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El CIMIR 
celebra el Dia 
de la Fotografia 
Estenopeica

CULTURA

■ El Centre de la Imatge Mas 
Iglesias de Reus (CIMIR) ce-
lebrarà el Dia Internacional 
de la Fotografia Estenopeica 
amb l’organització d’un curs 
bàsic sobre aquesta tècnica a 
través d’un taller formatiu a 
càrrec de la fotògrafa reusen-
ca Cori Pedrola. Es vol fer pro-
pera aquesta antiga tècnica 
fotogràfica, d’ara fa anys. La 
iniciativa es desenvoluparà 
en dues sessions matinals els 
dies 23 i 24 d’abril. La fotogra-
fia estenopeica és aquella tèc-
nica mitjançant la qual s’obte-
nen fotografies i negatius sen-
se la necessitat de cap equip 
especialitzat.  

La tècnica requereix una 
càmera estenopeica que pot 
ser elaborada per un mateix. El 
punt de partida pot ser un re-
cipient hermètic a la llum, com 
ara una capsa o una llauna. A 
aquest objecte se li haurà de 
fer un petit forat en un costat, 
a mode de càmera, i qualsevol 
superfície fotosensible dins. Ge-
nerar imatges amb aquest ti-
pus de càmera esdevé una ex-
periència de gran interès. Pel 
que fa a la profunditat de camp, 
en aquesta càmera és infini-
ta. Hi ha perspectives esbiai-
xades i exposicions de llum 
molt lentes. Tot plegat per-
met portar la creativitat al més 
alt nivell. 

El curs, de 75 euros, s’ adre-
ça a persones a partir de 15 
anys i s’iniciarà dissabte 23 
d’abril, de les 9 a les 13 hores, 
amb la construcció de la cà-
mera. Continuarà el 24 d’abril, 
de les 10 a les 14 hores, amb 
les aplicacions pràctiques. Les 
inscripcions es poden fer pre-
sencialment al Museu de Reus, 
per mail a cimir.museus@mu-
seudereus.cat o per telèfon a 
la seu del CIMIR. Cal dur una 
capsa per fer la càmera.–C. V.

CRISTINA VALLS 

El Teatre Bartrina rep el cap de 
setmana amb una oferta cultu-
ral completa. En primer lloc, el 
programa està coronat pel pri-
mer projecte de la companyia À 
Trois Teatre, l’obra Ricard de 3r, 
una aposta creada per Gerard 
Guix inspirada en l’obra de Willi-
am Shakespeare El Rei Ricard III. 
Una pensada que coincideix amb 
l’any del famós i reconegut dra-
maturg. Es realitzarà aquest di-
vendres, 8 d’abril, a partir de les 
22 hores. Segons es va explicar 
des de la companyia À Trois Te-
atre, es tracta d’una mena d’es-
pectacle que marida amb espais 
que no són gens convencionals 
amb un format normal d’espec-
tacle. Per tant, la disposició de 
públic i escenografia es desen-
voluparà a sobre de l’escenari. 

En l’equip teatral es troba l’au-
tor del text, Gerard Guix, amb 
Quim Àvila, com a intèrpret en 
solitari, i Montse Rodríguez, com 
a directora de muntatge. Ricard 
de 3r està avalada per la seva pre-
sència a la Sala Beckett, Obrador 
Internacional de Dramatúrgia, a 
la programació Off de la Villar-
roel de Barcelona i a la progra-
mació estable de la Sala Flyhard 
de Barcelona.   

‘Animals de companyia’ 
L’altre muntatge que acollirà el Te-
atre Bartrina dissabte, 9 d’abril, 
serà Animals de companyia. Es 
tracta d’una obra coral que mos-

trarà una colla de quatre amics 
que es coneix des de fa molt de 
temps i es reuneix en un sopar de 
benvinguda per a la Beth. Ella ha-
via estat ingressada al psiquià-
tric per un trastorn. Dos mesos s’hi 
va estar tancada i ara torna a ca-
sa. No s’espera la sorpresa dels 
seus amics. Durant la seva esta-
da al centre, la seva parella, en 
Javi (absent a l’obra), havia de-
cidit acabar amb la relació i va 
marxar amb la seva nova parella 
a Austràlia. 

Tot aquest context el saben 
els seus amics, menys la Beth. 
Quan va succeir tot, ella traves-
sava per un estat d’inconscièn-
cia per una ingesta de pastilles 
en un intent de suïcidi per cridar 
l’atenció. Moments previs a l’ar-
ribada de la Beth, els seus amics 
es troben acabant els detalls del 
sopar. En aquesta mateixa línia, 
l’Àlex, un noi que havia estat en-

amorat de la Beth ja feia molt de 
temps, confessa a la resta d’amics 
que havia estat fent-se passar per 
l’exparella de la Beth, en Javi, i 
que la qüestió se li havia escapat 
de les mans. Demana  llavors que 

el grup d’amics segueixi la men-
tida. L’obra transcorre, doncs, 
durant aquesta nit. La necessi-
tat d’inventar històries per ama-
gar els secrets creats fins ara po-
sarà en entredit els valors de 
l’amistat i el de la sinceritat en-
tre amics de tota la vida.

TEATRE ■  É S  E L  P R I M E R  P R OJ E C T E  D E  L A  C O M PA N Y I A  ‘ À  T R O I S  T E AT R E ’

El Bartrina acull ‘Ricard de 3r’, una 

obra d’essència ‘shakespeariana’
És una creació de 
Gerard Guix inspirada  
en ‘El Rei Ricard III’ 
i es farà divendres, i 
l’obra ‘Animals de 
companyia’, dissabte

El Ricard 
adolescent 

■ La història Ricard de 3r, amb 
un adolescent tímid i intros-
pectiu. La quotidianitat i la mo-
notonia vital el deprimeixen. 
Un fet extraordinari canvia les 
coses. Ricard troba l’obra de 
Shakespeare El Rei Ricard III, 
un moment de paral·lelisme 
que fa una picada d’ullet a 
l’obra i una creació de la qual 
l’adolescent s’obsessiona. En 
Ricard III esdevé el seu exem-
ple a seguir. En aquesta posa-
da en escena, l’espectador es 
convertirà en un voyeurista 
de primera fila i gaudirà de la 
metamorfosi d’un jove inse-
gur que evoluciona en un noi 
totalment diferent. 

E L  D E TA L L  

Amb ‘Ricard de 3r’ 
el públic serà un 
‘voyeurista’ a 
primera línia amb 
un format diferent 

Imatge d’una de les obres que es presentaran properament al Teatre Bartrina.  FOTO: CEDIDA
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Sorteamos 10 entradas dobles

Jueves, 14 de abril, a las 20.30 horas
Centre Cultural Municipal de Valls
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PROTECCIÓN  DE DATOS.
Conforme a lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte 
de los ficheros de titularidad de PROMICSA, con la  finalidad de participar en el sorteo, así como publicar el nombre de los ganadores en el Diari de Tarragona.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando un escrito acompañando una fotocopia del DNI a la siguiente dirección: C/ Domènech Guansé, 2 - 
43005 TARRAGONA o enviando un correo electrónico a administracio@diaridetarragona.com.

Blooming Duo
te invita al concierto


