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Diana Vreeland
cavalca de nou

MARIA JOSEP JORDAN

● Som al 1971 i Diana Vreeland, la dona
que ha convertit el Vogue americà en
l’oracle de la moda omplint-lo de fantasia
i luxe asiàtic, està ofegada i nerviosa. L’han
acomiadat de la revista i en rebre una
oferta del Costume Institut del Metropoli-
tan pensa que la tracten com una peça de
museu. No sap que aquesta feina serà la
cirereta de la seva carrera. Aquí comença
Al galop, l’obra en què Carme Elias es fica
en la pell d’un personatge per a qui el sím-
bol de l’estil era la imatge d’un cavall de
carreres, algú “desmesuradament exquisit
que va canviar la vida de les dones”.

Fins al dia 25, al Teatre Akadèmia de
Barcelona l’actriu afronta tot un repte:
“Mai havia fet un monòleg on reflexiono
sobre el passat, penso en el futur, parlo als
espectadors, rebo trucades... i en una sala
tan petita que és com si tingués convidats
a casa.” Està magnífica. És Vreeland però
en bella: “Això no té cap rellevància. Quan
fas un paper important com aquest o la
tieta de Doña Rosita la soltera [al TNC fa
un mes] el que compta és només l’ànima.”
Són 90 minuts amb una dama considera-
da l’Oscar Wilde de la moda pels seus afo-
rismes. “Diu coses que semblen una frivo-
litat i són molt reals, fan pensar.” Boutades
que són perles i que l’actriu ens comenta
portant-les també al seu terreny personal.

No has d’haver nascut bella per ser sal-
vatgement atractiva. “Diana deia que la
imperfecció pot ser més interessant que la
bellesa, i sabia de què parlava. De petita la
seva mare li repetia que era lletja i ella es
va construir un personatge. Li agradaven
les dones amb una particularitat, que con-
vertia en moda. Va treure Barbra Strei-
sand a la portada del Vogue destacant el
seu gran nas d’una manera deliberada.”

No tinguis por de ser vulgar sinó avorrit. Això deia
l’emperadriu de l’estil, la dona que va revolucionar les
revistes de moda i que ara reviu en la pell de Carme Elias.
Repassem amb l’actriu els seus grans aforismes

L’única elegància real és a la teva ment. La
imaginació és la teva realitat. “És cert. El
teu pensament és qui et fabrica. Pots anar
amb uns texans que has trobat a la canto-
nada, però si els portes amb dignitat són
moda. La força ens ve de dintre i la ment
té imaginació, fortalesa...”

Els texans blaus són la cosa més bonica
des de la góndola. “És una veritat radical.
Els texans han sobreviscut a tot, els duien
als westerns i ara també són moda. Perdu-
raran en el temps com la góndola.”

El biquini és el més important que ens ha
passat des de la bomba atòmica. “Sembla
una barbaritat, però recordo la gent dient
que era la bomba. I ho era.”

Tots necessitem un pessic de mal gust.
“Era una provocadora i empenyia la gent
a deixar les convencions per descobrir no-
ves coses. I, si cal, desentonar una mica.”

Les revistes donen un punt de vista per-
què la gent no el té, vol seguir un líder. “Ja
pot ser, ja. Fins i tot ara, en un segle on
regna internet, és fàcil veure corrents de
moda unificadors. A mi m’encanta quan
veig una amiga que amb un tros de tela de
l’Índia ha fet una peça original.”

No tinguis por de ser vulgar sinó avorrit.
“Vol dir que has d’arriscar i trobar la teva
personalitat. Ella se sentia a gust amb el
vermell, les ungles, els llavis...”

Només hi ha una manera de viure: cons-
truir la vida que tu vols. “Diana pensa que
tots ens creem a nosaltres mateixos i que
la manera com ho fem és el que ens dife-
rencia. En el meu cas, sento que professio-
nalment encara conservo la capacitat d’ac-
ceptar riscos, personatges complexos, i ai-
xò em fa feliç. Ser actriu és un privilegi.”

La millor cosa de Londres és París. “A mi
també m’encanta París, m’hi sento com a
casa. Ella deia que va triar París per néi-
xer!, la ciutat que adora la moda.”

En un Balenciaga ets l’única dona en l’ha-
bitació. “Va fer una mostra de Balenciaga
al Metropolitan. L’adora, diu que és el més
gran modista que ha existit mai. Jo no el
conec tant, però m’encantaria vestir-lo.”

No vaig aprendre res a l’escola. La meva
educació va ser el món. “Ho diu perquè
de petita va viure a París, en la classe alta i
envoltada d’artistes com Pavlova, Nijins-
ky... Va mamar tanta bellesa que no li calia
una escola especial. Jo vaig sortir al món
una mica més tard i vaig aprendre molt a
l’Institut del Teatre. Era un caldo de cultiu
amb molts talents. Sóc de l’etapa en què a
l’escenari ho vam treure tot per quedar-
nos amb objectes simbòlics, construíem
del no-res i ara aquí em trobo amb un es-
cenari pleníssim de coses, tot un repte.”

Treballaria més
relaxada en un
teatre gran: a
l’Akadèmia em
sento com si
tingués
convidats a casa.
És tot un repte
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Per què no rentes el cabell dels teus fills
amb xampany perquè es vegin rossos
com els nens francesos? “Aquest és un dels
consells extravagants que donava a les mes-
tresses de casa del Harper’s Bazaar abans
d’entrar a Vogue. A les dones que només es
dedicaven a cuinar i tricotar els va desper-
tar les ganes de fer coses diferents, els va dir
que podien ser atractives...”

S’ha de tenir estil. Ajuda a baixar les esca-
les, a aixecar-se... Sense estil no ets ningú.
“No puc estar-hi més d’acord. Si tinc ganes
de dur una cosa, la porto amb estil i m’hi
sento bé. Sóc sòbria vestint, i un punt an-
drògina, de sabata plana, però en les oca-
sions m’agrada la feminitat de firmes ex-
quisides com Cortana. El vestuari de l’obra
és del gran Andrés Andreu.”

No miris enrere, només endavant. Sota ca-
da idea n’hi ha una altra esperant sortir.
“Aquesta reflexió podria ser la lectura en
positiu de l’obra. Diana es reinventa als 70
anys, i això ens mostra que sempre hi ha un
futur esperant-te, que depèn de tu desco-
brir les teves possibilitats. Amb cada cosa
que fem ens estem construint un present
que és el futur.”

Diana Vreeland va aconse-
llar Jackie Kennedy i, dèca-
des després, la seva succes-
sora (a Vogue i al consell di-
rectiu del Metropolitan) An-
na Wintour ho fa amb Mi-
chelle Obama, addicta als jo-
ves talents nord-americans.
Tant l’estimen a la Casa
Blanca que fins i tot el seu
nom sonava com a ambaixa-
dora del Regne Unit. Ocupa
un lloc d’influència aconse-

guit no només gràcies a l’ar-
mari de la primera dama, si-
nó també per la seva gran
capacitat per recaptar fons
per a la causa demòcrata.
També ho ha fet per donar
suport al Costume Institut
del Metropolitan: 125 milions
de dòlars des del 1999, que
han servit per remodelar to-
talment aquesta àrea dedica-
da als vestits. Com a agraï-
ment, el museu s’ha afegit el

seu nom i Michelle Obama
en persona l’ha reinaugurat
amb l’exposició Charles Ja-
mes: Beyond Fashion.
D’aquesta manera Wintour
es corona com a continuado-
ra natural de la feina que la
gran Vreeland va fer en la
institució. Ella va dotar l’insti-
tut de vida i el va convertir
en una referència mundial
abocant-hi tota la seva pas-
sió, creativitat i imaginació.

Anna Wintour, la successora de Vreeland, ocupa el seu propi tron

Diana era una
provocadora i
empenyia les
dones a deixar
les convencions
per descobrir
coses noves

Carme Elias. L’actriu
en escena i en un
muntatge fotogràfic
amb Diana Vreeland
(la primera foto és
l’original).


