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Aproximació a Diana Vreeland, 
una dona amb glamur

ker, Ava Gardner...) i acostumada a 
fer el que vol i com ho vol. Elias li dó-
na una credibilitat absoluta.  

El text d’Al galop és una notable, 
tot i que no exhaustiva, aproxima-
ció a l’anomenada emperadriu de la 
moda dels segle XX, escrit justa-
ment per l’actriu que la va estrenar 
a Nova York (Marie Louise Wilson) 
i Mark Hampton (autor de l’auto-
biografia, D.V.) Se’ns dóna 
prou informació per, com 
deia, quedar-nos amb ga-
nes de saber-ne més. Pe-
rò per sobre del text hi 
ha l’actriu, una Carme 
Elias atractiva, encisa-
dora. L’espectacle és molt 
recomanable.e

L’obra presenta Vreeland al seu pis de Nova York el 1971, on intenta 
curar-se les ferides d’haver estat acomiadada de Vogue. DAVID RUANO

Carme Elias es posa a la pell de l’exdirectora de ‘Vogue’ 

TEATRE

Una periodista  
de gran influència
“El biquini és la descoberta més 
important després de la bomba 
atòmica”, deia Diana Vreeland 
–una de les veus que han marcat 

tendència al segle XX– quan tre-
ballava a Harper’s Bazaar 

als 50. Deu anys després, 
quan ja era redactora en 
cap de Vogue, va popu-
laritzar els texans, va 
publicar la primera fo-
to de Mick Jagger i va 

descobrir Blahnik, De la 
Renta i Von Fürstenberg.

‘Al galop’  
TEATRE AKADÈMIA 
9 de maig 
 

SANTI FONDEVILA 

F ins ara no coneixia l’exis-
tència de Diana Vreeland 
(1906-1989), anomenada 
en el món de la moda la 
Divina. Però després de 

veure Al galop tenim ganes de saber 
més d’aquesta dona que diuen que 
no només va dominar el món de la 
moda sinó que va influir decisiva-
ment en la manera de vestir de tota 
una època. El monòleg de Carme Eli-
as ens presenta la protagonista el 
1971 al seu pis de Nova York en una 
escenografia de Ramon B. Ivars que 
ha copsat perfectament l’ambient 
on vivia sense fer-ne una reproduc-
ció. Vreeland arriba a casa després 
de quatre mesos d’un viatge en què 
ha procurat curar-se les ferides del 
recent acomiadament de Vogue. No 
pot parar quieta i prepara un sopar 
amb convidats que creu que la poden 
ajudar a plantar cara al futur. Mal-
grat l’avançada edat, Vreeland no 
volia ni sentir a parlar de jubilació. A 
més, necessitava diners. 

Carme Elias, amb un preciós ves-
tit d’Andrés Andreu, és l’actriu per-
fecta per donar vida a Vreeland per 
la seva elegància innata i perquè en 
un text com aquest pot demostrar 
tota la seva versatilitat. Elias ha fet 
seu aquest personatge envoltat del 
glamur i de la falsedat del món de la 
moda. Una dona culta, sensible, 
atrevida, vital i també capritxosa, 
amiga de les celebrities de l’època 
(Warhol, Nijinsky, Josephine Ba-
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Sanjosex  
SALA APOLO (BARCELONA) 
9 de maig  
 

XAVIER CERVANTES 

ANo hi ha mirades, la pedra de toc de Fes-
tival, el nou disc de Sanjosex, el riff de 
la guitarra elèctrica camina desafiant 
com el de The passenger d’Iggy Pop. Hi 
ha una actitud entre escèptica i desca-

rada, una necessitat de deixar-se anar sense per-
dre el control però intentant que el públic sí que 
el perdi. Divendres, en una sala Apolo que feia goig 
de tan plena, Sanjosex ho va aconseguir, i amb du-
es estratègies. La primera va consistir a maximit-
zar el diàleg entre la guitarra acústica de Carles 
Sanjosé i l’elèctrica de Xarim Aresté en les peces 
noves. Unes vegades ho van fer posant l’accent en 
el funk, d’altres en el rock de bar de carretera, ben 
bé com si volguessin fer creure que la Bisbal era 
Memphis. Hi va haver moments en què potser es 
notava que s’agradaven massa, i llavors intervenia 
la segona estratègia: portar les cançons dels dis-
cos anteriors a un territori més cru, aprofitant 
l’embranzida elèctrica d’Aresté per apujar la in-
tensitat de Temps o rellotge, Carpe diem (que amb 
bon criteri van situar a prop de No hi ha mirades) 
o una Animal salvatge que va honorar el seu nom. 
Tot plegat en un directe d’una hora i mitja amb 
prou alegria i decibels perquè fos difícil sortir-ne 
amb mala cara.e
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Les guitarres apugen 
els decibels del 

festival de Sanjosex

El bisbalenc Carles Sanjosé a l’Apolo. CÈLIA ATSET


