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Exposició Somnis de ficció. Mos-
tra de peces que han esdevingut
la representació de grans mites
del cinema i de l'imaginari col-
lectiu universal. Fins al 2 de maig.
Palau Firal i de Congressos, carrer de
l'Arquitecte Rovira, 2, Tarragona.

Exposició Agustí Centelles: El
camp de concentració de Bram,
1939. Fins al 30 de maig de
2010. Horari: de dilluns a diu-
menge, de 10 a 14 hores i de 17
a 21 hores. Sala d’exposicions de Cai-
xa Tarragona, carrer Higini Anglès, 5,
Tarragona.

Col·lecció Numismàtica de la Caixa.
Selecció de 39 monedes i 43 bit-
llets emesos en diferents llocs i
èpoques de les comarques tarra-
gonines, alguns d'ells de la matei-
xa població d'el Vendrell. Fins al
16 d’abril.
Oficina 0095 de La Caixa, carrer
Doctor Robert, El Vendrell.

Actuació de l’Orchestra Fireluche.
Grup experimental que utilitza pi-
anets de joguina, estris domèstics
i instruments poc coneguts d’ar-
reu del món per a la seva música.
Forma part del cicle R-EVOLUCIÓ
ESCÈNICA. Centre d'Art Cal Massó,
Carrer de Pròsper de Bofarull, 7, Reus
(21.00 hores).

Xavier Baró en concert. El cantau-
tor d’Almacelles presentarà Lluny
del camí ral (2009), un disc amb
cites a Jacint Verdaguer i Pau Ri-
ba. Baró compartirà cartell amb
Pau Saura, sisè classificat del DO
Tarragona 2009.
La Vaqueria, carrer de Rebolledo, 11,
Tarragona (21.30 hores).

Apelo en concert. Els tarragonins
tocaran les cançons del seu pri-
mer disc oficial Va junto. Un tre-
ball on presenten els seus millors
temes acompanyats de col-
laboracions com Kogote d’Ska-p,
Albert i Kosta de Boikot o Kapi
d'Azer. El Racó de La Palma, Passeig
de Mata, 18, Reus (22.30 hores).

Dissabte, 10

Fem sonar les musiquetes. Especta-
cle familiar a càrrec de la compa-
nyia Musiquetes per la Bressola.
Teatre Principal, carrer de Jaume
Huguet, 10, Valls (18.30 hores).

Concert extraordinari orquestra
Camera Musicae. Amb la soprano
Marta Mathéu i el rapsode Xavier
Grasset. Demà diumenge el con-
cert es repetirà al Teatre Auditori
de Salou (20.00 hores).
Auditori Josep Carreras, plaça de
Frederic Mompou, Vila-seca (20.00
hores).

La penya dels signes. Club de lectu-
ra per a infants entre 10 i 13
anys.
Biblioteca Central Xavier Amorós,
carrer de l’Escorxador, 1, Reus
(12.00 hores).

Diumenge, 11

Monstres Monstruosos. Espectacle
per a infants i joves de la compa-
nyia Toc de Retruc.
Sala Gran del Centre Cultural del
Morell, carrer la Coma, 2, El Morell
(18.00 hores).

Actuació de Los Moussakis. Música
dels Balcans.
CaixaForum Tarragona, carrer de
Colom, 2, Tarragona (18.00 hores).

M.R. MARTÍ

E
l Teatre Fortuny
de Reus acull
aquesta nit (21 ho-
res) la representa-
ció de L’auca del

senyor Esteve, de Santiago
Rusiñol. L’obra es va publi-
car com a novel·la el 1907 i
deu anys després es va repre-
sentar com a comèdia teatral
amb un gran èxit. Considera-
da una de les obres cabdals
del modernisme català, va
ser la peça escollida per inau-

gurar oficialment el Teatre
Nacional de Catalunya
(TNC) l’11 de setembre de
1997. Ara ens arriba aquesta
nova representació, també es-
trenada al TNC i dirigida per
Carme Portace-li. David
Bagès és Ramonet, el fill dís-
col que no vol continuar el ne-
goci familiar i prefereix dedi-
car-se a la pintura. En la re-
presentació també hi interve-
nen altres actors coneguts
com Manel Barceló, Neus
Bernaus, Montse Pérez o
Boris Ruiz.c

ARXIU

La soprano tarragonina en una foto de promoció

MARIA ROSA MARTÍ
Tarragona

E
ncara no ha com-
plert els 30 anys, pe-
rò ja ha debutat al
Palau de la Música
Catalana, al Teatro

Real de Madrid i aquest novem-
bre ho farà a l’Auditorio Nacio-
nal de Madrid. Li queda pen-
dent el Gran Teatre del Liceu,
però Marta Mathéu (Tarrago-
na, 1980) no té pressa i sap que
“ja vindrà”. Mathéu és una jove
soprano amb projecció de fu-
tur, que dimarts vinent cantarà
al Teatre Metropol de Tarrago-
na, acompanyada per l’Orques-
tra Camera Musicae (20 hores).

El recital comptarà amb obres
de Toldrà i Mozart, un dels
seus compositors preferits.
Considerada una de les veus

líriques tarragonines més desta-
cades, no es pot queixar de la se-
va terra. A banda del concert de
dimarts vinent, la setmana pas-
sada també va actuar a Salou i
Vila-seca, i és freqüent que par-
ticipi en concerts i recitals a la
demarcació. “Cantar a casa sem-
pre és una alegria”, assegura, pe-
rò també és conscient que és
una responsabilitat i que “s’ha
de fer un bon paper”.
Fins ara les coses li han anat

prou bé, i això que només fa
tres anys que es dedica al cant
de manera professional. De fet,
el seu debut professional en
una òpera va ser al Palacio de la
Ópera de La Corunya al juny
del 2008, amb Les noces de Fíga-
ro, de Mozart. El nom del com-
positor austríac es va repetint
en la trajectòria de la soprano
tarragonina, igual que el d’au-
tors del bel canto, com Bellini,
Rossini o Donizetti. Mathéu as-

segura que se sent “molt còmo-
da vocalment” amb les òperes
del bel canto i també li atrauen
els seus personatges històrics.
De fet, el seu somni seria inter-
pretar Anna Bolena, de Doni-
zetti, a l’Scala de Milà. Un altre
escenari que li agradaria trepit-
jar és el Metropolitan de Nova
York. Fins que arribi aquest mo-
ment, continua la seva “carrera
de fons” en unmónmolt compe-
titiu on “el pastís és petit”.
Un dels següents passos el

farà aquest estiu repetint actua-
ció al Festival Grec de
Barcelona. Mathéu cantarà
acompanyada per la Banda Mu-
nicipal de Barcelona en una ga-
la d’òpera i sarsuela. El gènere
líric espanyol no li suposa cap
dificultat idiomàtica. Les altres
llengües tampoc, perquè men-

tre estudiava cant també va fer
classes d’anglès, francès, italià i
alemany. Per motius professio-
nals, també ha hagut d’apren-
dre a cantar en txec i polonès.
Cantant per vocació (als vuit

anys ja participava en una co-
ral), va cursar les especialitats
de piano, cant i orgue al Conser-
vatori de Música de Tarragona.
Per cursar el grau superior de
cant amb la catedràtica Ana Lui-

sa Chova es va traslladar a Va-
lència, ciutat on té fixada la se-
va residència. També ha rebut
consells de noms tan impor-
tants com Montserrat Caballé,
Helena Obratszova, Miguel
Zanetti o Wolfram Rieger.
A banda, ha estat premiada

en una pila de concursos i festi-
vals internacionals com el pri-
mer premi en la X edició del cer-
tamen per a veus joves Manuel
Ausensi de Barcelona (2007), el
Premi del públic en el VII Con-
curs de Cant Montserrat Ca-
ballé a Saragossa (2007) i el se-
gon premi del XLV Concurs In-
ternacional de Cant Francesc
Viñas també de Barcelona
(2008). Per aMartaMathéu, pe-
rò, el millor premi és seguir can-
tant una gran diversitat de gène-
res musicals.c

Presentació de l'obra al barri del Born de Barcelona

C U L T U R A

La cantant assegura
que se sent còmoda
amb les obres del
bel canto i amb els
personatges històrics

Aquest estiu repetirà
actuació en una gala
d’òpera i sarsuela que
se celebra al Festival
Grec de Barcelona

ROSER VILALLONGA / ARXIU

LasopranoMathéucanta
Mozart iToldràalMetropol

P I S T E S

Arriba ‘L’aucadel senyor
Esteve’ al Fortuny


