Recital líric benèﬁc del tenor José Cura

El tenor argentí José Cura
El Gran Teatre del Liceu acollirà el divendres 7 de febrer (20 h) la gala benèﬁca “Un triple per la infància”,
amb un recital líric a càrrec del tenor José Cura. L’acte es organitzat per la Federació Catalana de
Basquetbol (FCBQ) i la Fundació del Bàsquet Català (FBC), amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Barcelona, per recaptar fons destinats a entitats del tercer sector que treballen en beneﬁci del reforç
escolar, el material escolar i el lleure escolar i del projecte Bàsquet per a Tothom.
El tenor argentí José Cura –aclamat mundialment per les seves interpretacions intenses i originals de
personatges d’òpera, així com pels seus concerts innovadors i poc convencionals, i que també conrea les
facetes de director, compositor, regidor i escenògraf– torna a Barcelona després de set anys participant en
aquesta gala que conﬁa tenir continuïtat en anys posteriors i repercussió en la societat civil i, d’aquesta
manera, anar sumant contribucions a la causa. El tenor estarà acompanyat pel pianista Giulio Laguzzi.
El programa del recital està integrat per composicions d’autors de l’Argentina. A la primera part, José Cura
cantarà obres de Hilda Herrera, Maria Helena Walsh, Alberto Ginastera, Felipe Boero, Carlos López
Buchardo i una sèrie de sonets del poeta Pablo Neruda musicats pel mateix tenor. A la segona part, Cura
cantarà les sèries de cançons de Carlos Guastavino Tres canciones sobre poemas de Luis Cernuda i Flores
argentinas, i les cançons Préstame tu pañuelito, Elegía para un gorrión, Soneto IV, La rosa y el sauce i Se
equivocó la paloma. Cura acabarà el recital amb Canción a la bandera d’Héctor Panizza.
Les entrades, entre 85 i 25 euros, es poden adquirir a les taquilles del Liceu i a través del portal
Ticketmaster; també es poden fer donatius al compte IBAN ES15 2100 0941 29 0200086795.

