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Marta Betriu al costat de Pere Arquillué en unmoment de la representació de 'Cyrano de Bergerac'.

Una Rosaura de Lleida aMadrid
L’actriu lleidatanaMartaBetriu debuta al teatreValle-Inclán amb“Cyrano” al costat dePere
Arquillué ||Faran una gira per Catalunya encara que, demoment, no recala a Lleida

ARTSESCÈNIQUESTEATRE

nió, hi ha diferències entre els
públics pel que fa a la recepció
de l’obra. “Ha estat diferent,
m’adono que a les dos ciutats es
riuen de coses molt diferents. Si-
tuacions que a Barcelona no des-
pertaven rialles a Madrid sí, i vi-

ceversa, encara que encara no
sabria precisar exactament qui-
nes”. Fins ara, la mitjana de l’afo-
rament ha estat d’unes 300 per-
sones per sessió i les previsions
són que incrementi. La història
d’amor immortal deCyrano de

Bergerac està produïda per La
Perla29, la mateixa companyia
que va impulsar Incendis, l’úl-
tim gran èxit de la temporada a
Barcelona i guanyadora de cinc
dels set Premis Butaca a què op-
tava.

R. BANYERES
❘LLEIDA ❘ L’actriu lleidatana Marta
Betriu (1979) debuta al teatre
Valle-Inclán de Madrid dins de
la programació del Centro
Dramático Nacional (CDN), on
interpreta el paper de Rosaura.
Ella és el gran amor del prota-
gonista deCyrano de Bergerac.
Betriu hi arriba sota la direcció
d’Oriol Broggi i al costat d’un
dels grans de l’escena catalana:
PereArquillué.Després de la se-
ua estrena la passada primave-
ra a Barcelona (a la Biblioteca
Nacional de Catalunya), ara
l’adaptació de l’obra d’Edmond
Rostand pot veure’s a Madrid,
on hi romandrà en cartellera fins
el mes de gener. Posteriorment
té previst iniciar una gira per to-
ta Catalunya, encara que no hi
ha previsions que també recali
a Lleida.

A excepció d’alguna incursió
amb espectacles alternatius,
aquesta és la primera actuació
professional de Betriu a Madrid.
“Per a mi suposa un repte i una
gran oportunitat”, explicava la
intèrpret, abans d’afegir que “a
més ho faig acompanyada d’un
gran actor”. Segons la seua opi-

BITO CELS

‘ElMercaderde
Venècia’ del TNC,
tambéa la seva
trajectòria

■ Marta Betriu va debu-
tar amb Perversitat sexu-
al a Xicago amb l’Institut
delTeatre el 2003. Desde
d’aleshores ha actuat a una
vintena d’obres teatrals, a
més de petites incursions
en mitja dotzena de sèri-
es i tres pel·lícules. En te-
atre destaca el seu paper
a El Mercader deVenècia
de Shakespeare, drama es-
trenat el passat febrer a la
Sala Gran delTNC. Però
sens dubte, la Rosaura
d’aquest Cyrano de Ber-
gerac és la seua interpre-
tació de més envergadu-
ra fins ara. Ella és cosina
del valent, llest i enginyós
però també nassut espa-
datxí francès, que en se-
cret li professa el seu amor,
encara que es creu indig-
ne de merèixe’l.Aquest
clàssic impregnat de poe-
sia s’ha convertit en una
de les obres més represen-
tades.A Catalunya, no ha-
via tornat als grans esce-
naris des de la interpre-
tació, gairebé inoblidable,
que en va fer Josep Maria
Flotats l’any 1985.

Els Goya canvien de
seu després del
Madrid Arena

PREMIS

❘MADRID❘La 27a edició dels Pre-
mios Goya se celebrarà el 17
de febrer al Centro de Con-
venciones Príncipe Felipe
d’Ifema, ja que l’ajuntament
de Madrid va tancar de ma-
nera cautelar el Palacio de
Congresos on s’havia celebrat
fins ara. Un informe realitzat
després dels esdeveniments
del MadridArena, saldat amb
la mort de cinc noies, en va
aconsellar el tancament. La veïna que va identificar el reliquiari per TV, ahir amb l’alcalde.

RADIO HUESCA

Torna a Sigena una obra
‘desapareguda’el 1969

PATRIMONIARTRELIGIÓS

❘ VILLANUEVA DE SIGENA❘ La localitat
Villanueva de Sigena, a Osca, va
recuperar ahir el reliquiari de
SantaWaldesca, una peça d’or-
febreria del segle XVI, desapa-
reguda des de feia gairebé 43
anys, quan el desembre de 1969,
el reliquiari en qüestió, d’uns 20
per 30 centímetres i elaborat en
plata, va marxar juntament amb
altres objectes al monestir Sant-
joanista de la Bonanova de Bar-

celona, on es van traslladar les
últimes cinc monges que queda-
ven d’aquesta ordre. El març de
2010, un aristòcrata tarragoní
va denunciar el robatori de di-
verses joies i antiguitats en una
de les seues propietats, a Riude-
cols, un botí recuperat uns dies
més tard pels Mossos d’Esqua-
dra. En aparèixer la notícia per
televisió, una veïna octogenària
deVillanueva de Sigena, María
Teresa Bruned, va reconèixer en-
tre les obres aquest reliquiari,
reclamat des d’aleshores per via
judicial per l’ajuntament d’Os-
ca. Després de dos anys de liti-
gi i l’acord amb el propietari per
al pagament de 1.035 euros, la
peça va tornar ahir a Sigena en
un acte que va generar gran ex-
pectació entre la població. L’al-
calde,Alfonso Salillas, va afir-
mar que “això és un al·licient i
no pararem fins que totes les
obres que estan a Lleida diposi-
tades i en el MNAC tornin al
monestir de Sigena; per justícia
hauran de tornar (sic)”.

“NO PARAREM”

L’alcalde, Alfonso Salillas,

va dir que“no pararem fins

recuperar l’art de Lleida i

del MNAC”


