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DAVID AIROB

D
urant anys la silueta geganti-
na de Tania Doris damunt
el frontis del teatre Apolo
de Barcelona va formar
part de l’skyline de la ciutat

com l’estàtua de Colom o les torres de
Gaudí. Era la reina d’un Paral·lel on du-
rant més de trenta anys baixava les esca-
les de gala de l’escenari amb tot de plo-
mes al cap i molt lleugera de roba. Ballari-
na, cantant i, sobretot, vedet, de Tania Do-
ris en queda el record del tàndem artístic
que feia amb Luis Cuenca. Ella, esvelta i
espaterrant, ell, un tap de bassa que feia
cargolar de riure.
Nascuda a València el 1952, Dolores Ca-

no Baró és la petita de sis germans a qui
sempre li havia agradat ballar però que
mai no havia pensat en el món de l’espec-

tacle. Vivia prop del camp de futbol i juga-
va amb les amigues al carrer, a pilota i a
anar amb bicicleta. Encara recorda l’esco-
la pública on va anar i la directora, Maria
Císcar. També que entre les companyes
hi havia una nena que tenia unes germa-
nes artistes, Las Hermanas Vera, i que
això li va encendre la curiositat. La noia
va començar a fer dansa clàssica espanyo-

la amb el mestre Vicente Talón quan sor-
tia de classe. Se’n va examinar amb tretze
anys. Els primers anys artístics de Tania
Doris van transcórrer als teatres Alcázar,
Ruzafa, Olimpia i Apolo de València. Ales-
hores ella ja ballava tota sola en números
de sarsueles com a Las bodas de Luis Alon-
so o acompanyant les cantants de copla.
No va trigar gaire a canviar de ciutat per
debutar amb la companyia de Tony Le-
blanc, on també actuava Andrés Pajares,

al teatre Oasis de Saragossa. Era una noia
tan tendra i jove que els contractes els hi
firmaven els pares. Aprofitava els matins
per estudiar cant en una acadèmia i per
preparar els ballets del vespre. Si calia
cantar flamenc, ho feia i encara recorda
l’estrena d’una jota a la basílica del Pilar.
El bateig en l’ofici no podia haver anatmi-
llor, de manera que al cap de divuit mesos
ja va fer el salt a Madrid per actuar als
teatres Alcázar i Calderón. Els especta-

cles solien estar un any en cartell i des-
prés se n’anava de gira per Espanya: Sevi-
lla, Valladolid, València…
El 1968 va conèixer l’empresari Matías

Colsada i va iniciar una llarga etapa de re-
lació artística i personal. Tania Doris era
tan alta que ja feia temps que havia deixat
de ser ballarina per convertir-se exclusiva-
ment en vedet de revista. Molt aviat es va
convertir en esquer d’espectadors que
any rere any omplien el teatre Apolo del
Paral·lel barceloní. Els esquetxos que va
protagonitzar a duo amb Luis Cuenca són
memorables. Cuenca era un actor que
amb el mínim esforç provocava efectes
hilarants. Entre els actors còmics amb qui
va formar parella destaquen també Pedro
Peña i més endavant Juanito Navarro i els
germans Calatrava. Tania Doris, amb la
doble funció diària, amb prou feines tenia
temps de descansar, només uns dies per
Setmana Santa que aprofitava per viatjar
a París ambColsada per clissar les tendèn-
cies que es posaven de moda en el teatre
de varietats. En aquell temps era molt
feliç. Arran de la mort de l’empresari,
l’any 2000, la vedet va deixar d’actuar.
Aleshores va iniciar un plet que encara
cueja en què l’artista reclama part de l’he-
rència de Colsada pels anys de convivèn-
cia com a parella de fet.
Ara Dolores Cano viu apartada de tot

allò que li feia mal i descansa tranquil·la-
ment a casa seva, a Gavà, sense fer res d’es-
pecial. Recorda amb afecte la seva època i
no li importaria tornar a trepitjar un esce-
nari, tot i que l’essencial per a ella és sen-
tir-se bé, la vida de cada dia.

Tania Doris veu la
vida com un apre-
nentatge que apor-
ta saviesa i pensa
que ha estat massa
confiada, que no
hauria d’haver es-
tat tan bona noia.
Potser les coses li
haurien anat mi-
llor. Però cadascú
és com és i es consi-
dera amiga dels
seus amics, encara
que els millors
amics no són sem-
pre aquells que un
es pensa.

MASSA
CONFIADA

Lavedetde l’‘skyline’deBarcelona

Va debutar amb Tony
Leblanc i va actuar més de
trenta anys a l’Apolo

JAUME COLLELL

què se n’ha fet de... TANIADORIS
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Toni Garrn és una estrella. Re-
cent (només té 21 anys), però es-
trella. És àngel de Victoria’s Se-
cret i, el que l’ha fet definiti-
vament mediàtica i coneguda,
també la nòvia de Leonardo Di-
Caprio. I encara concedeix entre-
vistes. Això sí, hi ha una consigna
que la representant que decideix
per ella a qui atendre i com, dei-
xa molt clara d’entrada. No es
pot parlar, preguntar ni tafanejar
sobre la seva relació amb l’actor.
La veritat és que la situació tam-
poc no s’hi presta. Més aviat
quan es té l’oportunitat de tenir
al davant aquesta imponent rossa
d’ulls blaus, que a més
és divertida, xerraire
(ella mateixa admet
entre rialles que “dei-
xo anar uns rotllos in-
acabables”) i a més
encantadora, el que
passa pel cap és la
necessitat urgent de
parlar amb ell, amb
DiCaprio. Que sigui
ell qui doni explica-
cions de com s’ho ha
fet per enamorar una
noia així.
Una més. Perquè

Toni Garrn és una rè-
plica, almenys en el fí-
sic i en la desimboltu-
ra, de les models que
conformen la llarga
llista d’exs de l’actor la
primera nòvia conegu-
da del qual va serKris-
ten Zang, un llunyà
1996. Però després
d’aquesta bateria de
clòniques va afegir, en-
tre d’altres, EvaHerzi-
gova (1998), Amber
Valletta (1998), la su-
pertop Gisele Bünd-
chen (2000-2005), Bar
Refaeli (2005-2011),
Erin Heatherton
(2011-1012) i l’actriu
Blake Lively (2011).
I ara és el torn de

Toni Garrn. Cabellera
rossa, mesures més
que aptes per desfilar
per a Victoria’s Secret
(86-60-89) millorades
amb unes de les cames
més llargues del cir-
cuit internacional i
una dada rellevant:
ella, Garrn, ha nascut
a Hamburg. Molts di-
uen que per a DiCa-
prio això és l’impor-
tant, que les parelles
que escull li recordin a
la sevamare quenono-
més va tenir una rossa
joventut sinó a més
una marcada ascen-
dència germànica.
No s’equivoquin,To-

ni Garrn no va a la ca-
cera de solters d’or. Al-
menys no fa aquest
efecte. És jove, sí, molt
més que el seu nòvio (que al no-
vembre compleix els 40!) però
sap el que vol. Explica que va arri-
bar almónde lamodaper casuali-
tat però que s’ha quedat encanta-
da perquè li entusiasma. Es diver-
teix. I viatja. Com passa amb les
que realment triomfen, va ser un
descobriment, en aquest cas de
ClaudiaMidolo, la propietària de
l’agència de models alemanya
Modelwerk, que la va animar a
provar sort a la passarel·la encara
que ellamai no s’ho havia plante-
jat. Va passar durant el Mundial
de futbol que es va celebrar a Ale-

manya. Ella tenia 14 anys. En
aquest temps Garrn ha tingut
temps de fitxar per l’agènciaWo-
men Management, desfilar als 16
a Nova York per a Calvin Klein i
signar amb la firma un acord d’ex-
clusivitat que va durar fins al
2010. Ha aparegut en les edici-
ons d’Itàlia, Alemanya, Rússia, la
Xina o Espanya de Vogue, i tam-
bé a les revistesMuse, Elle, Numé-
ro, Glamur, Marie-Claire, Ano-
therMagazine oHarper’s Bazaar.
I les tres últimes temporades ha
fet la seva particular explosió dei-
xant la seva angelical imatge per

a Versace, Cartier, Chloé, Empo-
rio Armani, Hugo Boss, Zara,
H&M, Dior, Givenchy, Ralph
Lauren o Burberry. Un historial
que li va obrir primer el cel de
Victoria’s Secret (l’abril del 2012)
per incorporar-la a la seva nòmi-
na d’àngels. I el cor de DiCaprio,
el mes de maig passat.
En aquest temps Garrn ha tin-

gut també temps d’acabar els
seus estudis bàsics... I és que no-
més té 21 anys. Però amb tot
l’atrafegament que la seva popu-
laritat i propostes de feina li ator-
guen. Ni tan sols ara no té un mi-

nut lliure per pensar quina forma-
ció més específica escollirà per
encarrilar el seu futur. De mo-
ment “desfilo, desfilo i desfilo. I
m’ho passo d’allò més bé amb
aquesta feina”, explica. “I des-
prés?”, es pregunta ella mateixa
per donar-se la seva pròpia res-
posta (no s’imaginen com enrao-
na aquesta noia!) “ja que proba-
blement hauria de fer-me perio-
dista amb tot el que parlo”. Expli-
ca que el seu pare, el responsable
d’aquest cognom d’origen noble
però que es pronuncia com un
grunyit i que és l’únic que no en-

caixa amb la perfecció de la ros-
sa, treballa en una refineria de
petroli. I que la seva mare és una
dona de negocis. Però amb qui té
una relació singular és amb el seu
germà Niklas. Com ell, és ale-
many però té una educació barre-
jada i un cor gairebé llatí.
“Sí que sóc alemanya, però

molt atípica. Quan tenia dos anys
ens vam mudar tots a Londres,
després a Atenes quan en tenia
sis i als deu la feina del meu pare
ens va portar a tots a Hamburg
de tornada… així que som pura
mescla”, revela.
El que realment li entusiasma

és la música i ballar! Sí. Toca el
piano des de petita i va fer dansa
clàssica (sobretot a Hamburg)

fins al dia en què va des-
cobrir la salsa i el txa-
txa-txa. El seu company
deball? El seu germàNi-
klas, sens dubte, que és
model comella…però ai-
xò només quan tenen
ocasió de quadrar les se-
ves agendes i reunir-se.
Entretant es posa en for-
ma amb el ioga i el pi-
lates (hi va almenys un
parell de vegades a la
setmana) i cuidant mol-
tíssim la seva alimenta-
ció. No menja ni carn ni
lactis. El primer és per
convicció. “No he vin-
gut a aquest món a mal-
tractar animals. Puc ali-
mentar-me perfecta-
ment sense causar dolor
i sent ecològicament cor-
recta”, explica conven-
çuda. El segon perquè
“fa tres anys vaig desco-
brir que tinc intoleràn-
cia a aquests aliments”.
Una nova pregunta

obligada és sobre els
seus rituals de bellesa.
Comença a revelar que
són pocs perquè té “una
bona genètica. Els meus
pares també tenen una
pell fabulosa”, explica.
Llavors Toni Garrn des-
cobreix amb els seus in-
quiets ulls blaus les sa-
bates de qui l’entrevista.
“De quina firma són?
Són còmodes? On en
puc aconseguir unes
d’iguals? Són d’aquesta
temporada?”. Em cus a
preguntes. Vol saber-ho
tot alhora que, com de
passada descobreix que
“jo em sento còmoda ai-
xí, amb sabates gairebé
masculines però a la ve-
gada amb un toc chic…
els talons estan bé però
per a la passarel·la!”, ex-
plica ella, que va sobra-
da de centímetres (d’al-
tura).
I de sobte, “ups, per-

dona! Per on anàvem...?
Ja hi tornem a ser, quan
em poso a xerrar no pa-
ro mai”, repeteix, enca-
ra que fins que no ha

aconseguit la resposta a les seves
preguntes no reprèn la conversa.
Té molta cura a anar a dormir
amb la cara ben neta i utilitzar,
quan el guió no exigeix el contra-
ri, el mínimmaquillatge possible.
“Només una base amb factor de
protecció, sóc alemanya!, i màsca-
ra de pestanyes”. I assegura que
no és ella sola que ho fa. També
les seves dues amigues més pro-
peres, i també col·legues, la nord-
americana Alice Stevens i l’armè-
nia Andrea Dialone, segueixen
aquest protocol. I la seva admira-
da Christy Turlington,

TONI GARRN ÉS L’ÚLTIMA CONQUESTA DE DICAPRIO

I TAMBÉ LA GRAN SENSACIÓ DE LA PASSAREL·LA MUNDIAL

A CÀRREC DE VICTORIA’S SECRET

Amb tot just 21 anys, Garrn
ha desfilat per a les marques
de roba més exclusives del món

Una parella de moda. La seva aventura amb l’actor Leonardo DiCa-
prio ha disparat la magnitud mediàtica de la model.
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ctoni garrn

Unaltreàngel
peraLeonardo


