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PERSONATGE

Marta Tricuera Mestre 
va néixer a Sabadell el 
20 de maig del 1986. Es 
defineix molt optimista, 
sensible, imaginativa, 
observadora, impulsiva, 
amb força caràcter. «També 
sóc una persona que es 
reconeix molt amb les 
coses dels altres», explica. 
És presumida. «Jo no 
surto mai de casa sense 
arracades. I les sabates 
em tornen boja». Li agrada 
molt cuinar, «però sóc 
cuinera de batalla, eh?
Tot i que també cuino 
alguns plats especials: 
pasta fresca amb salsa 
de ceps, per exemple. I 
me n’invento, m’agrada la 
creativitat», diu. Pel que fa 
al seu lema a la vida, es 
decanta per dues frases: 
Una li va dir el seu avi: «De 
lo bonet, poquet». L’altra 
és del seu pare: «Això és 
tan barat, tan barat, tan 
barat, que es pot comprar 
amb diners.»

Text i Foto:
JOSEP GAMELL

Marta Tricuera fotografiada a la seu del Diari de Sabadell, al carrer de Sant Quirze

L’actriu Marta Tricuera s’estrena al Teatre 
Nacional de Catalunya amb «Tirant lo Blanc»
La sabadellenca està gaudint d’un moment professional molt dolç

arta Tricuera es 
/ ■  troba p le tòrica  

I \ /  I  i fe l iç .  Acaba 
-1^ ▼  A _ c l'e s tre n a r a la 

sala Tallers del Teatre Nacional 
de Catalunya una versió teatral 
del «Tirant lo B lanc —dirigi
da per Pere Planella— , amb 
l ’ ITNC Jove Companyia. En 
aquest m unta tge, l ’actriu  
sabadellenca interpreta els 
papers d'Emperadriu i narra
dora. «És una obra bastant 
coral. Sensacions? D’il·lusió 
i molt de respecte. De fet, 
fins la setmana que no baixes

a l ’escenari no comences a 
prendre consciència del que 
significa tot plegat. És el pri
mer cop que participo en un 
muntatge tan professional, on 
cada treballador té una funció 
específica. És un altre món. 
L’obra es va estrenar el 18 
de febrer i es representarà 
fins  el proper 29 de març. 
De dimecres a divendres fem 
matinals per a instituts i es
coles, i els caps de setmana 
les representacions ja  són 
obertes al públic», afirma amb 
un somriure d ’orella a orella.

Un projecte de formació 
acadèmica
D esprés de l ’experiència  
del prim er any de la ITNC 
Jove Companyia, el Teatre 
Nacional vol apostar ferma
ment per consolidar aquest 
projecte de form ació  aca
dèmica per a postgraduats 
de l ’ Institu t del Teatre, amb 
la voluntat de proporcionar 
a joves actors noves eines 
d ’e sp e c ia litza c ió  que els 
permeti treballar amb major 
qualita t i rigor el nostre pa
trim oni dramatúrgic.

La primera novel·la 
moderna europea
«Tirant lo Blanc» és un clàssic 
extraordinari sobre l ’amor pel 
coneixement i la fascinació 
pels plaers del món, un mo
nument a la curiositat entesa 
com a essència de l ’ individu 
m odern . Les n o m b ro se s  
adaptacions de què ha estat 
objecte aquesta obra, que 
pot ser considerada com la 
prim era novel·la  moderna 
europea, dem ostren el re
novat interès que les seves 
aventures han despertat en

les successives generacions 
que han tingut l'ocasió  de 
descobrir-la.

L’alegria
dels artistes de veritat
Tricuera té l ’ a legria  dels 
a rtis tes de veritat, dels que 
estimen la professió i saben 
valorar-la en la seva riquesa 
i profunditat: Alegria i pro- 
fess ion a lita t: una fórm ula 
pe rfec ta . Un peix que es 
mossega la cua, doncs, i 
que s'accentua amb el pas 
del anys.
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Marco Polo Cocina asiática y mediterránea
Ofrece recetas de los países por los que viajó el explorador veneciano

Juan Reyes

^ ■ 1  restaurante Marco 
Polo de Sabadell se 

■ ■ c a ra c te r iz a  desde 
años por haberse espe
cializado en cocina inter
nacional, con particular 
interés por la gastronomía 
asiática. En las últimas 
semanas se ha esmerado 
todavía más si cabe en 
la presentación de sus 
recetas al incorporar re
cipientes fabricados con 
caña de bambú.

Se trata de utensilios 
de cocina tradicional en 
los que se sirven recetas 
llenas de sabor y aroma 
como por ejemplo el arroz 
vietnam ita que incluye 
gambas cortadas, pimien
tos y una seta llamada 
«oreja de árbol o de ma
dera* muy utilizada en la 
cocina asiática.

COCINA THAI
Otro de los platos, en 
este caso de cocina tai
landesa es el pollo con 
coco, realmente apetito
so y que se acompaña 
también de verduras tro
ceadas. La carne queda 
muy jugosa bañada en 
la leche de coco, otro de 
los grandes ingredientes 
de la cocina thai.

Como la inspiración de 
Marco Polo es la Ruta de 
la Seda, en la carta del 
restauran te  el lis tado  
de recetas orientales es 
amplio como el arroz chi
no Kou-pa, pollo teriyaki, 
gyozas (o empanadillas), 
yakisoba, ternera estilo 
mongolia, e incluso el 
sushi para los amantes 
de la cocina tradicional 
japonesa.

Pero el restaurante tam
bién piensa en aquellas 
personas que prefieren 
sabores más propios de 
la dieta mediterránea y 
en este apartado destaca 
la carne a la brasa con 
piezas como entrecote, 
churrasco, solomillo, cor
dero, butifarra, pollo, etc...

Y si somos más aman
tes del pescado podemos 
optar por alguna receta de 
bacalao al vapor o con cre
ma de ajos, langostinos 
con sal y pimienta o la 
bandeja de mariscos va
riados que cuesta 18,95 
euros»

Nuevas 
presentaciones 

de recetas en 
recipientes de caña 

bambú para un 
toque más exótico

LA FITXA

Menús Diarios
Podemos elegir entre 
diferentes opciones 
a precios realmente 
económicos. Desde el 
más barato y completo 
a 8,59 €  con IVA 
incluido de lunes a 
viernes hasta el de
16.52 que se puede 
disfrutar cualquier día.

Precios Menú:
8.59 €
10,10 €  (También 
noche hasta el jueves) 
13.99 €
16.52 €

Marco Polo Av.
Francesc Macià. 70 
937 238 285

Abierto a diario

CALÇOTS Y PARRILLADA DE CARNE
SIN LÍMITES

RIOJA O CAVA, Y CREMA CATALANA

HAZ YA TU RESERVA • 937122 913 
— casafuster.net — iífc.


