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“Deia ‘jo sabia el que ningú 
sabia que jo sabia’, no mirava a 
dreta i esquerra, perseguia 
l’impossible, volia anar més 
enllà de la seva imaginació i ho 
va aconseguir”. La carta de 
presentació d’un caràcter fet a 
sí mateix és en realitat la 
radiografia que l’actriu Carme 
Elias ofereix de l’editora de 
moda de Harper’s 
Bazaar i directora de la 
revista 

Vogue, Diana Vreeland. Al 
monòleg Al galop, Elias reviu la 
dama de cabells negres i ungles 
vermelles que va capgirar el 
món de la moda i de les revistes 
a la segona meitat del segle XX i 
recupera el seu univers original. 
“Tenia una gran riquesa interior i 

un gran olfacte per a tot 
allò artístic, era 

capaç de distingir 
una obra d’art 
del que no ho 
era, per això 
quan va 
irrompre en el 
món de la 
moda ho va 
transformar 
tot”, apunta 

l’actriu. 

Nascuda a París, sempre a 
cavall de Nova York i Europa, 
Vreeland havia quedat marcada 
pels ballets de Diaghilev (i per 
una mare que accentuava el seu 
complex de lletgesa). Va iniciar 
la carrera editorial amb una 
columna de recomanacions 
esbojarrades, el Why don’t you? 
de Harper’s Bazaar, on va 
alimentar la seva afició pels 
aforismes. “Deia boutades, com 
que els texans són l’invent més 
important després de la góndola 
–apunta Elias–, però si t’hi 
pares a pensar, tenia raó, era 
una visionària”. A principis dels 
60 va fer el salt a Vogue, 
capçalera per a la qual va 
descobrir grans rostres de la 
moda del moment. Quan la van 
acomiadar de la revista –en 
aquest punt arrenca Al galop–, 
Vreeland va fer cap al Costume 
Institute del museu metropolità 

de Nova York, on va treballar 
com a assessora. Elias 

afegeix que va ser la 
primera a treure els 

vestits dels 
armaris per 
exhibir-los en 
públic.  

Vreeland 
era una artista 

arriscada, 
imaginativa, amant de 

l’artifici i l’exageració, tenia 
caràcter, i a la vegada comptava 
amb admiradors i detractors. 
“No volem imitar-la sinó recrear-
la –diu Elias–. El repte és arribar 
a transmetre l’extravagància 
lúcida de Vreeland”. Per a 
l’ocasió Elias vestirà models 
d’alta costura d’Andrés Andreu i 
el Teatre Akadèmia es convertirà 
en el saló tenyit de roig i ple de 
flors on vivia l’editora de moda.  

Al galop serà al Teatre 
Akadèmia a partir del dt. 6.

L’extravagància lúcida
Carme Elias es posa en la pell de l’editora Diana Vreeland, figura 
clau de la moda del segle XX. Per Eugènia Sendra 

sí mateix és en realitat la
radiografia que l’actriu Carme 
Elias ofereix de l’editora de 
moda de Harper’s
Bazaar i directora de la r
revista

“Tenia una gran riquesa interior i 
un gran olfacte per a tot

allò artístic, era 
capaç de distingir 
una obra d’art 
del que no ho 
era, per això 
quan va 
irrompre en el 
món de la 
moda ho va 
transformar 
tot”, apunta 

l’actriu. 

columna de recomana
esbojarrades, el Why 
de Harper’s Bazaar, on
alimentar la seva afic
aforismes. “Deia bou
que els texans són l’in
important després de
–apunta Elias–, però s
pares a pensar, tenia 
una visionària”. A prin
60 va fer el salt a Vogu
capçalera per a la qua
descobrir grans rostre
moda del moment. Qu
acomiadar de la revist
aquest punt arrenca A
Vreeland va fer cap al 
Institute del museu m

de Nova York, on va
com a assesso

afegeix que 
primera a

vestit
arm
exh
púb

V
era u

arriscada
imaginativa, a

l’artifici i l’exageració
caràcter, i a la vegada
amb admiradors i det
“No volem imitar-la si
la –diu Elias–. El repte
a transmetre l’extrava
lúcida de Vreeland”. P
l’ocasió Elias vestirà m
d’alta costura d’André
el Teatre Akadèmia es
en el saló tenyit de roi
flors on vivia l’editora 

Al galop serà al Teatr
Akadèmia a partir de

UNA DEFINICIÓ D’ESTIL

LA ICONA 
El documental Diana Vreeland: The 

eye has to travel retrata una icona de 
la moda i una cultura que afirmava 
que “l’estil ho és tot... sense estil no 
ets res”. Per completar el personatge 

feu-vos amb l’autobiografia: D.V.

CARES DE MODA 
Twiggy, Angelica Houston, Lauren 

Bacall i Mick Jagger va ser els rostres 
que Vreeland va descobrir a Vogue, 
on va continuar col·laborant amb 

Richard Avedon, el jove amb qui va 
topar a Harper’s Bazaar. 

MARCANT TENDÈNCIA 
Com a assessora del Costume 

Institute, Vreeland també va donar 
embranzida al The Met Ball. Avui dia 
la gala segueix reunint els principals 
artífexs del sector i les celebrities de 

Nova York. D
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