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Companyia Una Càpsula de Teatre

Els nostres projectes teatrals s'encaren a 
establir la proximitat amb l'espectador i a 
intentar aconseguir emocions fungibles 

amb la il·lusió del teatre. 

Són dos objectius claus de la nostra 
companyia, per això cuidem al màxim 
tots els detalls en cada representació.

Una Càpsula de Teatre
Companyia 



Obra: EL BOSC
Autora: Daniela Feixas
Durada: 80'
Temàtica: Drama

Direcció: Xevi Rossell
Ajudant de direcció: Joan Martí 
Interpretació: Laia Planella i Anna Aumatell
Música en directe: Laura Plasència
Tècnic: Albert Cortada

Fotografia: Amaninder Singh, Òscar Cabana i Enric Carré
Enregistrament audiovisual: Juls Produccions

Dades artístiques

Dades tècniques
Espai escènic: 3m x 3m
Idioma: Català
Temps muntatge: 2h

Associació Teatral sense ànim de lucre 
Nom: Una Càpsula de Teatre
NIF: G55231955
Adreça: Avinguda Sant Jordi, 156 - 3r 1a. 17800 Olot (Girona) 
Email: unacapsula@gmail.com
Web: www.unacapsula.org
Xarxes socials:

Responsable de comunicació: Anna Aumatell | info@annaaumatell.com | 680 71 79 01 

Companyia

@1capsulateatre/unacapsulateatre@unacapsulateatre

Companyia Una Càpsula de Teatre

Fitxa tècnica



El Bosc és la història d’una tornada, d’un retrobament “voluntari”: la germana gran busca la petita, 
mira de reconstruir una vida perduda, d’apedaçar una relació que potser acabaria donant sentit a 
alguna cosa. Tots, en algun moment, busquem viure en companyia per allunyar la por, per no 
sentir-nos tan febles ni desemparats davant d’un món que no sempre ens tracta prou  bé.  Moltes 
vegades, però, som nosaltres mateixos que ens tanquem la porta a una possible “salvació”: no 
sabem si tenim dret a destorbar l’altre, si la nostra demanda de companyia serà ben rebuda, si 
serem capaços de  suportar un possible fracàs. 

El Bosc, de Daniela Feixas, parteix d’aquesta solitud contemporània i de l’impuls que tenen els 
seus personatges d’enfrontar-s’hi, de sortir-se’n, de ser capaces de  reconèixer que es necessiten, 
ni que només sigui per poder recolzar el cap sobre una espatlla humana. 

Daniela Feixas ha triat uns referents i un estil poc habituals en la dramatúrgia catalana 
contemporània. La seva capacitat narrativa beu més de la novel·la i del cinema contemporanis que 
no pas d’experiments post-dramàtics o banalitats de teatre comercial disfressades. No li fan por el 
suspens, ni l’emoció, ni els comportaments patològics, ni el joc amb un espectador que busqui 
reconèixer en els excessos de la seva imaginació alguna cosa de la pròpia vida quotidiana. 
(Ramon Simó)

Sinopsi

Foto: Òscar Cabana 

Companyia Una Càpsula de Teatre

Obra



Història

Equip "El Bosc"

L’Associació Una Càpsula de Teatre neix el 2014 de la mà d'actors, actrius i directors de teatre 
provinents de diferents formacions teatrals de la Garrotxa, amb la inquietud de formar un equip 
polivalent, per dur a terme obres de teatre i organitzar una mostra teatral innovadora a Olot.

L’equip d’Una Càpsula de Teatre, tot i estar format per actors i actrius provinents de diferents 
companyies, gràcies a la seva versatilitat i motivació s’ha integrat a la perfecció tant a l’organització 
de la mostra com a l’estrena de la seva primera comèdia sota el nom d’Una Càpsula de Teatre, el 
novembre del 2016, amb Fuita de Jordi Galceràn, que va obtenir un gran acollida, exhaurint entrades 
en totes les funcions programades, al llarg dels 8 mesos que va durar la gira. 

L’obra El Bosc, la vam tenir en gira el 2014 i 2015 sota el paraigua d’una altra entitat olotina. Un 
temps després hem decidit recuperar-la per donar-li un nou format intimista, ja que tenim ganes  
d’aportar-hi valor afegit amb música en directe a través del violí i la veu de l’artista Laura Plasència; 
això sí, conservant el format presentat en l’anterior edició amb les mateixes actrius, director i tècnics. 

Així doncs, en la segona proposta de la companyia fem una reinvenció de l’obra gràcies a la bona 
acceptació que va tenir al seu moment i amb la  il·lusió que ens ha sorgit d’oferir un format encara 
més intens, amb música en directe.

Quan la companyia va començar a veure la llum, va néixer 
també una mostra de teatre, única a la comarca, “El Petit 
Format”, que aquest 2017 ha arribat a la tercera edició i té 
com a objectiu principal oferir a escenaris poc convencionals 
(d’aforament reduït) i altres indrets originals, propostes 
teatrals que busquin la proximitat amb l’espectador.

Actors/ius "Fuita"

Sobre El Bosc...

Companyia Una Càpsula de Teatre

Companyia



Xevi Rossell
Director
Nascut a Olot l’any 1971. Es va iniciar al món del teatre 
amateur a l’Orfeó Popular Olotí, i també en altres companyies 
sota la direcció de Xevi Ruscalleda. Des d’aleshores i fins 
l’actualitat ha seguit vinculat a aquesta entitat cultural com a 
Orfeó Teatre i posteriorment ha estat el fundador de l’entitat 
sense ànim de lucre Una Càpsula de Teatre i la mostra de 
teatre El Petit Format. Porta dirigint teatre des del 2011 i ha 
aconseguit un bon renom a la comarca per la seva rigurositat 
en la posada en escena. 

Joan Martí 
Ajudant de direcció i Escenografia
Nascut a Olot l’any 1956. Als voltants del 1992 comença a 
fer teatre amb la companyia del barri i des de llavors no ha 
aturat la seva trajectòria artística. Ha format part de l’Orfeó 
Popular Olotí, com a membre de la junta i també com a actor 
i director de l’entitat teatral. També ha participat en el 
Laboractori d’Olot, sota la direcció de Janot Carbonell, Xevi 
Ruscalleda, Joan Fluvià, Cristina Cervià o Meri Yanes. 
Actualment fa teatre amb Una Càpsula de Teatre, dirigeix la 
companyia Sal i Pebre i forma part de la junta organitzadora 
de la mostra El Petit Format, i és membre de la junta d’altres 
entitats culturals.

Albert Cortada
Tècnic de llum i so
Nascut el 1973, està al capdavant de l'empresa familiar i 
compgania la seva professió amb la vocació de tècnic de 
llum, so i la creació d'escenografies. 

Els seus inicis es remunten a l'any 1999 a l'Orfeó Teatre, 
treballant amb obres teatrals de l'entitat i més endavant com 
a tècnic i escenògraf de La Companyia Pic Pic i Una Càpsula 
de Teatre. També en multitud d'actes externs com concerts, 
performances i  xerrades. Ha estat membre de la junta de 
l'Orfeó Teatre, el Centre Cultural els Catòlics, i altres entitats 
culturals olotines.

Companyia Una Càpsula de Teatre
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Companyia

Laia Planella
Actriu
Nascuda a Olot l’any 1984. Biòloga de professió, es va iniciar 
al món del teatre amateur de ben petita formant part de la 
Petita Companyia de l’Orfeó Popular Olotí. 

Des d’aleshores i fins l’actualitat ha seguit vinculada a 
aquesta entitat cultural com a Orfeó Teatre. Paral·lelament, 
l’any 2014, juntament amb dos altres membres, va fundar 
l’entitat sense ànim de lucre Una Càpsula de Teatre amb 
l’objectiu de fomentar el teatre de proximitat. Des de l’any 
2015 organitza la mostra de teatre El Petit Format a Olot.  

Anna Aumatell
Actriu
Nascuda a Olot l’any 1986. Compagina la feina de 
comunicació i premsa a l’administració pública amb la seva 
gran afició, el teatre. S’ha format a través de cursos locals, a 
l’Escola el Galliner i actualment a l’Escola el Timbal. Des dels 
seus inicis en el món de les arts escèniques, l'any 2009, ha 
estat treballant en diverses companyies i entitats de la 
comarca: l’Orfeó Popular Olotí, fundant la Companyia Pic Pic 
i també en Una Càpsula de Teatre. En l’actualitat dóna 
classes extraescolars de teatre i improvisació (per a nens/es i 
adults) i forma part de la organització de la mostra de teatre 
El Petit Format.

Laura Plasència
Cantant i Música en directe
Nascuda a Olot l’any 1982. Inicia els estudis musicals als 6 
anys estudiant violí i piano clàssic. Als 12 anys s’interessa 
per la música tradicional formant part de la rondalla de 
l’Esbart Olot, on descobreix altres instruments tradicionals de 
manera autodidacta. Funda el grup de música celta Banshee 
enregistrant el seu primer cd als 17 anys. Ha format part de 
nombrosos espectacles de música, dansa i teatre realitzant 
espectacles a Catalunya, Taiwan, Quebec, Xipre, Escòcia i 
Finlàndia. Actualment forma part del grup de música 
tradicional “La criatura verda” i és mestra de música en una 
escola de primària. 

Companyia Una Càpsula de Teatre
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Estrena
Antiga fàbrica Molí Fondo
Per estrenar aquesta història de 
Daniela Feixas hem escollit un indret 
rònec, per crear l'ambient que 
requereix la posada en escena. 

Túnel d'arribada 
Acompanyant al públic assistent 
des de la plaça major fins a l'accés 
de l'antiga f`àbrica i posant-los en 
situació molt abans que les dues 
actrius entrin a escena. 

Accés a l'estança

Una porta situada al final de la 
fàbrica en ruïnes dóna entrada a 
l ' e scena r i e sco l l i t pe r a l a 
representació 

Escenari
La posada en escena té lloc en una 
cambra del final de la fàbrica, en 
petit format, on hi caben 32 
persones. La porta d'entrada i una 
decoració escol l ida a l deta l l 
conformen l'ambient perfecte per 
fer entrar al públic de ple en 
aquesta emotiva història. 
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Adaptació en espais escènics reduïts
El format més natural per representar l’obra “El bosc”, és en petit format, ja que l’intimisme de les 
escenes i la força del text, prenen una forma especial amb la interpretació de les actrius, creant un 
vincle molt proper amb l’espectador.

Companyia Una Càpsula de Teatre

Obra en Petit format

Espais minimalistes amb cabuda de 30 a 50 persones, són ideals per 
aconseguir l’essència del projecte. 

Fotos: Òscar Cabana 



Teatres i centres culturals
L’obra “El Bosc” també es pot adaptar en espais més amplis, sempre i quan siguin en espais interiors, 
com ara ateneus o espais teatrals d’una cabuda de 100 a 120 persones.

Companyia Una Càpsula de Teatre

Obra en gran format

Fotos: Enric Carré

L'escenografia i la decoració de la cambra estan pensades al detall per 
recrear l'ambient idoni que requereix aquesta punyent història.



Companyia Una Càpsula de Teatre

Premsa
 Edició digital 4 de desembre de 2017
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Premsa

 Edició digital 3 de gener de 2018



Companyia Una Càpsula de Teatre

Premsa

 Edició 16 de gener de 2018

 Edició digital 22 de gener de 2018



A les xarxes socials

Companyia Una Càpsula de Teatre

Valoracions

Beth Plana

Espectacular! 100% 
recomanable. M'ha 
impactat molt, sous 
unes craks!

Anna Martí

Que ningú se la 
perdi... Genial!

Núria Bartrina

Aquesta tarda hem anat a 
veure l'adaptació de l'obra de 
Daniela Feixas a Molí Fondo 
de Sant Joan les Fonts. Molt 
interessant.. una bona 
actuació de les dues actrius, 
Laia Planella i Anna Aumatell, 
moltes gràcies per aquesta 
bona feina!

Anna Puigdemont

Us felicito! Ho feu 
molt i molt bé, una 
gran funció! 
Enhorabona!

Sou unes professionals! 
Endavant les atxes

Santi Plana

@iona53

BRUTAL !!! 
#clubdefansja

@manvira66

Només hi ha una 
diferència entre 
professionals i 
amateurs... la nòmina 
#elboscteatre 
simplement genials!

@jenniroda

ESPECTACULAR !! 
#elboscteatre

@lacomarcadolot

Una experiència 
esfereïdorament entranyable, 
un retrobament tant esperat 
com temut, unes actrius 
garrotxines immenses i un 
sacseig emocional que corprèn. 
Molt recomanablle!



Comentaris rebuts

Companyia Una Càpsula de Teatre

Valoracions

Juanma Robles
Periodista, Escriptor i Actor 

L’adaptació de El Bosc de la Companyia Una Càpsula Teatre té 
tot el que l’espectador espera d’un drama teatral en tots els 
seus sentits. Tant la direcció com les actrius han entès 
profundament la història imaginada per Daniela Feixas i en 
transmeten tota la seva essència, aquest laberint de pors, 
traumes passats i desconfiances, confinat en un bosc ombrívol 
que espera ser descobert. L’embolcall escenogràfic i musical 
ens enfonsa en l’espai angoixant que la història necessita, on la 
veritat espera amagada. El detallisme de la direcció i la veritat 
de les interpretacions fan la resta. 
El Bosc d’Una Càpsula Teatre és perfecta en la forma i 
feréstega en el fons, un delit per als sentits que no es 
poden perdre.

Maria Soler
Festival Píndoles

Vaig anar a veure El Bosc i us vollia 
felicitar pel resultat, em va agradar 
molt (una història molt dura!). 
La veritat és que l'espai és molt 
encertat i les interpretacions, música i 
direcció estan molt bé. FELICITATS a 
l'equip!

Anna Serra
Regidora

Després de veure l'obra El Bosc ens 
hem quedat sense paraules.. Ens ha 
encantat! Felicitats a tot l'equip. 

Manel Fortis
Escriptor

Enhorabona!
Espectacular l'obra,
espectacular l'ambientació,
espectacular la música
i espectaculars les actrius
Felicitacions de tot cor!!!

Només puc dir una 
cosa... i és 
FELICITATS!! 
El lloc, la música, 
vosaltres, els 
silencis, buf... brutal!

Eva Real
Patrocinadora obra

Només amb una interpretació 
d'aquest nivell es pot arribar 
a tocar la fibra, i amb la 
música i veu en directe l'obra 
aconsegueix fer tallar la 
respiració. Excel·lent!

Joel Vila
Espectador

Mª Loreto Farre
Professora

Exce l · lent , fantàst ic , mol t ben 
treballada, pell de gallina, llàgrimes als 
ulls, tensió... Ens ha encantat! El públic 
ha sortit molt content i l'actuació 
immillorable. La música i veu de la 
Laura fantàstica!

Gabriela Balan
Espectadora

Ja n'havia sentit molt 
bones crítiques i no 
m'esperava menys. M'ha 
agradat molt tot plegat: 
les actrius, el lloc, el 
misteri i la música.. 
Tot fantàstic!

Sandra Rodeja
Patrocinadora

Ens ha agradat moltíssim 
l'obra, hem estat en tensió 
tota la funció. Quines grans 
actrius, us felicito a tots i us 
desitjo el millor, perquè us 
ho mereixeu!

Simplement 
impressionant... 
Ens ha encantat! 
Enhorabona a 
tota la companyia.

Vanessa Torrent
Regidora



Properes funcions programades:

El nostre objectiu és transmetre al públic vivències 
escèniques el més reals possibles.  

Diumenge 4 de febrer

Diumenge 11 de març

Dissabte 26 de maig

18h. Teatre de Malgrat de Mar
Seleccionats per actuar al XXIIè Concurs de Teatre Vicenç Bayarri i Miralles 
Premi Vila Malgrat de Mar

18h. Teatre del Foment Martinenc
Seleccionats per actura al XXVIIè Concurs de Teatre del Foment Martinenc  
Barcelona

21h. Teatre Principal d'Olot
Olot a Escena en format LAP 

Concurs

Concurs

Companyia Una Càpsula de Teatre



Contractació

Anna Aumatell 
680 71 79 01

info@annaaumatell.com

Companyia Una Càpsula de Teatre




