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Al món estan desapareixent els
colors, i les Superheroïnes viatjaran
d’un punt a l’altre del planeta per a
mirar de recuperar les pedres de
colors i evitar que la foscor s’apode-
re del planeta. Este és el punt de
partida del nou espectacle que tin-
drà com a protagonistes els perso-
natges d’Isi (Meritxell Fabregat), Co-
ra l’Animadora (Anna Querol), Su-
pergirl (Adela del Valle), KC l’Espia
(Laia Martí) i Extrem (Ares Lara).
S’anomena La volta al món de les
Superheroïnes, i l’estrenaran a l’es-
cenari principal del teatre auditori
Felip Pedrell el dissabte 23 de fe-
brer, a les 18 hores. Hi haurà dos
funcions més el diumenge 24, a les
12 h i a les 18 h.

Segons ha explicat la directora de
l’obra, Marga Julià, “molta gent
ens preguntava quan els torna-
rien a passar coses, a les Super-
heroïnes. Tenen un públic molt fi-

del i ara hem posat fil a l’agulla
per a tirar endavant esta nova
proposta”. Això sí, ha revelat que
esta podria ser ja l’última aventura
que protagonitzen les Superheroï-

nes, perquè les seues integrants
puguen explorar noves possibilitats
interpretatives.

Julià ha explicat que, durant una
hora i vint minuts, la nova obra di-

buixa un viatge “molt especial i di-
vertit” que es compon de gairebé
una desena de cançons cantades
en directe, acompanyades de mol-
tes i destacades coreografies. A

banda, també permetrà conèixer
nous personatges, que interpreta-
ran nous membres de la compan-
yia. L’obra està especialment adre-
çada a un públic infantil, d’entre 3 i
12 anys.

Les entrades ja s’han posat a la
venda al preu de 5 euros i es po-
dran adquirir de dilluns a dijous a
l’Escola Municipal de Teatre, al ma-
teix auditori Felip Pedrell (de 17 a
20.30 h)

Les Superheroïnes es van donar
a conèixer el 2016 amb un especta-
cle del mateix nom que va suposar
un fenomen territorial, especial-
ment entre una franja d’especta-
dors molt jóvens. Posteriorment,
aquell mateix any, van presentar un
segon espectacle: El Nadal de les
Superheroïnes. Les seues inte-
grants tenen edats compreses en-
tre els 14 i 17 anys i acumulen en-
tre 7 i 8 anys d’estudis a l’Escola
Municipal de Teatre en la branca de
teatre musical. ■
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Sara Blanch torna al Teatre del
Liceu amb l’estrena mundial
de  l’òpera ‘L’enigma di Lea’

LÍRICA

Barcelona  L.B.

La soprano Sara Blanch (Dar-
mós 1989) torna este mes de fe-
brer a l’escenari del Gran Teatre
del Liceu amb l’estrena mundial
de L’enigma di Lea, la primera
òpera de Benet Casablancas, amb
textos de Rafael Agullol. Es tracta
d’una partitura compromesa, a cà-
rrec d'un equip artístic especialit-
zat en música contemporània,
amb Josep Pons al capdavant i
amb la posada en escena a càrrec
de Carmen Portacelli, una de les

millors directores d’escenografia
actuals. 

Blanch hi participa interpretant
una de les dames de la frontera (la
primera dama) en un repartiment
encapçalat per Allison Cook (Lea) i
José Antonio López (Ram). 
Acompanyaran Blanch com a da-
mes de la frontera Anaïs Masllo-
rens (segona dama) i Marta Infan-
te (tercera dama). L’òpera consta
de tres parts i una durada aproxi-
mada d’una hora i quaranta-cinc
minuts.

El Liceu ha programat quatre re-

presentacions els dies 9 (18.00 h)
i 10 de febrer (17.00 h) i els dies
12 i 13 (20.00 h).

A L’ABRIL AL TEATRE PRINCI-
PAL DE PALMA El pròxim projecte
de Sara Blanch passa per Palma
de Mallorca on a finals d’abril par-
ticiparà en l’òpera L’elisir d’amore,
una nova producció del Teatre
Principal de Palma, concebuda pel
director mallorquí José Martret,
que fa el debut en el terreny líric,
amb un plantejament original: si-
tua la història d’amor entre Nemo-

rino, interpretat per Xabier Andua-
ga, i Adina, paper interpretat per
Sara Blanch, en un hotel al costat

d’una platja balear dels anys sei-
xanta, amb un vestuari dissenyat
per Lorenzo Caprile. ■

Imatge de la prèvia de ‘L’enigma di Lea’ al Liceu amb Sara Blanch i la resta
del repartiment a dalt de l’escenari. / A. BOFILL

Les superheroïnes tornen a escena per a fer ‘La volta al Món’

Les integrants de les Superheroïnes en la presentació del nou musical. / CEDIDA
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