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Dol popular per Victòria

Redacció

El poble de Catalunya estima Victòria dels Àngels: milers de persones van fer llargues cues per
visitar ahir la capella ardent de la soprano, desapareguda dissabte.

El fèretre amb les despulles de Victòria dels Àngels va arribar passades les onze al Palau de la
Generalitat, on va ser rebut pel president Pasqual Maragall, acompanyat de Caterina Mieras, consellera
de Cultura, així com per familiars i amics de l'artista, com els directors general i artístic del Liceu, Josep
Caminal i Joan Matabosch, tots visiblement emocionats.
La capella ardent es va instal·lar al Saló de Sant Jordi, on dos mossos d'esquadra en uniforme de gala
vetllaven al costat del fèretre, i de les 12 del migdia fins a les 7 del vespre les portes van estar obertes
perquè tot aquell qui volgués pogués retre l'últim homenatge a una de les grans veus del segle XX.
Des d'abans de l'arribada del fèretre, ja hi havia gent fent cua per ser els primers a accedir a la capella
ardent. Unes cues que, en els moments de màxima afluència, arribaven des de la plaça de Sant Jaume
fins a la catedral, tot enfilant el carrer del Bisbe. Molts portaven flors, que s'ajuntaven a les nombroses
corones que envoltaven el fèretre, entre les quals la de les seves nétes, Clàudia i Alexandra. Més d'un i
de dos no podien contenir les llàgrimes davant les despulles de l'artista. Tots, unes 5.400 persones
segons el govern, es van acostar a la Generalitat per mostrar el seu afecte per una dona irrepetible,
Victòria dels Àngels.
Els funerals en memòria de la soprano se celebraran avui a les 11 hores a Santa Maria del Mar. El cor i
l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, el coliseu on Victòria va debutar el 1945 i on va protagonitzar
manta vetllades memorables, participaran en la cerimònia.

El món de l'òpera plora la cantant

"L'últim adéu a un àngel". Així es va expressar Plácido Domingo en la seva visita a la capella ardent de
Victòria dels Àngels. El tenor va ser una de les moltes figures del món musical que es van acostar al
Palau de la Generalitat per retre homenatge a la cantant. Domingo va recalcar que la soprano posseïa
"una veu meravellosa, una gran musicalitat, i també era un gran ésser humà". Jaume Aragall va
recordar com en una part de la seva vida Victòria "ha estat molt desgraciada, perquè veure morir un fill
és una cosa molt cruel". "Mai l'oblidarem", va reblar. Josep Carreras afirmava que "els cantants que hem
vingut darrere hem après d'ella, de la seva musicalitat i de la seva forma de ser cantant amb una gran
dignitat".
Bernabé Martí, marit de Montserrat Caballé, la soprano Barbara Hendricks, els directors Antoni Ros
Marbà i Salvador Mas, el pianista i compositor Albert Guinovart, el baríton Enric Serra, la vídua de
Xavier Montsalvatge, el pianista Àngel Soler, la cantant Núria Feliu, són alguns dels noms que van
passar ahir pel Palau de la Generalitat. Hendricks va subratllar que Victòria ha estat "una gran artista,
una inspiració per a la meva generació, que ha projectat molt amor", mentre que Ros Marbà
rememorava "aquest calfred a l'esquena que passa amb pocs artistes" quan la dirigia.
El món polític també s'ha sumat a l'homenatge. A més del president de la Generalitat i la consellera de
Cultura, altres membres del govern com Josep Bargalló, Joan Saura, Anna Simó i Salvador Milà,
l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, el regidor de Cultura, Ferran Mascarell, i el president de CiU, Artur
Mas, van visitar la capella ardent. Pasqual Maragall ha glossat la figura de Victòria dels Àngels i ha
recordat que "hi ha alguns artistes que són excepcionals, però són elitistes". "No obstant això, ella ha
estat entranyable per a la gent". "No va tenir sort a la vida perquè no va saber o no va poder cuidar la



 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 17/01/2005

Secció: Cultura i Espectacles         Pàg: 31

seva felicitat, encara que va ser molt feliç en relació amb l'art que ella exercia". El president ha lamentat
la seva soledat dels últims anys, que "demostra com la societat pot ser ingrata i fer infeliç algú que ha fet
feliç tantes persones".
El director artístic del Liceu, Joan Matabosch, va anunciar que el teatre té previst preparar un gran
homenatge a Victòria dels Àngels que encara no està dissenyat.

Centenars de persones van fer cua per donar el darrer comiat
a Victòria dels Àngels al Palau de la Generalitat
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