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La sabadellenca Anabel Pérez Real 
canta la Reina de la Nit diumenge
A l'última funció a La Faràndula de «La flauta màgica»

REDACCIÓ

Debut sabadellenc a La flauta 
màgica. Aquest diumenge l'As
sociació d’Amics de l'Òpera 
de Sabadell ha anunciat que 
el paper de la Reina de la Nit 
a l'òpera de Mozart el cantarà 
la jove soprano sabadellenca 
Anabel Pérez Real.

El muntatge, que es va estre
nar dimecres a Sabadell amb 
gran èxit artístic i ple de públic, 
sumarà així un altre al·licient 
en l’última de les tres funcions 
programades al Teatre Munici
pal La Faràndula.

La segona era ahir diven
dres, l'endemà de la represen

tació especial a càrrec dels 
alumnes de l’Escola d ’Òpera 
de Sabadell.

Anabel Pérez Real ja es 
coneix el paper de la Kònigin 
der Nacht i les seves dues 
famoses àries, ja que era 
’cover’ d'aquest personatge la 
passada temporada a la sala 
principal del Palau de les Arts 
Reina Sofia de València

‘Cover’ a València
Amb 25 anys, Pérez Real ha fet 
també el ‘cover’ de la Despina 
a Cos) fan tutte, i ha cantat els 
rols de Sopraneitor 3000 a 
Óperame i Amina a El dúo de 
la Africana (ambdues a al Pa

lau de les Arts Reina Sofia de 
València).

L’any passat va cantar al 
recital de Lied a la Shubertí- 
ada de Vilabertran (Joventuts 
Musicals d’Espanya) i la Fior- 
diligi de Cosí fan tutte al Teatre 
Alegria de Terrassa. El 2011 va 
participar al recital de presen
tació del DVD Brava, Victòria! 
al Liceu. Té el títol superior de 
cant amb la soprano Enedina 
Lloris (ESMUC) i ha estudiat 
al Centre de Perfeccionament 
de Plácido Domingo amb el 
propi tenor, Enedina Lloris, Ana 
Luisa Chova, Ernesto Palacio i 
Cristina Gallardo-Domás, entre 
d ’altres ■ La soprano Anabel Pérez Real, a ‘La flauta mágica’
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El coreògraf Pere Faura 
s’ínspira en Gene Kelly i 
Travolta a L Estruch
Avui presenta ‘Sin danza no hay paraíso’

El ballarí i coreògraf Pere Faura en una acció de carrer

J.A.

L'aportació del cinema a 
la dansa és més important, 
evidentment, que l’ influxe 
resultant en els ballarins i 
coreògrafs. Però Pere Faura 
(Barcelona, 1980) s ’hi gira ple 
d'atenció en l ’espectacle Sin 
danza no hay paraíso, que es
tá preparant a l 'Estruch, com 
a guanyador del concurs per a

residencies per al període juli- 
ol-desembre d'aquest 2013.

Autocrítica humorística
Aquest dissabte (21 h) en fa un 
assaig obert, a L’Estruch ma
teix (Sant Isidre. 142). No ha 
cabat d'enllestir l’espectacle, 
coprodurt per El Graner Fàbrica 
de creació, Fundació Catalunya 
La Pedrera i Festival Ambiva- 
lence (Valènce, França). Però

Pere Faura n'explicarà inten
cions i continguts, entre els 
quals destaquen números ins
pirats en aquell de La mort del 
cigne al Singing in the rain de 
Gene Kelly, i el no menys cone

gut You should be dancing amb 
John Travolta a Saturday Night 
Fever.

La nota de premsa correspo
nent anticipa que Pere Faura, 
en aquest S/n baile no hay pa

raíso, fa «un viatge a l'interior 
de la dansa* i «es pregunta pel 
paper de la dansa contemporà
nia en el moment actual, en un 
exercici d'autocrítica humorís
tica sobre aquesta disciplina 
creativa i els seus referents».

Com a coreògraf. Pere Faura 
va protagonitzar un notable èxit 
amb Thís is a picture of a per- 
son I don’t  know. espectacle 
premiat el 2006 als festivals 
d ’Amsterdam i La Haia, del 
qual en va fer des de llavors 
dessenes de represantacions 
a Holanda, França, Regne Unit 
i Itàlia fins que al 2012 el va 
presentar a la Casa Elizalde. 
També al 2006, a la Sala Ta
llers del Teatre Nacional de 
Catalunya, va participar amb la 
performance Strip-tease al pro
jecte Moments de felicitat ■
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Els plançons més joves i brillants del rock 
sabadellenc despunten a l'hort de L’Escarola

Al número 2 del carrer de 
Dinarés hi havia hagut, amb 
el seu corresponent teatre, 
el Círculo Republicano Fede
ral de la Creu Alta. que en 
la guerra civil es va adherir 
al Partido Federal Ibérico; 
mai a Esquerra Republicana 
de Catalunya. Amb el fran
quisme se’n va apoderar la 
parròquia, per fundar-hi el 
Centre Sant Vicenç, i final
ment va ser un cine, amb 
els noms de Fernando, Lux

i Euterpe 77, al qual va re
tre homenatge una històrica 
banca de rock. Al solar que 
n ’ha quedat, ara hi ha l ’hort 
L’Escarola, que anima la 
Coordinadora Jove Llamps 
i Trons. I entre plançons 
d ’escarola i bledes a punt 
de collir, en la castanyada 
hi van debutar uns jovenís- 
sims Wild Goats, amb es
tàndards de rock i notable 
qualitat. Molt bons solos de 
baix. guitarra i bateria.

Els Tancat per Defunció en un concert recent, amb Jaume Papell i Enric Roma al capdavant

Tancat per Defunció, avui al Griffin
J.A.

Els sabadellencs Tancat per 
Defunció, liderats per Jaume 
Papell, van esdevenir en la 
dècada dels 1980 una de les 
bandes emblemàtiques del ro
ck en català llavors en eclosió. 
Imprescindibles en festivals

i festes majors, van fer cen
tenars d’actuacions en grans 
escenaris. Però abans es van 
bregar en sales petites, com 
l’enyorat Piano Jazz del carrer 
del Mestre Rius.

En plena activitat (acaben 
d ’actuar per Castanyada al res
taurant Can Canyameres) avui

dissabte a la nit compareixen 
al no menys històric Griffin (Sa- 
garra, 25), de nou en les dis
tàncies curtes dels seus inicis. 
A més de Jaume Papell (guita
rra i veu) i Enric Roma (baix), 
del grup original, han incorpo
rat altres músics sabadellencs 
de la mateixa generació ■


