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Per molts anys, Joel. Avui ja fas 3
anyets. Ets molt guapo i tots
t’estimem moltíssim. 

La Carla Caparrós de l'Escala avui fa
anys. Feliciteu-la! Que passis un gran
aniversari, de part de la família.

ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT AMB UN TEXT BREU AMB 48 HORES D’ANTELACIÓ A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC fets.diaridegirona@epi.es INDICANT EL DIA QUE VOLEU QUE ES PUBLIQUI

Laura Ramió, de l'Escala, avui
celebra l’aniversari. Per molts anys
de part de tota la teva gran família! Aquesta foto es va fer l’any 1942 al Col·legi Santa Maria del Collell.

AVUI FELICITEM

EFE MIAMI

■ La cantant canadenca Celine
Dion ha rebaixat de .. a
.. dòlars (de , a
.. d'euros) el preu de ven-
da de la seva mansió a Palm Beach
(Florida), davant les diicultats per
trobar un comprador, segons van
informar ahir els mitjans locals. La
luxosa propietat emplaçada a la
ciutat costanera de Jupiter té una
extensió de , acres (, hectà-
rees) i està dotada de dues piscines
interconnectades, amb ponts i to-
bogans, vuit canons d'aigua i tres
cases amb vistes a l'oceà.

El preu de venda de la mansió de
la intèrpret de My Heart Will Go On,
de la pel·licula  Titanic, suposa una
considerable rebaixa respecte al
seu preu de sortida el , quan
Dion demanava , milions de dò-
lars, i de , , milions de dòlars
(, milions d'euros), va recollir el
diari local The Sun Sentinel.

La mansió principal de  me-
tres quadrats disposa de dos dormi-
toris per a nens amb les seves prò-
pies cambres de bany i un dormitori
principal amb una terrassa amb vis-
ta sobre l'Atlàntic i embarcador amb
banyera d'hidromassatge. Els con-
vidats tenen a la seva disposició dues
cases de quatre dormitoris, una pista
de tennis i gimnàs, un simulador de
camp de golf, una cabana al costat
de la piscina amb graella i cuina in-
tegrada, a més d'una caseta de platja
amb una estada al primer pis i una
sala de massatges.

La luxosa mansió construïda el
 no està registrada en els llis-
tats públics de béns arrels, sinó
que es ven de forma privada per
experts de béns arrels de la com-
panyia Sotheby's International
Realty, segons va afegir el rotatiu
del sud de Florida.

Celine Dion
rebaixa de 72,5 a
38,5 milions de
dòlars el preu de
la seva mansió

EFE MADRID

■ L'actriu i escriptora Montserrat
Julió (Mataró) ha mort als  anys,
segons va informar ahir la Funda-
ció AISGE, que recorda que l'artista
va ser «una de les grans veus cata-
lanes de l'exili» i intèrpret de més
de  pel·lícules, entre elles Las tru-
chaso El puente. La Fundació va ex-
plicar en una nota que l'actriu va
morir dijous passat, dia , a Ma-
drid, on residia amb la també artis-
ta barcelonina Carla Cristi.

Julió va viure ins als  anys al
seu poble natal però al inalitzar la
Guerra Civil la seva família va fugir
a França: «Vam tirar el cotxe per un
barranc. No portàvem maletes i
vam creuar els Pirineus nevats amb
roba de diumenge. Les dones vam
anar a refugis, però els homes van
acabar en un camp de concentra-
ció», recordava en el seu llibre Mi
buena estrella ().

El llavors cònsol de Xile a Fran-
ça, el poeta Pablo Neruda, va nolie-
jar el vaixell Winnipeg per a l'eva-
cuació d'uns . refugiats cap al
seu país, i allà es va embarcar amb
part de la seva família. Julió va tor-
nar a Espanya el  i va començar
a fer teatre a Catalunya, després
vindrien ins a  pel·lícules, una
d'elles La tía Tula, de Miguel Pica-
zo. En els  va fer Zampo y yo, la
pel·lícula en què es va estrenar una
joveníssima Ana Belén descoberta
per Luis Lucia, i en la dècada se-
güent La novia ensangrentada, de
Vicente Aranda.

Al llarg d'aquesta etapa va actuar
diverses vegades per a Roberto Bo-
dega i al costat de José Sacristán o
Alfredo Landa i la seva última in-
tervenció en el cinema va ser el
 en la producció Los superca-
morristas, rodada a Barcelona amb
Jackie Chan al capdavant de l'elenc.

Mor als 87 anys
l'actriu i escriptora
Montserrat Julió,
«una de les veus
catalanes de l'exili»

EFE BARCELONA

■ La dissenyadora Txell Miras va
presentar ahir a la passarel·la 
Barcelona Fashion la seva col·lec-
ció per a la pròxima tardor-hivern
inspirada en els indis americans
de les novel·les de Tom Span-
bauer, en concret de L'home que
es va enamorar de la lluna. Segons
va explicar la dissenyadora a Efe,
són llibres que l'han «fascinat» ja
que li han permès endinsar-se i
imaginar-se les reserves d'indis,
però sobretot s'ha sentit captivada
pel llenguatge, el culte als objectes
«que no són d'usar i llençar» i la
seva connexió amb la naturalesa.

The Shed és el nom d'un dels
personatges de la novel·la d'Span-
bauer i també el que ha escollit
per a la seva col·lecció en la qual
ha volgut incloure «peces molt ri-
ques, importants, petites joies»
seguint la ilosoia dels protago-
nistes. En la desilada es van veure
peces amb plomes, ponxos i ca-
pes, trencant l'estil «minimal» que
caracteritza els dissenys de Miras.

Una altre de les protagonistes de
la segona jornada de la  Fashion
Barcelona va ser la irma Lola Ca-
sademunt, que va presentar les se-
ves propostes per a l'hivern que ve.
El relex d'una dona dual, potent i a
la vegada femenina, van obrir una
jornada. Les peces de Lola Casade-
munt, encara que s'aposenten en
les nocions bàsiques de la comodi-
tat, juguen amb els teixits opulents,
com el vellut o el lamé, fugint de
l'austeritat i sobretot de la indife-
rència, agradin o no.

«Elegim un print animal per
combinar-lo amb unes puntes, for-
ça amb sensualitat, o un vestit de
tall clàssic però en vermell, una

elecció que sorprèn», va explicar
després de la desilada, Mayte Gas-
só, dissenyadora i illa de la funda-
dora de la casa, que ha optat com a
segell pels teixits vaporosos tipus
gasa, que ajuden a provocar la sen-
sació de lotar, com la llarga capa
negra que va obrir la desilada a la
passarel·la de Barcelona.

Per la seva banda, Dark Ophelia
és el nom amb el qual Naulover ha
batejat la col·lecció que va presentar
ahir al recinte del Teatre Nacional
de Catalunya, una selecció de peces
per a l'hivern - inspirades en
Ofelia, el tràgic personatge de Sha-
kespeare, amb el qual Carme No-
guera, CEO i dissenyadora de la ir-
ma, ha volgut «fer-la més punk i ac-
tual». Els vestits monocromàtics, so-
bretot en un profund vermell, enca-

ra que també en negre amb subtils
estampats -de clares reminiscèn-
cies japoneses- i les superposicions,
com llargues bates sense mànegues
sobre microfaldilles, són l'espina
dorsal d'aquesta col·lecció, on
abunda el vellut en les jaquetes, les
blondes i algun estampat vegetal.

Més tard, el dissenyador Josep
Abril va presentar les seves propos-
tes per a la tardor-hivern que barre-
gen tant teixits com textures o peces
en una col·lecció que ha denominat
Eyes, amb la qual ens convida a tan-
car els ulls i a relexionar. Abril va ex-
plicar que «no és temps per ser purs
ni posar barreres, sinó que és mo-
ment per ser impurs i barrejar coses
que no s'haurien de barrejar» i així
ho ha fet amb combinacions im-
pensables com el blau i el negre.

Txell Miras s’inspira en els
indis americans a la 080
En la seva segona jornada, la passarel·la barcelonina també acull el
reflex d'una dona dual, potent i a la vegada femenina de Lola Casademunt

Una de les propostes de Txell Miras per a la tardor-hivern. 080


