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El grup Naltrus estrena
l’obra ‘El Nostre Mètode’
■ Aquest diumenge passat, el Tea-
tre Municipal de l’Estrella de San-
ta Coloma de Queralt esclatava
d’aplaudiments amb l’estrena de
l’obra: El Nostre Mètode, d’un dels
grups de teatre del municipi: el
Grup de Teatre Naltrus.

Naltrus–sota la direcció de
Rosa Almenara– realitzà aques-
ta adaptació de la ja coneguda El
Mètode Grönholm. El repartiment
d’aquesta obra comptà amb Jor-

di Borràs que realitzà el paper de
Ferran Augé, Ramon Puras que
representà Carles Bueno, Me-
ritxell Armesto que va fer de Ri-
ta Font, Mercè Piqué, de Mercè
Degàs i Guillem Carreras, de Fre-
deric Clascar.

L’obra tracta en forma de
comèdia una idea de la vida en-
focada als sentiments, a la neces-
sitat, a la supèrbia i al món labo-
ral. –B. ALTARRIBAL’obra es tracta d’una adaptació de la reconeguda ‘El Mètode Grönholm’. FOTO: DT
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Aquests dies s’estan rodant al
plató croma instal·lat al Kursaal
de Valls els últims quadres de fi-
guració de la pel·lícula Barcelo-
na 1714, dirigida per Anna Maria
Bofarull. El film es va començar
a gravar el mes d’agost de l’any
passat i està previst que s’estre-
ni la tardor vinent.

L’Alt Camp ha estat un dels
principals escenaris del rodatge.
En aquest sentit, el 2 d’agost del
2013 el projecte va començar a
caminar a la localitat de Bràfim.
Les primeres escenes amb els dos
protagonistes –l’Agnès, perso-
natge interpretat per Alba Bru-
net, i el Jan, en Bernat Quinta-
na– van ser gravades a un camp
de blat proper al municipi.

D’altra banda, el monestir de
Santes Creus va ser una altra de
les localitats escollides per aco-
llir el rodatge de la pel·lícula. Aquí
es van gravar a finals d’octubre
les seqüències exteriors d’en Jan
acompanyat d’un cavall.

El campanar de l’església de
Sant Ramon del Pla de Santa Ma-
ria ha estat un altre escenari, men-
tre que Valls ha acollit el plató
croma on s’ha enregistrat la res-
ta del film. La tècnica utilitzada
ha permès dur a terme el rodat-

ge amb els actors a l’estudi, i ge-
nerar posteriorment els espais
en 3D.

La Conca de Barberà també
hauria pogut sortir a la pel·lícu-
la a través del safareig de l’Esplu-
ga de Francolí. Barcelona 1714 va
posar en marxa una campanya

per escollir un safareig per rodar
una escena. Després que es pre-
sentessin municipis d’arreu de
Catalunya, l’equip de producció
va triar els quatre finalistes, d’en-
tre els quals hi havia el de l’Es-
pluga. La decisió final la va tenir
la gent de carrer a través d’una
votació popular. Finalment, el
rentador escollit va ser el de Ba-
laguer, amb 47.993 vots, mentre
que el de l’Espluga va ser el se-
gon més votat amb 47.173.

Barcelona 1714 és un projecte
liderat pel productor alemany-
català Heiko Kraft i dirigit per la
tarragonina Anna Maria Bofarull.
El film tracta el setge de 1714, pe-

rò amb una història d’amor com
a eix central. El model de finan-
çament utilitzat és el crowdfun-
ding, i la pel·lícula compta amb
el suport d’un grup de persones
representatives de tots els àm-
bits de la societat catalana. La
pel·lícula es presentarà a dife-
rents festivals internacionals i
també es podrà trobar al circuit
cinematogràfic tradicional. D’al-
tra banda, es crearà una aplica-
ció on-line per poder fer arribar el
projecte a tothom.

Els últims quadres de figura-
ció s’estan rodant a Valls des de
dijous passat i fins avui dimarts,
29 de juliol.
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‘Barcelona 1714’ està rodant les
últimes escenes al plató de Valls
La pel·lícula ja està
enregistrada, però
aquests dies s’estan
gravant els últims
quadres de figuració
al plató croma

La pel·lícula tracta
el setge de 1714,
però amb una
història d’amor
com a eix central

Tot a punt a
Pira per gaudir
de la Festa
Major
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■ Aquest proper cap de set-
mana, Pira celebrarà la seva
Festa Major. Uns actes que ja
començaran a partir d’aquest
divendres, a les sis de la tar-
da, quan es realitzarà l’exhi-
bició del curset de natació a
la piscina municipal. Segui-
dament, a un quart de vuit del
vespre, es realitzarà el Corre-
veures des de la plaça de l’Es-
glésia, recorrent els diversos
indrets del municipi. A més,
hi haurà espectacle i batuca-
da. Un dels actes principals
d’aquest divendres serà l’es-
pectacle Lupus Ignis, una ac-
tuació basada en fets reals es-
devinguts al municipi l’any
1844sobrelesreformesagràries
que no van ser ben rebudes
per tothom. La nit estarà mar-
cada pel correfoc dels Diables
de Pira ‘Pirats pel Foc’ que do-
narà pas als concerts de la nit.

L’endemà dissabte, dia 2
d’agost, serà el torn de la mis-
sa solemne en honor de Sant
Salvador que comptarà, a més,
amb la presència de la coral
Els Espadats de l’Anguera, a
les 12.00 h, a l’església de Sant
Salvador. Seguidament, gran
ball de gegants, nans i bestia-
ri tradicional, acompanyats
per un grup de grallers. A les
sis de la tarda, es realitzarà la
inauguració de l’exposició de
trofeus i records d’O.C. Pira,
Gegants i Grallers de Pira. A la
nit, orquestra i ball per a to-
tes les edats. El diumenge,
l’animació infantil per a pa-
res i fills a la pista Torrentill i
el ball de gala clouran un cap
de setmana intens d’actes al
municipi.– B. ALTARRIBA

Gravació dels últims quadres de figuració per poder finalitzar la pel·lícula. FOTO: MONTSE PLANA

CAMP Entrevista a Josep Maria Franquès, alcalde de Constantí.
El poble es prepara per viure la Festa Major d’estiu en honor de Sant
Feliu, que començarà aquest dimecres, 30 de juliol. P 22


