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A ‘Cleòpatra’ la
Taylor va trobar
l’amor més turbu-
lent i important de
la seva vida. I d’ell
li van quedar re-
cords, cartes i un
munt de joies. Ri-
chard Burton li va
regalar peces com
el diamant Krupp,
que va pertànyer a
una família nazi
poderosa (quin
millor lloc per aca-
bar que les mans
d’una noia jueva,
va dir ella) i la fa-
mosa perla pere-
grina. L’actriu va
plasmar el seu
amor per les joies,
que lluïa de mane-
ra desbordada i
barroca, en un lli-
bre el 2003. Quan
va morir, fa dos
mesos, es va cal-
cular en 150 mi-
lions de dòlars el
valor d’una col·lec-
ció que no posseïa
(“només custo-
dio”) i que ara
molt probable-
ment serà subhas-
tada amb finali-
tats benèfiques

UNIMPERIPOCEFÍMER

othom sap que el punt fort
d’Elizabeth Taylor no van
ser els vestits, sinó les pe-
dres precioses, les magnífi-

ques peces que Richard Burton li re-
galava en els moments de passió
després de cada baralla. Però curio-
sament només al cinema l’hem vist
convertida tota ella en una fulgurant
joia. Va ser quan entrava a Roma
com una Cleòpatra triomfant amb
un vestit fet amb fils d’or de 24 qui-
rats tan impressionant com el tron
on s’asseia. És el mateix vestit que
tria per morir en aquesta gran pro-
ducció que li va reportar un milió de
dòlars i que va fer emmalaltir el gran
Joseph Mankiewicz per la quantitat
d’entrebancs, trasllats, dificultats,
despeses i dilacions que van patir.

Fins i tot la Taylor va haver de ser
operada (en alguns fotogrames es
veu la cicatriu al coll) de gravetat,
cosa que va beneficiar-la, ja que la
seva popularitat perillava un cop va
deixar Eddie Fisher (recordeu que
l’havia pres a la seva millor amiga,
Debbie Reynolds) per un passional
Marc Antoni (Burton). “Ja mai m’alli-
beraré de tu”, li diu el romà quan la
petoneja per primer cop com si fos
una anticipació del que passaria en
la vida real. Les imatges del seu
amor ens acompanyaran eterna-
ment. Com el vestuari de la reina
egípcia, dissenyat per Irene Sharaff
(també la va vestir a Qui té por de
Virginia Wolf?), que imbuïa del més
pur estil Hollywood tots els símbols
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de l’era faraònica. Tot un rècord del
moment: 65 vestits! Tots cuidadís-
sims, sempre ajustats de cintura i
marcant pit (un dels millors atributs
de la bella) en colors llampants i a
vegades estampats amb flors de pa-
pir, el cel estelat que s’associa a la
deessa Nut... Un espectacle divers
(des d’un abric tigrat per anar a la
guerra fins a un deshabillé íntim) que
hauria d’adaptar-se als seus cons-
tants canvis de pes, i que va aconse-
guir un Oscar. Importància especial

rebien els complements: ampli collar
daurat fet amb les monedes de Juli
César, barrets estil Nefertiti, bijuteria
penjant dels seus cabells, braçalets
en forma de serp... Gairebé 200.000
dòlars va costar omplir l’armari de
Cleòpatra, el pressupost més gran
gastat mai per un actor en vestuari.

Taylor, que no va quedar satisfeta
amb el resultat del film per com el
van tallar per fer-lo de durada co-
mercial, deia que preferia tancar els
ulls i recordar-se en la primera esce-

na, als peus de Cèsar “amb aquell
vestit vermell, sense més”.

Però la influència de la seva imat-
ge va ser innegable. Fins i tot el ma-
quillatge va causar impacte. Els seus
ulls (que tenien una doble línia de
pestanyes) emmarcats en negre a la
manera del khol egipci passat per
l’estètica de la Fox van marcar ten-
dència als seixanta, amb l’aparició
de l’eyeliner, i el pentinat servirà de
model al famós tall de Vidal Sas-
soon. El film envaeix la cultura pop.

També altres pel·lícules de la sen-
sual i capriciosa actriu han deixat
empremta en la moda. Els dissenys
de festa amb què Edith Head va
guanyar un Oscar, els d’Un lloc al
sol, van ser més que imitats. Igual-
ment van arrasar les còpies del ves-
tit de gasa blanc i la llenceria de La
gata sobre la teulada de zinc calenta
(Pedro Almodóvar va dir a la seva
mort que ningú ha lluït una combina-
ció com ella). Els va dissenyar Helen
Rose, la mateixa creadora que va
vestir-la de blanc a El pare de la nú-
via amb un model que es vendria als
EUA durant una dècada! Tant d’èxit
va tenir que els estudis van decidir
que Rose fes també el vestit de la
seva autèntica boda amb Nicky Hil-
ton, i convertir així el casament en
un acte promocional del film fent-lo
coincidir amb l’estrena. Rose també
va vestir Grace Kelly de núvia amb
un disseny que aquests dies està
d’actualitat per les similituds amb el
de Caterina Middleton. ❋

Taylor, la reina pop del Nil
Cleòpatra (1963)
Director: Joseph
Mankiewicz

Elizabeth Taylor
marca tendència
estètica, com li
passarà amb
altres dels seus
films més
populars

L’actriu vestia
de faraona de
Hollywood
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a fantasia no és només evasió. I
Quan no te’n vas, de Pau Joan
Hernàndez, és un exemple de
com educar a través de la literatu-

ra. L’editorial Edebé, dedicada sobretot al
públic infantil i juvenil, disposa en el seu
catàleg d’un bon reguitzell de títols en
aquesta direcció. L’obra comença com un
relat de fantasmes, però fluctua cap a la
denúncia dels maltractaments juvenils i
els abusos masclistes. La novel·la és la his-
tòria de la Lorena, una adolescent que
acaba de morir. Ella mateixa es presenta
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al lector en primera persona, desconcer-
tada. Acaba de descobrir el seu cos mort
en un hospital i no sap què ha passat. No
recorda res. Ningú veu el seu espectre,
ningú la sent, ni la pot tocar. I ella no sap
què fer, ni on anar. És un esperit. Poc a
poc descobreix que es pot moure, traves-
sant obstacles físics, i que pot aconseguir
comunicar-se amb els vius alterant ins-
truments electrònics. Només els gats la
poden veure. I les persones amb una cer-
ta sensibilitat la poden intuir. Així coneix
la Goretti, una noia interessada en l’espi-

ritisme que la convoca sense voler i li serà
de molt ajut. L’autor –premi Edebé 2004
amb La tripulació del pànic– no entra en
temes religiosos, encara que una inter-
mediària, la Rut, constata que l’estat de la
Lorena no és definitiu: hi ha un Enda-
vant. És amb els vius per poc temps, per
entendre la seva pròpia mort, i potser evi-
tar-ne d’altres.

Edebé ha publicat sagues reconegudes
en la literatura fantàstica com Porta Co-
eli, de Susana Vallejo, i La guerra de les
bruixes, de Maite Carranza. ❋
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