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        Quan es compleixen cinquanta anys de la mort de la famosa dissenyadora de moda la qual cosa va
succeir un 10 de gener de 1971 a l’Hotel Ritz de Paris, que millor recomanacio que la lectura del llibre
d’aquesta autora nord-americana que va quedart fascinada pel personatge públic i necessitava conéixer i
donar a conéixer el personatge més íntim.

Cinc dècades han passat des de que el món va perdre una de les figures més emblemàtiques i
relevants de la costura. Convertida en llegenda, Gabrielle Chanel, més coneguda com Coco, fou pionera en
moltímissimes coses però possiblement res haguera sigut possible sense la inestimable ajuda i recolzament
de la seua germana Antoinette.

En la seua història vital existeixen una sèrie de fites tan conegudes com el vestidet negre dels anys
20,  “el Ford dels vestits” com ho va batejar la prestigiosa revista Vogue, el perfum més famós, el seu N.º 5; la
seua passió per la bisuteria, el tweed, les perles i, per suposat, la seua mort que va estar envoltada d’ùn halo
de misteri i soletat.

Marcada per  la  seua  infantesa  i,  sobretot,  per  l’abandó de  son  pare  a  la  mort  de  la  mare  per
tuberculosi, Coco, juntament amb les seues germanes, fou internada a un orfanat on es va convertir en una
figura solitària i distant per a la qual els atractius collars de perles es convetiren en un escut protector.

L’autora, després de nombroses perquisicions als registres censal i als diaris, aconsegueix reconstruir
una història que Coco va intentar silenciar mestres feia tot el possible per a que ningú l’oblidara.

Gabrielle  Chanel,  Coco Chanel,  ha superat  crisis  de creació,  llegendes desil.lusions però el  seu
imperi es manté en peu.
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