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Era l’emperadriu de lamo-
da. La divina. Va donar els
seus consells a Wallis
Simpson i a Jackie Kenne-
dy. Va descobrir models
com Marisa Berenson,
LaurenHutton oVerusch-
ka. I va convertir Richard
Avedon en un dels fotò-
grafs més famosos del seu
temps. Era Diana Vree-
land (1903-1989), i va exer-
cir el seu poder primer
des de la revista Harper’s
Bazaar i després des deVo-
gue, que va convertir en
una revistamítica i un ora-
cle de la moda. I quan la
van acomiadar el 1971, ja
amb 68 anys, encara no ve-
ia el moment de parar: es
va convertir en l’assessora
demoda delmuseuMetro-
politan i va realitzar expo-
sicions memorables. I,
amiga d’Andy Warhol,
anava perfectament ma-
quillada i vestida a la disco-
teca Studio 54 ja septuage-
nària. Diana Vreeland mai
no va baixar del cavall i
des d’avui i fins al dia 25
l’actriu Carme Elias la re-
viu al monòleg Al galop, de Mark
Hampton i Mary Louise Wilson,
al petit teatre Akadèmia.
Unmonòleg en el qual la totpo-

derosa Vreeland parla de la seva
vida i de la moda, i que pronun-
cia tot just quan ha estat expulsa-

da del seu tron aVogue, ha realit-
zat unpetit viatge per la seva ado-
rada Europa i prepara un sopar
per a amics amb el qual descobri-
rà que una vegada s’ha acabat el
poder algunes amistats comen-
cen adesaparèixer, subratlla el di-

rector de l’obra, l’italià Guido
Torlonia, que ja havia dirigit
aquesta obra a Florència el 1997,
quan encara no es representava
per tot Europa, a partir d’un en-
càrrec de la família Ferragamo.
I justament una altra mecenes

fa possible ara que en un
teatre tan petit –però po-
tent– com l’Akadèmia,
amb només 70 localitats,
situat al costat de la plaça
de FrancescMacià de Bar-
celona, hi hagi una intèr-
pret d’excepció com
Carme Elias, un director
italià, una altra gran tra-
ducció de Joan Sellent i
una escenografia exquisi-
da i luxosa realitzada per
Ramon Ivars que recrea el
saló de la casa de Vree-
land. Un saló, diu Torlo-
nia, que ara és “un teatre
dins del teatre” i que ella
anomenava “el seu jardí
de l’infern” i estava presi-
dit per tons vermells, flors
i cargols de mar.
La mecenes és la famo-

sa dissenyadora de joies
italiana Elsa Peretti, que
va conèixer Vreeland.
Peretti, que té casa a Bar-
celona i és la patrocinado-
ra fins ara oculta que ha
permès funcionar l’Akadè-
mia durant aquests anys,
va veure Al galop en una
capital europea i va sugge-
rir que es muntés al teatre
que ella impulsa. I la seva
fundació i la fundacióNan-

do Peretti, dedicada al seu pare,
han posat els diners que han per-
mès una escenografia que posen
deple l’espectador almóndeVre-
eland. Han posat això i la veu de
Peretti en off com l’assistent. A
més, el responsable del vestuari,

el dissenyador d’alta costura An-
drés Andreu, també va conèixer
Vreeland al Metropolitan el 1974
i l’admirava.
Una obra molt especial, doncs,

que Elias afronta, diu, amb emo-
ció i cautela perquè es tracta d’un
monòleg i tota la responsabilitat
recau sobre ella. I perquè repre-
senta un personatge fascinant.
“És divertida, graciosa, un bellu-
guet”, assenyala. Una visionària
capaç de fabricar el seu propi fu-
tur.Una dona que, recordaTorlo-
nia, viu a l’obra unmoment de cri-
si, però que al final, amb gairebé
70 anys, està plena de nous pro-
jectes. Un exemple molt apro-
piat, creu, per a la situació actual.
“Després deVogue farà alMetro-
politan les més importants expo-

sicions de moda realitzades fins
aleshores, les va reinventar”, su-
bratlla Torlonia, que indica que a
l’obra hi hamoments amargs, per-
què Vreeland se sent sola i el seu
món trontolla, però que és capaç
de passar a l’altre extrem i amb el
seu peculiar humor recordar,
com solia dir quan habitava allà,
que “el que més m’agrada de viu-
re a Londres és París”. “No tenia
nostàlgia, mirava sempre al fu-
tur”, conclouTorlonia, que expli-
ca que tenen ja els drets per re-
presentar l’obra en castellà a la
resta d’Espanya.c

MECENES D’EXCEPCIÓ

La dissenyadora
italiana Elsa Peretti
ha fet possible l’obra
al petit Akadèmia

L’arriscada, imperativa i
ferotge editora de ‘Vogue’
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Avui tothom parla de les edito-
res de moda: la del Vogue nord-
americà, Anne Wintour, és una
referència a l’hora del vestir.
D’elles depèn una indústria, des
de la fabricació d’uns teixits, fins
a patrons, línies, gammes de co-
lor, estampats o llisos. Tot depèn
d’aquestes dones de caràcter i
aparent coratge encara que aca-
bin claudicant al rouge dels lla-
vis, l’esmalt d’ungles, l’ombra
d’ulls, el coloret que dóna vivaci-
tat a les galtes i penjolls diversos.
La feina de Wintour va ser

magnificada a El diable vesteix
de Prada, i encara que pogués
semblar exagerat el guió, hau-
ríem de preguntar a la pèl-roja
Grace Coddington, exmodel i
eficient assistent personal de
Wintour, què n’opina. Wintour
dicta moda i tendència malgrat
que duu elmateix pentinat, com
de gorra frígia, des que va co-
mençar a sortir als papers. Però
allò dels cabells és un signe
d’identitat entre els qui regei-
xen el món de la moda, ja sigui
undissenyador, comKarl Lager-

feld, i la seva inamovible cua; el
caneló gegant sobre el front de
la grassa Suzy Menkes, crítica
de moda del Herald Tribune, o
el casc de Wintour.
Abans que Wintour hi va ha-

ver una dona extraordinària.
Que sabia de modes i tendèn-
cies (no pot obviar-se una cosa
sense l’altra), i que, sens dubte
portava sempre el mateix penti-
nat. Cabells cap enrere, tibants,
amb cabellera a nivell de la bar-
beta, buidada per donar volum
al pòmul. De mirada altiva, po-
tenciada per unes celles arqueja-
des amb llum sota els arcs, un
toc deChanel en lesmaneres, al-
guna cosa de Schiaparelli a la se-
va actitud: Dianna Vreeland.
Una dona tossuda, imperati-

va, autora d’afirmacions com
“estic segura que vaig elegir Pa-
rís per néixer, estic segura d’ha-
ver elegit els meus pares, estic
segura d’haver elegit unamaina-
dera anomenadaPink...”. Va llui-
tar amb una germana rossa
d’ulls violeta i es va imposar. Va
freqüentar celebritats com Dia-
ghilev i Nijinsky, es va passejar
entre Deauville o Venècia, pai-
satges que deixen empremta.

La Primera Guerra Mundial
la va portar a Nova York i deia
que Buffalo Bill la va ensenyar a
muntar a cavall. El 1922 apareix
a Vogue per primera vegada. Es
va casar, va tenir dos fills. El
1936 Carmel Snow, editor de
Harper’s Bazaar, seduït pels
seus estilismes, li ofereix una co-
lumna:Why don’t you?, i el 1957
el substitueix. Va donar un
tomb al món de l’estètica, va en-
senyar a viure la dona, a conèi-
xer dissenyadors emergents.
La seva vida va inspirar el

filmUna cara con ángel: ella era
l’editora per qui sospirava Fred
Astaire (sosia del fotògraf Ri-
chard Avedon), encara que per
allà hi havia tambéAudreyHep-
burn. Harper’s homenatjaria el
2009 Diana amb un reportatge
interpretat per Sarah Jessica
Parker.
El 1962 salta a Vogue i inspira

un altre film,Who are you, Polly
Maggoo?, i publica un merave-
llós reportatge amb Veruschka
al Japó. Tot excés, encara que si-
gui creatiu, es paga. I el 1970
l’acomiaden de Vogue. I allà ar-
renca l’obra. Preparant un so-
par per provar d’aconseguir fi-
nançament per a la seva pròpia
revista. Cosa que no aconsegui-
rà i acabarà acceptant la direc-
ció delmuseu de lamoda alMe-
tropolitan. El que ara es diu
Anne Wintour.

Carme Elias encarna Diana Vreeland a Al galop, al teatre Akadèmia

La model Marina Schiano escoltant Diana Vreeland, el 1976

CarmeElias reviuDianaVreeland,
l’emperadriude lamoda,a ‘Algalop’
L’actriu protagonitza al teatre Akadèmia unmonòleg dirigit per Guido Torlonia
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VREELAND SEGONS ELIAS

“És divertida,
graciosa, un belluguet,
una visionària que
fabrica el seu futur”
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