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pEmanda Lara

Tornem-fii amh el glamour
a agafar el tom gruixat del
Dicclonarlode la Academia.
Va anar passant compulslvament els fulls f ¡ns arribar
al que cercava amb tant
d'anhel. Gladio,
Glagolitico....

Gladiolo,

¡Allá era! Gla-

mour: encant sensual que fascina.
Però la paraula anava en cursiva, cosa que —tornant enrere, a les "Advertencias para el uso de este Diccionario"— era senyal que es tractava d'un
estrangerisme.
Per la morfologia de glamour,

va

pensar que Torlgen serla francés.
Va tornar a la prestatgerla.
Però en el Larrousse de tota la vida,
no hi figurava.
Es va encaminar al prestatge del costat, on el Collins, la flor i nata dels dicclonaris anglesos, s'Imposava amb la seva presencia.
Sí, alla, després d'advertir que ais Estáis Uníts s'escrívia glamor, h¡ venia una
concisa definido de glamour, que, o bé
podia significar "encant", o bé "atractiu".
I tanta tabarra per això...
Va recorrer, així les coses, al llibre de
qui passava per ser el màxim especialista en la matèria, Boris Izaguirre, la profunda tesi del qual era que el g l a m o u r
no era un fet extern, slnó que nalxla de
l'Interior de la persona.
Res extern, slnó intern; res espectacular, sino íntim... Encara recordava
aquell meravellós titular del perlòdlc
d'una petlta clutat on se celebrava un
certamen de curtmetratges experimentáis: Al nostre festival II falta
glamour...
¿Caldrla cercar el g l a m o u r en la intimitat del cinema experimental?
En el seu moment, va teñir l'esperanqa que un horrible programa de televisló, H o t e l Glamour,
provocas Todi
del public envers el terme, però després
—per no sabia qulns problemes de
drets— el Glamour va quedar en G/am
i se'n varen anar en orris les seves expectatlves que s'acabàs, d'una vegada
per totes, amb la parauleta.
Va cercar la Mista de tots els qui havlen anat al seufestival en els darrersanys.
No, els dlrectors no. Fossln els qui fossln, els mltjans deien que els dlrectors no
tenien glamour. I no parlem dels escriptors, els guionistes o els productors, que
no tenien gens ni mica. Els actors I les actrlus espanyols (no en quedava cap que

no hi hagués anat alguna vegada) tampoc no comptaven. Les crònlques d'aquí
deien que tenien g l a m o u r quan els veien
ais Goya, però les crònlques d'alia deien
que ¡un be negre amb potes rosses!, que
les actrlus I els actors espanyols no tenien
ni idea del que era el

glamour.

Segulnt amb la lllsta, va veure noms
cridaners: Brad Pitt, Julie Christie, Emmanuelle Béart, Kenneth Branagh, Liv
Ullmann, Mira Sorvlno, Mickey Rourke,
Susannah York... Però es donava una curiosa circumstància. En el seu festival,
ningú no els descobria aquest "encant
sensual que fascina" que la Real Academia apllcava al glamour, però tots s'apressaven a destacar-lo quan anaven a
d'altres festivals, uns quants quilòme-

Dibuix d'Alfonso Ruano.

tres més amunt o més avail. ¡Quina cosa mes rara, aquesta del glamour,
que
anava I tornava en fundó de la distancia amb qué es miràs...!
Se II havia encalentit el cap ambiant
de diccionarl, amb tants de lllbres I tants
de llistats, que havlen acabat per convertir en un caos la taula de teina I els
mobles propers. I va decidir que ja estava bé perdre el temps, de marejar la
perdlu. L'unie que havla adarlt era que
g l a m o u r és una d'aquestes estúpldes paraules —n'hl ha moites més— que tot
el món empra sense saber ben bé el que
es vol dir.
Ho va guardar tot al seu Hoc ¡ es va
dedicar a af ers molt més importants, que
no ll'n faltaven. m

