La soprano Mariola Cantarero en el cicle
Lucero Nuestro

La soprano Mariola Cantarero
El dissabte 16 de maig tindrà lloc un nou concert del cicle Lucero Nuestro, en beneﬁci de la Fundació
Victoria de los Ángeles. Serà un recital líric a càrrec de la soprano granadina Mariola Cantarero,
acompanyada al piano per Rubén Fernández Aguirre, a l’Auditori Pau Casals del Vendrell (22 h); la cantant
hi oferirà un programa amb cançó espanyola i romances de sarsuela i copla, en una suculenta combinació
d’autors que tots dos artistes ja han interpretat plegats en altres teatres de la geograﬁa espanyola.
Amb una àmplia carrera internacional, la soprano Mariola Cantarero acaba de participar durant els mesos
de març i abril en les produccions d’El Dúo de la Africana i Katiuska amb gran èxit de públic en el cartell
tant del Teatro de la Zarzuela de Madrid com del Festival de Teatro Lírico Español d’Oviedo.
El cicle, sota la direcció artística de la mezzosoprano canària Nancy Fabiola Herrera, va ser creat el
novembre de 2011 després d’un acord de col·laboració entre la cantant i la Fundació que vetlla pel llegat
de la soprano Victoria de los Ángeles, amb la ﬁnalitat de recaptar fons per atendre les necessitats del seu
ﬁll, Àlex, amb síndrome de Down, després del traspàs de la llegendària intèrpret catalana, així com per
divulgar el seu llegat i ajudar joves promeses de la lírica, una tasca que a més continua sent la principal
motivació de la Fundació.
En aquestes vetllades liederístiques han participat, a més de Nancy Fabiola Herrera, el tenor Celso Albelo,
la soprano Yolanda Auyanet o els pianistes Mac McClure i Rubén Fernández Aguirre, que han ofert recitals
en escenaris com els del Teatre-Auditori de Sant Cugat, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Teatro Pérez
Galdós de Las Palmas de Gran Canaria i a l’Auditori de Galícia a Santiago de Compostel·la.
Les entrades es poden adquirir a través d’aquest enllaç.

