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ÒPERA // ÒBIT

La música presideix l'adéu a Victòria dels Àngels 

• Més de 2.000 persones van assistir al funeral de la soprano a Santa Maria del Mar

ROGER PASCUAL

Més de 2.000 persones van abarrotar ahir la basílica de Santa Maria del Mar per acomiadar Victòria
dels Àngels. Familiars, amics, representants del món de la lírica, la política i la cultura, i admiradors de
la soprano van assistir a l'emotiu funeral, en què, no podia ser d'altra manera, la música va tenir un
paper principal.
Acompanyat per les notes del Parsifal de Wagner, interpretat pel cor i l'orquestra del Gran Teatre del
Liceu, el fèretre va entrar a l'església, que estava desbordada per la massiva afluència de públic. A
primera fila, a la dreta del taüt, s'hi van situar els familiars de la desapareguda. A l'esquerra del fèretre hi
havia les autoritats polítiques que, amb la seva presència, ressaltaven la transcendència de la finada.
Entre elles destacava el president de la Generalitat, Pasqual Maragall; el conseller en cap, Josep
Bargalló; l'alcalde de Barcelona, Joan Clos; les conselleres de Cultura i Salut, Caterina Mieras i Marina
Geli; el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Ferran Mascarell; els presidents de CiU i del grup municipal
del PP, Artur Mas i Alberto Fernández Díaz; l'exconseller de Cultura Jordi Vilajoana, i la dona de
l'expresident de la Generalitat Marta Ferrusola. Tampoc van faltar a l'acte el director general de l'Institut
Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), José Antonio Campos, ni l'exrector de la UB
Josep Maria Bricall.
El rector de la parròquia de Santa Maria del Mar, Albert Taulé, va ser l'encarregat de presidir el sobri
ofici en què el periodista Joan Armengol va llegir un passatge de l'Apocalipsi i un altre de l'Evangeli de
Sant Mateu. Músic i compositor, el rector va destacar la dimensió humana de la soprano, a qui Déu
havia beneït amb "una d'aquelles veus angelicals al servei de la humanitat". En aquest sentit va dir
que les "carícies auditives de la cantant" serien "un bon fitxatge per al cor dels àngels i sants".
Durant tota la seva intervenció, un colom va estar volant a prop del sostre de la nau.

'EL CANT DELS OCELLS'

A més de Parsifal, el cor i l'orquestra del Liceu, dirigida per Sebastián Weigle i acompanyada a l'orgue
per Salvador Mas, van interpretar també el Rèquiem de Brahms i la Lacrimosa del Rèquiem de Mozart.
Després de l'eucaristia, la cerimònia es va tancar amb El cant dels ocells, a càrrec del violoncel.lista
Cristoforo Pestazzoli. Aquesta havia estat, precisament, la peça que Dels Àngels havia cantat a la
basílica en el Festival del Mil.lenni. El director general de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Josep
Caminal, es va mostrar "satisfet" per la participació del cor i l'orquestra del teatre, "una actuació que,
sens dubte, Victòria mereixia".
Després de la cerimònia, els assistents van aplaudir la sortida del fèretre, que va ser traslladat a
Montjuïc per procedir a ser incinerat. Les cendres descansaran al nínxol familiar amb les del seu fill
Joan Enric.
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