
El fotògraf Jordi Puig,
d’onze del matí a vuit del
vespre, instal·larà un plató
fotogràfic per dur a terme
aquesta trobada fotogràfi-
ca. Puig, un expert de sèries
fotogràfiques de gent amb
alguna cosa en comú, ja si-
gui la seva joguina preferi-
da o que portin bigoti, re-
tratarà a tothom que es per-
soni al plató amb el seu sant
o icona preferida en una ac-
ció que ha titulat I tu, a qui
t’encomanes? Tothom
marxarà del lloc amb el re-
trat fet per Puig.

Un dels esdeveniments
del festival en la jornada
d’avui és l’estrena de
Bloc, l’espectacle més
ambiciós de Trapa Produc-
cions, que ja ha estat
seleccionat per participar
en la següent edició de la
Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega. A Bloc, pallassos i
titelles interactuen per
mostrar, en clau d’humor,
la vida quotidiana en una
comunitat de veïns. L’edi-
fici en què passa tot és una
bastida de vuit metres d’al-
çada i amb quatre façanes,
de manera que hi ha
accions que passen simul-
tàniament en una, dues, tres
o les quatre façanes. El
públic, a no ser que assis-
teixi a dos passis de l’es-

pectacle i es posi en un lloc
on tingui una visió comple-
ta de dues façanes, no po-

drà veure mai tot l’especta-
cle.

També entren avui en

escena la companyia basca
Trapu Zaharra i la catalana
La Invenció. Trapu Zaharra

estan especialitzats en
teatre de carrer i tenen un
component de denúncia a
través d’un humor esparra-
cat, gamberro, irreverent i
molt divertit. A Olot pre-
senten El pisito, en què dos
homes separats, amb motiu
de la seva precarietat, es ve-
uen obligats a compartir
caravana en un càmping,
del qual hauran de marxar
en una hora a causa d’una
nova insolvència. La ne-
cessitat de trobar un lloc
per viure serà l’únic vincle
entre aquests dos supervi-
vents, que, a més, tenen
problemes de convivència
per culpa del reduït espai

en què viuen.
La Invenció presenta a

Olot La tanca, una peça
que continua en la línia de
Les portes del cel, pel que
fa a la denúncia de la situa-
ció dels immigrants afri-
cans. A La tanca es presen-
ta la situació de Naomé,
una noia camerunesa
embarassada de tres mesos
que marxa del seu país i cau
en mans de la màfia que es
dedica al tràfic de persones.
En aquest espectacle la
companyia col·labora amb
el ballarí i corògraf came-
runès Nwatchok Amedé i
incorpora cants i danses
rituals dels bantús.

El Panorama estrena avui «Bloc»
La companyia basca Trapu Zaharra amb «El pisito» i la catalana La Invenció també entren en escena

Dos pallassos i un personatge de Bloc, en un moment dels assajos. / D.C.

● El festival Panorama 08 d’Olot estrena avui,
en sessió doble, l’espectacle Bloc, una produc-
ció de Laitrum Teatre i Trapa Produccions, en
què es reinterpreta en clau d’humor la vida

DANI CHICANO / Olot

I tu a qui t’encomanes?
� Plaça Rector Ferrer,

(11.00 h - 20.00 h)

El pisito (Trapu Zaharra)
� El Firal (12.30 h)

Presentació
Lacasadelcactus/La
Menagerie

� La Carbonera (17.00 h)

Cercavila Emme i Emmo
(Antigua & Barbuda, Xavi
Lozano, Maracatú)

� Hospici, Firal, plaça
Major (18.00 h)

Bloc (Laitrum Teatre i
Trapa Produccions)

� Plaça Major (19.00 h)

Blazek
(El Retrete de Dorian Gray)

� Pati de la Carbonera
(20.00 h)

EcO
(Onírica Mecànica)

� Teatre Principal
d’Olot (21.00 h)

Bloc (Laitrum Teatre i
Trapa Produccions)

� Plaça Major (22.30 h)

quotidiana d’una comunitat de veïns. D’altra
banda, en la jornada d’avui, la més intensa del
festival, entraran també es escena els bascos
Trapu Zaharra, amb El pisito, un espectacle de
carrer, transgressor, d’humor descordat, i la

companyia catalana La Invenció, que fa un tea-
tre de denúncia i conscienciació i que represen-
tarà al passeig de la Muralla La tanca. Avui
també se celebra la 1a Trobada Fotogràfica de
Persones amb la Seva Imatge Preferida.

Blazek
(El Retrete de Dorian Gray)

� Pati de la Carbonera
(23.30 h)

How do you like my
landscape? (M. Depauw i
B. Van Eeghem)

� Saló Descans (23.30 h)

La Tanca (La Invenció T.)
� Passeig de la Muralla

(23.30 h)

BRBQ’dj
� Pati de la Carbonera

(24.00 h)
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Pau Riba actua a
Sils, dins la
Temporada Plana
● Sils. Pau Riba presen-
tarà aquesta nit el seu
espectacle Ribaibal a la
sala cultural La Lagu-
na, de Sils (22.00 h, 5
euros), dins la progra-
mació de la Temporada
Plana de la Selva. Riba,
un dels músics més per-
sonals i lliures que hi ha
hagut mai a Catalunya,
proposa ara un especta-
cle total amb música,
dansa, poesia i arts
plàstiques, tot en viu,
per revisar l’esperit i les
lletres d’algunes de les
seves cançons immor-
tals. / X.C.

Teràpia de Shock
toca avui a la
Bressolada 2008
● Perpinyà. El grup Terà-
pia de Shock, una de les
bandes revelació del
nou pop rock en català,
actuarà aquesta tarda a
la Bressolada 2008, que
inclourà diversos actes
festius durant tot el dia
al passeig del Palau de
Congressos de Perpi-
nyà, per donar suport a
la Bressola, que gestio-
na vuit centres educa-
tius que utilitzen el ca-
talà a la Catalunya
Nord, amb més de 600
alumnes. Teràpia de
Shock es va crear a les
Preses ara fa dos anys i
està format per Ferran
Massegú, Jaume Sucar-
rats, Gerard López i Al-
bert Parés. El grup ha
fitxat amb RGB. / X.C.


