René Angélil, soțul cântăreței Céline Dion, a murit
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René Angélil, soțul și impresarul cântăreței Céline Dion, a murit joi la Las Vegas la vârsta
de 73 de ani, a anunțat un purtător de cuvânt al artistei canadiene.
"Cu profundă tristețe anunțăm că Rene Angelil a decedat" la domiciliul său din Las Vegas
(Nevada, vestul Statelor Unite), ca urmare a unui cancer, potrivit unui comunicat al lui Marc
Olivier, purtătorul de cuvânt al lui Celine Dion, citat de AFP. René Angélil a fost operat de o
tumoare canceroasă în zona gâtului, în decembrie 2013. El a murit din cauza acestui tip de
cancer, în timp ce se afla în casa sa, fiind totodată sub supravegherea unui medic.
În august 2015, Céline Dion a dezvăluit într-un interviu faptul că soţul ei, René Angélil, doreşte
să îşi petreacă ultimele clipe din viaţă alături de ea şi să moară în braţele sale.
Céline Dion a spus că este foarte determinată să rămână puternică, pentru a fi alături de René
până la capăt. "Poţi să ai genunchii care îţi tremură la final, dar, atunci când cineva pe care îl
iubeşti se îmbolnăveşte şi are nevoie de ajutor, nu e timpul să plângi. După aceea, desigur. Dar
nu încă", a adăugat cântăreaţa la momentul respectiv.
"Uneori, vrea să merg alături de el într-un loc diferit. Îl întreb: «Îţi e frică? Te înţeleg.
Vorbeşte-mi despre asta». Iar René îmi răspunde: «Vreau să mor în braţele tale». Eu îi spun:
«Ok, bine. Voi fi aici, vei muri în braţele mele»", a continuat artista canadiană.
Céline Dion s-a ţinut departe de atenţia presei în ultimii ani, concentrându-se pe îngrijirea
soţului şi managerului ei, René Angélil, care a fost diagnosticat cu cancer la nivelul gâtului.
Céline Dion şi-a anulat toate concertele pe care le avea programate la Caesars Palace din Las
Vegas, în 2014, pentru a fi alături de soţul ei, care trecea în acel moment printr-o etapă foarte
dificilă a terapiei. Dar, după ce a fost încurajată de René Angélil să revină pe scenă, diva
nord-americană şi-a reluat, anul trecut, acea serie de concerte.
Céline Dion şi René Angélil, care a fost şi managerul şi mentorul cântăreţei, s-au căsătorit în
1994. Ei au avut împreună trei copii - René Charles, în vârstă de 14 ani, şi gemenii Eddy şi
Nelson, în vârstă de cinci ani.
René Angélil a mai avut trei copii dintr-o relaţie anterioară, respectiv pe Anne-Marie, Patrick şi
Jean-Pierre, care în prezent sunt adulţi.
Céline Dion s-a născut pe 30 martie 1968, în Canada, într-o familie melomană cu 14 copii. A
cucerit apoi, pe rând, Quebecul, Franţa şi, în cele din urmă, Statele Unite. În cei peste 25 de ani
de carieră, Céline Dion a primit numeroase premii muzicale şi a vândut peste 200 de milioane
de albume.
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