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Girona m’enamora

BIBLIOTEQUES

OFICINA
MUNICIPAL
D’HABITATGE

OFICINA D’INFORMACIÓ I
ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon 972 419 010

www.ajuntament.gi
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CIUTADANA

CLUB DE LECTURA
A càrrec de Sergi Múrcia

Avui dilluns, 3 de desembre, a les 8 del vespre
A la Biblioteca Just M. Casero

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Dimecres 5 de desembre, a les 9 del vespre

A la Biblioteca Ernest Lluch

CONTAMOIXAINES 
A càrrec de la Cia. del Borinot Groc

Dimecres 5 de desembre, a les 10 del matí,
a la Biblioteca Just M. Casero

CONVOCATÒRIA PER A L’ADQUISICIÓ 
DE 34 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

EN RÈGIM DE COMPRA A MAS MASÓ
Convocatòria oberta fins avui, 3 de desembre

Fins al 5 de desembre, la pujada del Rei Martí quedarà ta-
llada, de 2/4 de 10 del matí a 6 de la tarda, en el tram
comprès entre els carrers Bellaire i Francesc Samsó. 

El motiu són les obres a la façana de l’immoble del núme-
ro 8-12 del mateix carrer.

ESCOLA D’ADULTS DE GIRONA – CFA Girona
Nou període d’inscripció per a GES (Graduat d’Educació 

Secundària) i Ensenyaments Inicials 
(català, castellà i informàtica)

Fins al 13 de desembre
De dimarts a dijous de 10 a 12 del matí i de 7 de la tarda a

9 del vespre
Tel. 972 22 88 20

www.xtec.cat/cfagirona

FIRANADAL
Fins al 5 de gener, de 10 del matí a 10 de la nit

A la plaça Independència

OBERTURA DE COMERÇOS ELS FESTIUS
Dijous 6 i dissabte 8 de desembre

DIA DE LA CONSTITUCIÓ
Acte institucional

Dimecres 5 de desembre,
a les 7 de la tarda

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Girona

HORARI ESPECIAL
El divendres 7 de desembre

l’horari de l’OIAC de la plaça del Vi serà
de 2/4 de 9 del matí a 3 de la tarda.

Les oficines OIAC Més a Prop estaran tancades.

PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Has pensat a
llogar un pis?
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Evidentment, a més de la
bijuteria que lluïa per ac-
tuar, María Callas tenia jo-
ies autèntiques. El seu ma-
rit, el ric empresari Gio-
vanni Battista Meneghini
–a qui abandonaria pel
magnat Onassis, l’origen
de la seva tragèdia perso-
nal–, li regalava una joia
cada vegada que interpre-
tava un paper nou. La mos-
tra María Callas i Swa-
rovski, les joies a l’escena-
ri (que, arreu del món, ja
han vist més de 4 milions
de persones) aplega més
de mig centenar de peces
que la diva va exhibir des
del 1947 (any en què s’es-
trenava amb La Gioconda
amb una diadema petita i
enlluernadora guarnida
amb cristall i perles d’imi-

tació) fins al 1960.
Com aquella corona que

tanta sort, deia ella, li ha-
via portat en el seu debut,
totes les joies d’escenari
de la soprano van ser crea-
des al Taller Marangoni de
Milà amb cristalls i perles
de Swarovski, la firma
propietària de la col·lecció
que s’exposa al Liceu –es-
cenari on Callas va actuar
un únic cop, l’any 1959–.
En aquest mateix taller, es
van fabricar les joies d’es-
cenari d’altres grans artis-
tes com ara Renata Tebaldi
–la gran rival de Callas–,
Rudolph Nureyev, Joan
Sutherland i Luciano Pa-
varotti. I més recentment
per a Elton John, Madonna
i Nicole Kidman.

«Callas s’involucrava

molt en la creació de les
peces per potenciar la in-
terpretació dels personat-
ges operístics», subratlla
Rinaldo Albanesi, vice-
president de Swarovski In-
ternacional. El conjunt de
les joies és la celebració
dels triomfs de la diva
nord-americana d’origen
grec, a Norma, La Son-
nambula, La Traviata,
Tosca, Anna Bolena... Hi
ha des de collarets d’una
volta guarnits amb perles
per a I Puritani, sumptuo-
ses corones i diademes per
a Lucia di Lammermoor,
una corona de llorer daura-
da per al seu paper de Nor-
ma i fins els extravagants
collarets de color vermell i
blanc per a La Traviata. La
joia més espectacular és,

sens dubte, un collaret de
moltes voltes guarnit amb
gemmes increïblement
llargues de cristall verme-
llós. A Anna Bolena, Ca-
llas va portar un ramell
d’estil renaixentista de
tons obscurs guarnit amb
pedres de caboixó. Per al
paper de Fedora, li van fa-
bricar una elegant corona
russa enfilada amb pedres
Swarovski multicolors i
un exquisit collaret de
cristall amb una creu russa
molt guarnida que duia
l’escut Romanoff.

Tothom que vulgui veu-
re la mostra al Liceu –els
espectadors tenen els dies
de funció per fer-ho–, ha
d’afegir-se al programa de
visites diàries que organit-
za el teatre.

El Liceu exposa les joies que
María Callas va lluir als escenaris

És una col·lecció de bijuteria que la diva va fer servir als anys 40 i 50

Les joies d’escenari de la Callas, espectaculars. / JUANMA RAMOS

� María Callas, la veu de llegenda
de la postguerra, va ser una dona
molt presumida (amb uns complexos
terribles), però quan s’havia d’enjo-

M. PALAU / Barcelona iar per interpretar una òpera tenia
una obsessió: les joies eren, per so-
bre de tot, amulets que li portaven
sort. El Gran Teatre del Liceu expo-
sa, fins al 20 de gener, una col·lecció

de bijuteria de la diva. Malgrat que la
superstició era malaltissa, la Callas,
una dona d’un caràcter fort i esquerp,
tenia un gust sublim per a la joieria,
tant per la fina com per la d’escenari.

�  El poeta Josep Domè-
nech Ponsatí presenta avui
a la Llibreria 22 Apropia-
cions degudes i cia., fina-
lista del VI premi de Poe-
sia de Sant Cugat, amb la
presència de Lluís Munta-
da. Demà, Carles Ribas hi
farà la presentació de
L’home més afortunat del
món, amb intervencions
de Ponç Puigdevall i Pep
Prieto. Divendres vinent,
Pia Bosch, diputada del

Parlament, acompanyarà
Àngels Bronsoms en la
presentació del seu llibre
Animals de rock & roll. El
dilluns 10 de desembre se-
rà el torn de Matthew Tree,
que presentarà a la 22 La
vida després de Déu i pro-
tagonitzarà una tertúlia
conduïda per Guillem Ter-
ribas. El dimarts 11, As-
sumpta Montellà presen-
tarà El setè camió. El tre-
sor perdut de la República
amb Salomó Marquès.

Domènech Ponsatí inicia el

mes de desembre a la 22

A. HERNÁNDEZ / Girona


