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ENTREVISTA

«M’encantaria atansar ‘Cyrano
de Bergerac’ al públic de Lleida»

MartaBetriu
❘ ACTRIU ❘

La lleidatana és Rosaura, la protagonista femenina de l’obra d’Edmond Rostand, que
pot veure’s a Barcelona, després de formar part de l’elenc d’‘El mercader de Venècia’

LA PERLA29

❘ LLEIDA ❘ L’actriu lleidatana Marta
Betriu (1979) és Rosaura, la pro-
tagonista femenina deCyrano de
Bergerac, dirigida perOriol Brog-
gi, amb PereArquillué al paper
principal, que, per cert, té el difí-
cil repte demesurar-se amb el que
va interpretar Flotats fa 30 anys,
encara que la crítica ja l’ha bene-
ït. L’obra, que podrà veure’s fins
al 22 de juliol a la Biblioteca Na-
cional, a Barcelona, iniciarà més
tard una gira que Betriu no des-
carta que passi per Lleida.
Com va començar la seua afició
per les arts escèniques?
Abans d’anar a la universitat, a
Lleida ja vaig assistir a les classes
de l’Aula Municipal deTeatre.
Quan vaig marxar a Barcelona,
de seguida em vaig incorporar a
l’Aula deTeatre de laUAB,on es-
tudiava filosofia i vaig conèixer
directors comRafael Duran, amb
qui vaig treballar.Al final, vaig
deixar la carrera per dedicar-me
al teatre.
El seu paper de Rosaura en
aquest Cyrano d’Oriol Broggi és
el més important que ha fet fins
ara. Quins reptes implica?
Sens dubte és el més rellevant.
Ell em va cridar per a un càsting
i em van escollir. El gaudeixo
molt,malgrat l’esforç que reque-
reix preparar-lo. Em refereixo a
aspectes com que és teatre clàs-
sic en versos alexandrins, cosa
que implica que el teu treball com
a actriu no és tan psicològic com
amb el teatre modern, que juga
amb els silencis, sinó que tot el
que es diu és a cor obert. La difi-
cultat està precisament en què es
diu.
Comafecta l’actual situaciódecri-
si als actors novells?
Hi ha molt poques produccions,
cada vegadamenys, i la feina es-
casseja, encara que aquest any ja

he fetElmercader deVenècia al
TNC i araCyrano.Amés, les sub-
vencions gairebé han desapare-
gut, demanera quemuntar el teu
propi projecte, sobretot en l’àm-
bit underground, és gairebé im-
possible. Ho he intentat en tres
ocasions, però sempre depens
d’ajudes.
Quins altres projectes té després
de Cyrano?
No m’ho plantejo, perquè aca-
bem de començar temporada,
després girarem per tot Catalu-
nya i segurament, a l’acabar la gi-
ra, tornarem a fer temporada.
Passaran per Lleida?
Noho sé, espero que sí.M’encan-
taria actuar a la meua ciutat i
atansarCyrano al públic de Llei-
da.

■ Marta Betriu se’n va anar
als 18 anys a estudiar a Bar-
celona.A Lleida ja havia fet
les seues primeres incursions
a l’Aula Municipal deTeatre
i a la UAB, es va integrar a
l’Aula deTeatre. Posterior-
ment es va llicenciar a l’Ins-
titut delTeatre i s’ha format
durant quatre anys en dansa-
teatre amb Mercedes Boro-
nat. Rafel Duran l’ha dirigit

en obres com Yerma (2005)
o El mercader de Venècia
(2012). Ha format part de la
companyia de PepTosar (La
casa en obres) i ha impulsat
tres companyies pròpies. El
cinema i la televisió no li són
desconeguts, amb aparicions
en pel·lícules com Lomás im-
portante de la vida es no ha-
ber muerto o sèries com Pe-
lotas o El cor de la ciutat.

TRAJECTÒRIA

Una carrera construïdapasa
pas i ambprojectespropis

Cultura

Declaren bé cultural
l’església de Sanaüja
❘ SANAÜJA ❘ El Govern va acor-
dar ahir declarar l’església de
Santa Maria de Sanaüja com
a bé cultural d’interès nacio-
nal en la categoria de monu-
ment històric. El temple ac-
tual, que és del segle XVI, es
va construir entre el 1509 i el
1515 en estil gòtic i ambmo-
dificacions posteriors en èpo-
ca barroca. L’església primi-
tiva era al costat del castell i
està documentada ja a l’any
951.

El ‘CarminaBurana’, en
un túnel sota la A-2
❘ CERVERA ❘ La quarta edició del
concert en un túnel sota l’au-
toviaA-2 a Cervera (Vergós)
se celebrarà el 16 de juny
(22.00 h, 10 €) amb Carmi-
na Burana, de Carl Orff, a
càrrec de la Coral Ginesta de
Cervera, el Cor Lieder Came-
ra de Sabadell, el Cor de
Cambra de l’Auditori de Llei-
da i la coral infantil Nova Cer-
vera. Dirigirà Xavier Puig.

L’IEI obre el termini de
sol·licitud d’ajudes
❘ LLEIDA ❘ L’IEI ha obert la con-
vocatòria per sol·licitar aju-
des per a equipaments cultu-
rals. En l’apartat de béns mo-
bles, disposa de 50.000 eu-
ros; en el de béns immobles,
de 150.000 euros; en el de pa-
trimoni arquitectònic, de
357.885,23 euros; y en el de
biblioteques i sales de lectu-
ra, de 55.000 euros.

Tita Cervera subhasta
una obra d’art seua
❘ MADRID ❘ La pintura La resclo-
sa, de John Constable (1776-
1837), una de les joies de la
col·lecció privada deTita Cer-
vera que s’exhibia al Museu
Thyssen, se subhastarà el 3
de juliol a la sala Christie’s de
Londres a un preu de sortida
d’entre 25 i 32 milions.

ERO a tota la plantilla
del Ballet de Corella
❘ BARCELONA ❘ El Barcelona Ba-
llet d’Ángel Corella presen-
tarà aquest divendres un ex-
pedient de regulació d’ocu-
pació (ERO) per a tota la
plantilla, 40 treballadors en-
tre el personal d’administra-
ció i artistes, davant d’una si-
tuació “crítica” per la falta
d’una subvenció que havia
d’aportar la Diputació de Bar-
celona,“frenada” des del ge-
ner.

Comerços en català a
Lleida, la Seu i Tremp
❘ BARCELONA ❘ Lleida, la Seu
d’Urgell iTremp són algunes
de les ciutats amb més oferta
de llengua catalana al sector
del comerç i serveis, que lide-
ra Olot, segons els resultats
de l’estudi Ofercat, presentats
ahir a Barcelona i que al març
es van avançar a Lleida.

Exposició
col·lectiva a la
sala Sant Joan

ART

❘ LLEIDA ❘ La sala d’exposicions
de la plaça Sant Joan de Llei-
da va acollir ahir la inaugu-
ració de la mostra col·lectiva
Temps d’humanisme. Inclou
obres d’artistes com Joaquim
Ureña, Maria Cemeli o Mer-
cè Bellera, entre altres. Podrà
visitar-se fins al 10 de juny i
suposa el preludi de l’activi-
tatViu, essència d’humanitat
que tindrà lloc aquest dissab-
te a la plaça Sant Joan de Llei-
da. Unmoment de la inauguració de l’exposició ‘Temps d’humanisme’, ahir a la sala de la plaça Sant Joan.
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