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TotVictòriadelsÀngelsenCD
La Fundació que
porta el nom de la
soprano n’editarà
tota la discografia

Redacció
BARCELONA

L’edició completa de les
obres enregistrades per la
desapareguda soprano Vic-
tòria dels Àngels serà un
dels principals objectius de
la recentment creada Fun-

dació Victòria dels Àngels,
que ahir es va presentar pú-
blicament amb una actua-
ció del ballarí Ángel Corella.

La institució es proposa
promoure el llegat de la so-
prano. Per a això la Funda-
ció ha establert acords amb
l’Arxiu Nacional de Catalu-
nya, on es poden consultar
els seus llibres, fotografies i
documents personals; amb
l’Institut del Teatre, que
conserva els vestits que Vic-
tòria dels Àngels va portar

per tots els escenaris del
món, i amb l’Escola Superi-
or de Música de Catalunya,
que digitalitzarà i conser-
varà les partitures.

La directora del segell
discogràfic Columna Músi-
ca, Núria Viladot, va anun-
ciat que la Fundació editarà
òperes, recitals i directes
enregistrats que han que-
dat inèdits; tornarà a posar
al mercat discografia des-
catalogada, i passarà a for-
mat CD els vinils.

CANÇÓ
El món de Lluís Llach,
en una exposició
fotogràfica
La galeria Hartmann de Bar-
celona acull des d’ahir fins al
30 de gener l’exposició Món
Llach, que reuneix 50 fotos de
Juan Miguel Morales sobre el
cantautor i que després viat-
jarà per diverses ciutats. La
mostra coincideix amb la pu-
blicació dels llibres Món Llach
i Lluís Llach, sempre més
lluny, tots dos de J.M. Morales
i Omar Jurado, en què a tra-
vés de la biografia de l’artista
es fa un recorregut per la his-
tòria de Catalunya i pel seu
present.

CINEMA
Clint Eastwood
presenta el seu últim
film a la Berlinale
L’actor i director nord-americà
Clint Eastwood presenta fora
de competició el seu últim
film, Cartas desde Iwo Jima, al
Festival de Cinema de Berlín,
pel·lícula que arribarà a la car-
tellera catalana el 16 de fe-
brer. El president del jurat, el
cineasta Paul Schrader, també
presentarà fora de competició
The Walker, una sèrie d’intri-
gues de l’alta societat de Wa-
shington, mentre que el txec
Jiri Menzel farà el mateix amb
Jo que he servit el rei d’Angla-
terra, adaptació de la conegu-
da novel·la de Bohumil Hrabal.

MÚSICA
La clarinetista
Sabine Meyer
reinterpreta l’òpera
La clarinetista alemanya Sabi-
ne Meyer actua avui al Palau
de la Música, dins la tempora-
da Euroconcert, amb el Trio di
Clarone, en un concert en què
ofereixen adaptacions instru-
mentals de passatges d’òpera.
El Trio di Clarone comptarà
amb el pianista Christian Ger-
man Ruvolo.

Cultura
enbreu

Casaldàligaconcentrat
Una miniexposició itinerant difondrà per Catalunya les causes del
bisbe emèrit, del qual al març es publicaran els dietaris en català

Ignasi Aragay
BARCELONA

Des d’avui es pot visitar a les
antigues cotxeres del Palau
Robert una petita exposició,
expressament modesta per
no trair l’esperit que vol
transmetre, dedicada a les
causes i la personalitat del
bisbe emèrit de São Félix
d’Araguaia, Pere Casaldàliga.

La mostra l’ha organitza-
da, amb el suport de la Ge-
neralitat, l’Associació Ara-
guaia, fundada fa 17 anys a
Catalunya i ahir represen-
tada en la presentació de
l’exposició per Glòria Casal-
dàliga, neboda de l’home-

natjat, que va remarcar que
el seu oncle, que ja s’acosta
als 80 anys –va néixer a Bal-
sareny el 1928–, conserva
“tota la lucidesa intel·lectu-
al, malgrat que el Parkinson
no perdona”. “Segueix amb
moltes ganes de fer coses i
continua vivint a la mateixa
casa de sempre, juntament
amb el nou bisbe”, va afegir.

A més de continuar do-
nant testimoni del seu com-
promís i la seva fe –“disfruta
de la tardor de la seva vida:
camina cap a la casa del
Pare i no deixa de treballar”,
diu el seu amic i secretari
José María–, entre les coses
que ara li fan il·lusió hi ha

l’edició d’alguns dels seus
“fills” literaris: el 20 de de-
sembre es va presentar una
antologia de la seva poesia
feta en portuguès i al març
sortiran en un sol volum tra-
duïts al català els dietaris,
que arriben fins al 1985. Els
publicarà Edicions 62 i es
presentaran en el marc de
l’exposició, que després de
Barcelona començarà la iti-
nerància per Blanes –coin-
cidint amb la trobada anual
de l’Associació Araguaia–,
Balsareny i Centelles.

“Jo sóc jo i les meves cau-
ses, i les meves causes valen
més que la meva vida”.
Aquesta cita de Casaldàliga

encapçala i resumeix la mos-
tra, que d’una banda fa un
repàs cronològic de la seva
vida i, de l’altra, descriu les
quatregranscausesdelbisbe
emèrit: la dels indígenes –ha
fet recuperar la dignitat i la
identitat a molts pobles con-
demnats a desaparèixer en
un diàleg en igualtat de con-
dicions amb l’Església–, la
d’Amèrica Llatina –“sense
una certa dosi de socialitza-
ció de la terra i també de
l’educació, la sanitat i les te-
lecomunicacions, no hi
haurà ni democràcia ni pau
a l’Amèrica Llatina”–, la de la
repartició de la terra –defen-
sa dels petits camperols, els

posseiros– i la de la teologia
de l’alliberament –“l’Evange-
li és per als rics i els pobres”.
“És per a tothom, però va a
favor dels pobres”.

El muntatge és volguda-
ment auster: plafons de car-
tró, bombetes i uns pocs ob-
jectes vinguts del Mato
Grosso. Vídeos amb testi-
monis que parlen de l’obra
de Casaldàliga i les entre-
vistes que li va fer la perio-
dista Mònica Terribas com-
pleten els continguts. ■

*
Pere Casaldàliga, una veu
compromesa, PALAU ROBERT.
COTXERES. FINS A L’11 DE MARÇ.

El ballarí Ángel Corella va oferir ahir una actuació amb motiu
de la presentació de la Fundació ■ TONI ALBIR / EFE

La col·lecció Victòria dels
Àngels començarà amb dos
CD inèdits, l’edició de
Tokyo Recitals, fruit dels
concerts que la soprano va
fer al Japó el 1988 i 1990
acompanyada al piano per
Manuel García Morante, i
l’òpera Martha de Von Flo-
tow, que Victòria dels Àn-
gels va cantar al Metropoli-
tan Opera House de Nova
York el 1961, “inexplicable-
ment mai editada fins ara”,
va dir Viladot. ■

Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe emèrit Pere Casaldàliga, ahir a l’exposició del Palau Robert ■ PERE VIRGILI


