los creure que els somnis només existien per no complirse.
Batec és una trilogia formada per tres peces breus —Homenatge, Llum
i Amèrica— que giren al voltant de la dona. Però no es tracta d’una dona
qualsevol, sinó de les més grans, les que pertanyen a una generació que ja
sobrepassa els vuitanta anys, les més silenciades, les que fa molt que viuen i
també massa que callen.
Elles, i les seves veus, són les protagonistes d’aquestes històries, perquè ens
han conformat tal com som i, sense saber-ho ni ser-ne conscients, ens han fet
entendre el feminisme.
Direcció: Jaume Madaula
Dramatúrgia i interpretació: Catalina Inès Florit i Àlvar Triay
Dia i hora: divendres 26 de novembre, a les 21 h
Lloc: Els Catòlics (carrer Clivillers, 7 - 17800 Olot)
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‘EL BON POLICIA’

UN TEXT PER ENDINSAR ELS ESPECTADORS EN AQUESTA
GRAN COMÈDIA I RIURE PLEGATS DE LES PENES I GLÒRIES
COMUNES
El bon policia és una comèdia afilada de Santiago Rusiñol que en la
seva estrena, el 1905, va provocar un gran enrenou de crítica i no va
deixar indiferent el públic de l’època.
Més de cent anys després, la història de supervivència de dos amics en
un temps (també) de crisi, l’amor i un seguit d’embolics hilarants
tornaran a posar en evidència els prejudicis socials i l’arbitrarietat de la
justícia.
En un joc que trenca totes les convencions, només dos actors
interpreten tots els personatges de l’auca i conviden l’espectador a riure
plegats del món on ens ha tocat viure.
Dramatúrgia: Santiago Rusiñol
Amb: Ricard Farré i Arnau Puig
Dia i hora: dissabte 27 de novembre, a les 18 h
Lloc: Orfeó Popular Olotí (carrer Bellaire, 4 - 17800 Olot)
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‘ESTIgMES’

“VAS A FER-TE UNA ECOGRAFIA PER SABER SI PORTES UN O DOS
EMBRIONS AL VENTRE I LA VIDA QUE CONEIXIES S’ACABA.”
“És que se’t passarà l’arròs!” Quants cops han hagut de sentir aquesta
frase, les dones? Però és que, de vegades, hi ha el desig de quedar-se
embarassada i el cos, pel motiu que sigui, no respon. Llavors és quan
comença un camí tortuós de proves mèdiques, d’analítiques, de
preguntes, de mirades furtives, de comentaris en veu baixa i de
fecundacions in vitro.
La infertilitat afecta més del 17 % de la població espanyola i és un
problema que augmenta progressivament a tot Europa. El seu diagnòstic
representa un impacte psicològic i comporta un procés emocional
semblant a les situacions de dol i de mort. “Ningú no et prepara per a
això. Ningú no et pregunta com estàs o com ho portes. I ningú no ho fa
perquè no se’n parla. Perquè és un tabú, un estigma social. I jo en vull
parlar. Vull parlar per totes aquelles dones que, tot buscant donar vida,
s’han deixat un tros de la seva.”
Direcció: Francesc Cuéllar
Dramatúrgia i interpretació: Concha Milla
Dia i hora: dissabte 27 de novembre, a les 20 h
Lloc: sala El Torín (puig del Roser, 13 - 17800 Olot)

9

‘BILDERBERG’

ELLS SÓN ELS MÉS PODEROSOS DEL
MÓN I DECIDEIXEN TOT EL QUE HI PASSA
La Paula creu que el Club Bilderberg pot semblar fruit de la imaginació
malaltissa d’algun boig conspirador, però és totalment real. L’integren les 130
persones més poderoses de la Terra (empresaris, banquers, polítics, membres
de la reialesa…), els quals s’ajunten un cop l’any en un hotel d’un país que
sempre és diferent.
En aquestes trobades s’hi prohibeix l’accés a qualsevol persona aliena al club, i
molt especialment als periodistes. De què parlen els seus membres? Ningú no
ho sap, però les males llengües diuen que decideixen tot el que passa al
planeta: les crisis, les guerres, les epidèmies...
No obstant això, ells ho neguen i expliquen que es limiten a fer un innocent
canvi d’impressions. Bilderberg, doncs, intenta resoldre l’interrogant i mostra als
espectadors què ocorre en una d’aquestes reunions secretes on, potser, es
dibuixen els nostres destins.
Direcció i dramatúrgia: Xavi Morató
Interpretació: Joan Scufesis, Núria Florensa, Adrià Escudero i Xavi Morató
Dia i hora: dissabte 27 de novembre, a les 22 h
Lloc: Espai Clip (carrer Verge de la Guia, 18 - 17800 Olot)
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‘LA MELANCOLÍA DEL TURISTA’

LA MELANCONIA ÉS UN ESTAT D’ÀNIM QUE ENS CONDUEIX A
REINVENTAR-NOS EN ELS PERÍODES EN QUÈ ES FRACTURA
LA INÈRCIA DE LES COSES
Quants segons es triga a construir i a perdre un paradís? La melancolía del
turista, de la companyia Oligor y Microscopía, és una descomposició d’instants i
d’objectes, és una galeria de miratges que explica la intensitat d’un paisatge
sublimat que ja no existeix o que mai ha existit, d’un cos que s’esvaeix en el
temps i que només reviu a través de residus de memòria.
La proposta sorgeix després de fer un treball de camp a alguns llocs de
vacances dels quals es van recuperar vestigis que parlen de l’ascens i de la
caiguda d’aquella fantasia mental.
Aquest, doncs, és un viatge íntim, a petita escala, entre les coses que
apareixen i desapareixen, enmig d’ombres, imatges analògiques, mecanismes
fràgils i miniatures de paper i estany.
Direcció, dramatúrgia i interpretació: Shaday Larios i Jomi Oligor
Dia i hora: dimecres 24 de novembre, a les 19.30 h; dijous 25 de
novembre, a les 20.30 h; divendres 26 de novembre, a les 19.30 h, i
dissabte 27 de novembre, a les 19 h
Lloc: Teatre Principal d’Olot (passeig d’en Blay, 5 - 17800 Olot)
Ho organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot amb la complicitat d’El
Petit Format
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‘LLETRA I MÚSICA’

UNA COMBINACIÓ DE MÚSICA, POESIA I MEMÒRIA DE JANOT
CARBONELL PER DONAR PAS ALS RECORDS GENERACIONALS
COMPARTITS AMB EL SEU FILL SERGI
El teclista dels populars Txarango, Sergi Carbonell, i el seu pare, l’actor Janot
Carbonell, condueixen un espectacle ben personal i alhora generacional. Miren
cap al passat per recuperar aquells poemes i cançons que els han deixat
empremta, que els evoquen vivències i moments amb una forta càrrega
emocional.
Maria del Mar Bonet, Federico García Lorca, Silvio Rodríguez, Maria-Mercè
Marçal, Lluís Llach, Maurice Ravel o els mateixos Txarango són alguns dels
autors que els han marcat la vida i que compartiran amb el públic en aquest
recital.
Amb: Joanot Carbonell i Sergi Carbonell
Dia i hora: dijous 25 de novembre, a les 19 h
Lloc: sala El Torín (puig del Roser, 13 - 17800 Olot)

Ho organitza: Biblioteca Marià Vayreda amb la complicitat d’El Petit Format
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‘S’HA ACABAT EL BRÒQUIL’

UNA COMÈDIA SOBRE EL DESGAST DE LES AMISTATS, FINS I
TOT D’AQUELLES QUE SEMBLEN INDESTRUCTIBLES
El pis ha desgastat l’amistat entre tres companys que fa anys que conviuen. La
monotonia del seu dia a dia fa que ja no comparteixin la vida com ho feien al
principi, i la seva relació ha canviat. O potser és la manera com es diuen les
coses?
Direcció, dramatúrgia i interpretació: Martí Atance, Marc Molins i Laia Solà

Ho organitzen: Recursos Educatius de l’Ajuntament d’Olot i El Petit Format
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‘TOT INCLÒS’

UNA JORNADA APARENTMENT TRANQUIL·LA A LA PLATJA POT
ARRIBAR A DONAR MOLT DE SI!
Un matrimoni decideix anar a passar un dia de les seves vacances a la platja.
Al principi tot és idíl·lic: la sorra, el sol, l’aigua... i en gaudeixen de valent. Fins
que, sense saber ben bé com, arriben uns visitants totalment inesperats.
Direcció i dramatúrgia: Jordi Centelles
Interpretació: Ester Cort i José Pedro García Balada

Ho organitzen: Recursos Educatius de l’Ajuntament d’Olot i El Petit Format
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‘WELCOME TO BERLIN’

UNA BECA PER ANAR A TREBALLAR A BERLÍN ESTÀ A PUNT DE
DESENCADENAR UNA CRISI DE PARELLA JUST EN EL MILLOR
MOMENT DE LA RELACIÓ
En Carles i la Berta són parella. Els dos tenen vint-i-set anys i encara no viuen
junts, no perquè no vulguin sinó perquè no s’ho poden permetre. De sobte la
Berta rep una beca per anar a treballar durant sis mesos a Berlín i en només
vint-i-quatre hores han de decidir què volen fer: si dir adeu a Barcelona o a la
seva relació.
Aquesta comèdia està basada en la sèrie de Joan Burdeus i de Pau Ortiz.
Direcció, dramatúrgia i interpretació: Núria Deulofeu i Jaume Viñas

Ho organitzen: Recursos Educatius de l’Ajuntament d’Olot i El Petit Format
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RESUM DE LA PROGRAMACIÓ
Obra
Història d’un senglar
Batec
El bon policia
ESTIgMES
Bilderberg
La melancolía del
turista

Lletra i música
S’ha acabat el bròquil
Tot inclòs
Welcome to Berlin

Dia
28/11
26/11
27/11
27/11
27/11
24/11
25/11
26/11
27/11
25/11

Hora
18 h
21 h
18 h
20 h
22 h
19.30 h
20.30 h
19.30 h
19 h
19 h
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Lloc
Teatre Principal
Els Catòlics
Orfeó Popular Olotí
El Torín
Espai Clip
Teatre Principal

El
Al
Al
Al

Torín
centre de la ciutat
centre de la ciutat
centre de la ciutat

PATROCINADORS

PATROCINEN:

AMB EL SUPORT DE:
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PART TÈCNICA I COMPLICITAT DE:

COL·LABOREN:
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