RECITAL FLAMENC
La Fabi i Paco Herédia

Dissabte 15 de juny de 2019, a les 21.30 h

Jardins del Museu d’Història. Ca n’Ortadó
Plaça de Sant Ramon, 23-24 · Cerdanyola del Vallès
Exposició fotogràfica “Flamenco para tus ojos”
de Eduardo Alegre a les 18h a Cal Pintxo

Fabiola Pérez, La Fabi, és una cantaora nascuda
a Arcos de la Frontera (Cádiz). L'art flamenc està
en la seva sang des de molt petita, ja que des que
té ús de raó es passava el dia cantant i ballant. La
Fabi va començar a participar en penyes flamenques i festivals a la curta edat de 11 anys. Diuen
que la veterania és un grau. De vegades, en sentir-la cantar, es confonen lògiques. Perquè la veu
de l'experiència no és totalment certa ni la joventut
del seu saber no té vellesa. El so negre de la seva
veu és tan pur com blanc, sona a mal de llibertat i
a presa arrel de bon arbre.
El cant de la Fabi és com un viatge en el temps.
De vegades s'atura a cada estació, i de vegades ni
la veus passar. Només deixa l'estela d'ahir embolicada en avui. Alegries, fandangos, jaleos, tangos
o bulerías, són només estats d'ànim quan es canta
amb el cor. I el cor és el que mana. Ja ho va dir
el Mestre Camarón: Es tracta de transmetre, el té,
i només el que té la moneda pot canviar-la. Diria
que Déu li ha fet un regal, el més preuat: el so del
metall. I no de qualsevol metall, d'aquests metalls
que costa trobar i per això són més valuosos.
En el cant de la Fabi, pots olorar la terra mullada, l'aroma del cafè i el dolç d'una llavor que
sembra, trilla i "arrecoge" en un cistell de vímet
llenito de "Frutos y Flores".

