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Eva Piquer Nora Ephron publica un llibre
escrit des de la perspectiva d’una
dona que envelleix amb resignació

El coll no enganya

L
a cara sovint menteix,
però el coll sempre és
sincer: t’agradi o no, el
coll delata l’edat que
tens. “El més greu d’una

onada de calor és que no pots ves-
tir-te amb jerseis de coll alt”, opina
l’escriptora i cineasta Nora Eph-
ron en una entrevista a la CBS
concedida en ple agost. El termò-
metre no l’ajuda: a la ratlla dels
quaranta graus, les bufandes o si-
milars fan més nosa que servei.
Horror: el coll queda al descobert.

Ephron, de 65 anys, promocio-
na en plena xafogor el seu nou lli-
bre, I Feel Bad About My Neck. Es
tracta d’un recull d’articles escrits
des de la perspectiva d’una dona
que envelleix amb resignació, per-
què no li queda altre remei i l’al-
ternativa és pitjor, però a qui no fa
cap gràcia mirar-se al mirall i
veure-hi el que hi veu. Sobretot, so-
bretot, pel coll. I això que, de jove,
no va dedicar ni un trist segon a
contemplar el seu coll i a valorar-lo
com calia. “Mai em va passar pel
cap que arribaria a sentir nostàlgia
d’una part del meu cos que donava
per descomptada”, escriu ara.

“De tant en tant llegeixo un lli-
bre sobre la vellesa, i l’autor diu
que és tan maco ser vell. Que és
maco ser savi i prudent i madur,
que és maco trobar-se en aquell
punt en què entens què és essen-
cial a la vida. No suporto les per-
sones que diuen això. Que potser
no tenen coll?”

A part d’un coll que ha viscut
millors moments, la guionista de
la meva pel·lícula preferida –Quan
en Harry va trobar la Sally, amb
Billy Cristal i Meg Ryan– té prou
coses a dir, ja sigui sobre els cos-
mètics caríssims i inútils, les
hores diàries que inverteix en la

imatge, l’època en què va treballar
com a interna a la Casa Blanca du-
rant el mandat de Kennedy, el seu
idil·li a distància amb Bill Clinton,
la dependència creixent de les
ulleres de prop o la mort recent de
la seva millor amiga.

“L’altre dia vaig anar a comprar
a una botiga de Los Angeles que té
texans que s’ajusten la mar de bé
a la meva cintura actual, i em vaig
quedar de pedra al descobrir que
la clienta de davant meu era la
Nancy Reagan. Sóc així de vella:

la Nancy Reagan i jo comprem a la
mateixa botiga!”, exclama Eph-
ron, rient per no plorar.

A partir de l’experiència dels
seus 65 anys prou ben portats (“si
no fos pel coll...”, lamenta ella),
l’autora ens dóna una sèrie de con-
sells vitals. Compra, no lloguis. No
et casis mai amb un home de qui
no voldries estar-ne divorciada.
Tot allò que odies del teu cos als 35
anys ho enyoraràs als 45. No et
compris cap peça de roba que
sigui cent per cent llana per més

que a l’emprovador et sembli que
és suau i no pica gaire. L’avió no
s’estavellarà. Quan els teus fills
són adolescents, val la pena tenir
un gos perquè almenys hi ha algú
a casa que està content de veure’t.
Si la sabata és incòmoda a la sa-
bateria, ho serà sempre. Així que
decideixes divorciar-te, corre a
veure un advocat perquè tramiti
els papers.

I el més important: mai tindràs
massa jerseis negres de coll alt. ■

epiquer@avui.cat

Laguionistade‘Quan
enHarryvatrobar la
Sally’parladela
inversióenimatge,
deladependènciade
lesulleresodela
mortrecentdela
sevamillor amiga

Crònica desacomplexada

Meg Ryan simula un orgasme en una escena antològica de la pel·lícula ‘Quan en Harry va trobar la Sally’ ■ CASTLE ROCK ENTERTAINMENT

ElComentari Jordi Coca

En un cert sentit les cultures es
diferencien pels noms que
posen a cada cosa. A mi, això

aparentment tan simple em sem-
blat un fet admirable perquè mos-
tra la capacitat humana per desig-
nar diversament i perquè estableix
determinades jerarquies. El con-
cepte buit no és el mateix per a un
esquimal que per a un habitant de
Manhattan. En tot cas m’agraden
els països on, per exemple, els tea-
tres anomenen les diferents sales

El nom de cada cosa

amb noms que remeten al passat.
A Catalunya és un encert que una
sala de l’actual teatre Lliure es
digui Fabià Puigserver i proposo
que aviat la petita es digui sala
Josep Muntanyès. En canvi el TNC
continua amb les denominacions
de sala gran i petita. En aquest cas,
no fóra millor parlar de la sala Gui-
merà i de la sala Adrià Gual?

Abans, a l’Institut del Teatre les
aules tenien nom. Ara, d’ençà que
aquesta institució ocupa el nou

edifici, els espai on els alumnes se
suposa que aprenen són les aules
3.2, o bé la 4.1 i denominacions si-
milars. No costaria gaire que fossin
les aules Enric Borràs, Margarida
Xirgu o altres denominacions que
remetessin a les diverses especiali-
tats que s’hi ensenyen. Un canvi
d’aquesta mena em fa pensar de
seguida en una millora substancial
ja que es relaciona subtilment els
alumnes amb el passat. Els noms
tenen calidesa, et fan sentir vaga-

ment el pes de la història i ens aju-
den a definir el futur, encara que
no en siguem gaire conscients. En
canvi, l’aula 4.4 em deixa més aviat
fred, per molt que s’hagin imposat
les idees de funcionalitat.

Exagerant una mica, nosaltres
també podríem ser esmentats pel
número de carnet d’identitat i obli-
dar-nos dels cognoms familiars i
del sant o nom protector que fins
ara ens identificava… O això potser
ja és massa per començar el curs?

Els noms tenen
calidesa, et fan sentir
el pes de la història i
ens ajuden a definir
el futur


