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Columna Música editarà una col.lecció dedicada a la soprano

Victòria dels Àngels torna a
brillar a través d’una fundació

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

MÚSICA I PRESENTACIÓ

La música i la personalitat
de Victòria dels Àngels,

una de les sopranos més importants
del segle XX, perviuran a través de la
fundació que porta el seu nom.
Ahir, dos anys després de la mort de
la cantant, es va presentar al Teatre
Nacional de Catalunya (TNC).

Autoritats, amics i admiradors de
la cantant, com el director Antoni
Ros Marbà, la soprano Ofelia Sala i
la directora del Liceu, Rosa Cullell,
entre altres noms, es van reunir a la
Sala Petita del TNC per donar la ben-
vinguda a aquesta entitat que presi-
deix Elena Mora, nora de la cantant.
La música i el ball, dues passions de
Dels Àngels, també van ser presents
a l’acte. El quartet de corda de l’Or-

questra del Gran Teatre del Liceu va
oferir peces de Manon Lescaut, de
Puccini. Després, Ángel Corella va
entusiasmar el públic ballant sobre
O mio babbino caro, de Gianni Schic-
chi, també de Puccini, gravada per la
soprano barcelonina.

La fundació, que a final de setma-
na tindrà llesta la web més extensa
sobre la cantant (www.victoriadelo-
sangeles.org), ha arribat a un acord
amb Columna Música per editar-ne
tota l’obra. Els dos primers discos re-
cullen peces inèdites. Tokio recitals,
ja a les botigues, plasma les seves ac-
tuacions a la capital japonesa junta-
ment amb el pianista Manuel García
Morante, entre el 1988 i el 1990. A
més d’obres de Schumann i Ravel, i
de repertori popular català, inclou
com a primícia quatre composicions
que la cantant mai va gravar: l’Ave

Maria, de Schubert i tres peces del
veneçolà Reinaldo Hahn.

Pròximament apareixerà l’òpera
Martha de F. Von Flotow, que la can-
tant va interpretar en anglès al Me-
tropolitan de Nova York el 1962. «Hi
havia una única gravació d’aquesta
obra amb una Victòria esplendoro-
sa. S’ha recorregut a la millor tecno-
logia per poder recuperar-la», va des-
tacar ahir Núria Viladot, directora
de Columna Música, discogràfica
creada fa 10 anys, dedicada princi-
palment al repertori català i hispa-
noamericà.

«A més de recuperar material
inèdit, la col.lecció dedicada a Dels
Àngels s’ocuparà de tot el material
descatalogat o que només va sortir
en vinil i encara no ha passat a su-
port digital», va dir la responsable de
Columna Música.< 33 Ángel Corella balla a la presentació de la fundació al TNC, ahir.

DANNY CAMINAL

L’actor lidera un dels tres projectes sobre l’assassinat exagent del KGB

Johnny Depp treballa en un film
sobre l’exespia rus Litvinenko

CINE I PRODUCCIÓ
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EL PERIÓDICO
LONDRES

El cas Litvinenko emprèn
un intricat rumb a la gran

pantalla per partida triple. Johnny
Depp planeja produir i protagonit-
zar una pel.lícula sobre el malaurat
exespia rus, mort el 23 de novembre
en tèrboles circumstàncies, després
d’haver estat enverinat amb la
substància radioactiva poloni 210. I
el projecte no està sol: es planegen
dos guions més sobre un incident
que aquest hivern ha commocionat
l’opinió pública internacional.

Les trames que envolten la mort
d’Aleksandr Litvinenko a Londres,
als 43 anys, continuen obertes, i el
govern britànic ja ha portat el cas a
la Unió Europea. L’exagent del KGB
va ser un dur crític de l’Administra-
ció de Vladímir Putin, a qui va arri-
bar a acusar de la seva mort en una
dramàtica nota pòstuma. Tot plegat
dóna cos a una sòrdida història que
ha aixecat l’interès de Hollywood a
través de dos importants estudis,
Warner i Columbia.

q LLIBRES INSPIRADORS
Els primers han comprat els drets
d’un llibre sobre el cas, Sasha’s story:
The life and death of a Russian spy, es-
crit per Alan Cowell i encara no pu-
blicat, perquè el desenvolupi la pro-
ductora de Depp, Infinitum Nihil,
segons ha anunciat The New York Ti-
mes. Aquest diari indica que serà el
mateix Depp qui s’encarregarà d’en-
carnar-hi el paper de Litvinenko.

En paral.lel, Warner Bros està in-
teressada a adquirir els drets d’un al-
tre llibre; el volum que el mateix Lit-

vinenko va escriure juntament amb
l’historiador Yuri Felshtinsky. Un
treball prohibit a Rússia que va veu-
re la llum en anglès el 2002 amb el
títol de Blowing up Russia (Explotant
Rússia). El paper de protagonista, és
a dir, l’actor que hi encarnarà Litvi-
nenko, bascula entre dues opcions:
Daniel Craig, que es pot convertir
així en trànsfuga després del seu rol
de James Bond a Casino Royale, i John
Malkovich.

El tercer projecte apunta cap a
Columbia Pictures i se centra en un

altre llibre. Els estudis han acordat
pagar 1,1 milions d’euros pels drets
cinematogràfics del volum que es-
tan escrivint la viuda de l’agent rus,
Marina Litvinenko, i un amic
d’aquest, Alex Goldfarb. El llibre es
titula Mort d’un dissident, sortirà a la
venda en anglès al maig i explora les
tensions entre les estructures del po-
der a Rússia (el KGB i el seu succes-
sor, l’FSB, i els nous interessos capi-
talistes) que, segons els seus autors,
van posar fi a la vida del temerari
agent.

Michael Mann, director conegut
sobretot per pel.lícules centrades en
el submón policial i el crim com ara
Collateral, Heat i Man Hunter, és el
realitzador escollit per Columbia
perquè materialitzi aquest film. Un
projecte que deixa ben clar l’interès,
ja sigui morbós o bé detectivesc, que
l’accidentada peripècia de Litvinen-
ko ha aixecat en una indústria cine-
matogràfica del tot famolenca de
guions d’impacte. En aquest cas, la
ficció únicament ha de recrear la
realitat.<

La sepultura de
James Brown,
pendent d’un
acord familiar

c

LA DISCUSSIÓ SOBRE
L’HERÈNCIA MANTÉ EL
CADÀVER EN ESPERA

EL PERIÓDICO
WASHINGTON

MÚSICA I CONFLICTE

Tres setmanes després
de la mort del cantant

James Brown, desacords i velles
picabaralles impedeixen que el
rei del soul trobi el descans final.
El seu cos continua embalsamat a
la seva casa de Beech Island (Caro-
lina del Sud) a l’espera de ser en-
terrat, mentre els seus familiars
discuteixen els seus drets sobre
l’herència.

L’última dona del cantant, To-
mi Rae Hynie, i el fill d’ells dos,
James Jr., no estan inclosos a
l’herència perquè els altres sis
fills no reconeixen el matrimoni
de tots dos el 2001. En aquell mo-
ment Hynie encara estava casada

amb un altre home i, tot i que
més tard va fer efectiva l’anul.la-
ció, Brown i ella no van tornar a
casar-se. Això qüestiona la valide-
sa de la unió als ulls de l’advocat
del músic, Buddy Dallas, que fins
i tot posa en dubte que James Jr.
sigui fill del cantant. Mentres-
tant, la casa de Brown continua
custodiada per agents de segure-
tat i el taüt és en una habitació a
una temperatura controlada. Hy-
nie no hi ha pogut entrar ni aco-
miadar l’home amb qui va con-
viure els últims anys.

Els despropòsits no s’acaben
aquí: la setmana passada, a Alaba-
ma, un home va disparar a un
amic seu a l’abdomen arran
d’una discussió sobre les aptituds
artístiques de Brown.<

33 Aleksandr Litvinenko, exespia del KGB, a casa seva amb un exemplar del seu llibre, el 2002.
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