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Lliures Ø
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La majoria de la gent 
pensa que la llibertat està 
en els actes, en el que fas 
o deixes de fer. Sempre 
he pensat que la llibertat 
està en el pensament. La 
gent lliure, en el fons, és 
lliure pensador.

El pensament és una 
cosa que ningú et pot 
destorbar. Tu pots pensar 
el que vulguis, quan 
vulguis, com vulguis... 
I això ningú t’ho pot 
condicionar en absolut. 
Però, per ser lliure 
pensador un ha de tenir 
“ben moblat el cap”; i per 
tenir-lo “ben moblat”, 
s’ha de tenir molta 
informació. Sobretot 
molta informació 
cultural, però també de 
l’observació de la vida.

Quan parlo d’informació 
cultural vull dir que s’han 
de llegir molts llibres, 
mirar pel·licules de totes 
les èpoques i gèneres, 
s’ha d’escoltar música 
de tota classe, s’ha de 
veure molt art (galeries, 
museus...), s’ha de 
veure arquitectura i s’ha 
d’observar de la vida. Són 
tots aquests àmbits els 
que ens enriqueixen.
Quan arribes al punt 
aquell de la frase de 
Sòcrates “solo sé que 
no sé nada”, és quan 
considero que s’arriba 

a ser una persona lliure 
pensadora i intel·ligent. 
Perquè com més saps, 
més t’adones que no en 
saps. I, per tant, això 
et força a seguir en la 
recerca, tot i saber que 
no arribaràs mai a saber-
ho tot. Per tant, quan 
t’adones que no saps res 
encara, per a mi és un 
símptoma d’intel·ligència 
en la llibertat.

Crec que el que més 
preocupa a la societat 
i, sobretot al sistema, 
són les persones lliures. 
Els lliures pensadors. 
La societat ens vol 
submisos. Per això 
l’eslògan d’aquest any del 
festival OFFMODO és: 
“Lliures o Submisxs?”.

Els lliures pensadors són 
una “molèstia” perquè 
encara que estiguin 
seguint les regles del 
joc —perquè no els hi 
queda un altre, perquè 
han de treballar, guanyar 
diners o qualsevol altra 

cosa com tots— no els 
pots controlar, ja que 
el pensament no es pot 
controlar. Tal com deia 
abans, tu pots pensar 
el que vulguis i de qui 
vulguis. Per tant, això 
com es controla?

Sempre que es parla 
de llibertat, també es 
parla d’anarquisme, de 
caos... L’anarquisme no 
és forçosament un caos. 
Llegint a Bakunin te 
n’adones. L’anarquisme si 
de cas seria un sistema 
ideal, si la gent estigués 
preparada per afrontar-
ho; però el caos no 
convé. Tanmateix, abans 
que creixi alguna cosa 
important, hi ha d’haver 
caos per força. Estem 
tan influenciats i tan 
condicionats, que s’ha de 
treballar molt i és molt 
difícil aconseguir ser 
lliure o intentar ser lliure.

Això, aplicat a la moda 
també es pot comprovar, 
perquè per crear s’ha 

“Sempre he 
pensat que la 
lllibertat està 
en el pensament”

de ser lliure. S’ha de ser 
lliure pensador perquè si 
no, és impossible. Tots els 
grans creadors en moda, 
art, pintura... són lliures 
pensadors perquè és 
impossible crear alguna 
cosa nova, del no-res, 
si no es té tota aquesta 
informació cultural i 
observació de la vida.

Em considero una 
persona lliure? Bé, ho 
intento. 

Crec que soc bastant 
lliure. Tanmateix, m’ha 
costat molt. Molt en tots 
els aspectes: relacions 
personals, diners... És un 
preu molt alt el que has 
de pagar. És el mateix 
preu que has de pagar 
si t’interessa fer alguna 
cosa a la teva vida de 
veritat; alguna cosa que 
per a tu sigui important.
Moltes vegades, la 
majoria de persones 

que tenen clar el que 
volen fer, han de fer 
altres coses per poder 
mantenir aquesta il·lusió 
i els seus projectes. Clar, 
també hi ha gent que ho 
aconsegueix i que, a més, 
guanya diners fent allò 
que li agrada fer; però 
en quasi tots els casos la 
relació entre els diners, 
el poder, la creativitat 
i la llibertat és, gairebé 
sempre, com l’aigua i l’oli. 

És molt complicat 
combinar les dues coses, 
perquè la llibertat també 
significa renúncia. 
Renúncia a moltes coses: 
relacions personals, 
família, diners… És molt 
complicat perquè quan 
tu agafes el camí de la 
llibertat de pensament, 
és un camí que només es 
pot fer sol. 

Moltes vegades m’han dit 
que els lliures pensadors 

generaríem una societat 
individualista; com si 
l’individualisme fos  
dolent. I, per a mi, 
l’individualisme és el 
millor. Precisament 
aquests mateixos després 
diuen que la societat 
és cada vegada més 
individualista, i això →

“És molt complicat 
perquè quan tu agafes el 
camí de la llibertat de 

pensament, és un camí que 
només el pots fer sol”

“És un 
preu 
molt 
alt el 
que 

has de 
pagar”



10 11VFImag - Nº01 VFImag - Nº01

→ no és cert. La societat 
actual cada cop està 
més uniformada. Fixa’t 
que tothom va vestit 
pràcticament igual, 
tothom escolta la 
mateixa música... Ha 
desaparegut una cosa 
que trobo molt a faltar 
en els joves d’avui dia 
que és aquest “esperit 
de rebel·lia”, les tribus 
urbanes… Skinheads, 
mods, grunge, punks, 
hippies...La majoria 
d’aquests moviments 
i tribus urbanes eren 
gent lliure. A més, tot 
això donava una riquesa 
cultural, sobretot en 
música, però també en 
moda.

Analitzant la història de 
la moda, gairebé tots 
els creadors han sigut 
bastant, per no dir, molt 
lliures. Perquè és que, 
si no, no hi ha una altra 
manera.

La llibertat és 
pensament, no només 
actes. El pensament no 
te’l pot tocar ni controlar 
ningú; i això és el que et 
fa lliure. El pensament 

també és el que fa 
que algunes vegades 
prenguis decisions que 
ningú espera o amb les 
que molta gent no està 
d’acord.

La conclusió final és 
quan tu arribes a veure 
que pertanys a una 
minoria. Perquè els 
lliures pensadors, la gent 
lliure, és una minoria. Al 
principi, aquesta última 
reflexió m’inquietava, 
però al final he arribat 
a la conclusió que jo 
pertanyo en una minoria, 
i em sento còmode amb 
aquesta minoria. La 
meva minoria. La massa 
és perillosa i jo no vull 
pertànyer a una massa.

Hi ha una cita anarquista 
que diu “la democràcia 
és la dictadura de les 
majories”, i hi estic 
absolutament d’acord. 

Imagina’t que demà, la 
majoria de la població 
decideix votar a Vox —el 
partit d’extrema dreta— 
i tu t’ho has de “menjar 
amb patates”. Però quan 
tu et tanques al teu 
entorn, al teu entorn 
favorable, al final “tant et 
fa”, penses “que facin el 
que vulguin”. Que la gent 
miri el que vulgui, que 
escolti el que vulgui, que 
actuï com vulgui. Perquè 
des de les minories no ho 
podem canviar, i sense 
llibertat no es poden 
canviar les coses en 
absolut. Tots els grans 
canvis de la humanitat 
han vingut del caos i de la 
gent lliure. 

Com diu Nietzsche: “es 
preciso tener todavía 
caos dentro de sí, para 
poder dar a luz una 
estrella danzarina”.
 

“ La societat actual cada 
cop està més uniformada”

“la llibertat 
també significa 

renúncia”

“La massa és perillosa 
i jo no vull pertànyer a 

una massa”
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Laia amb jaqueta i vestit 
de la LISA IVARSSON.

Joies pròpies dels models.
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La moda, per a mi, té vàries 
dimensions. A nivell personal és un 
vehicle de creació i comunicació, un 
terreny de joc on desenvolupar les 
inquietuds creatives. També és un 
modus vivendi, una professió.
A nivell més general és un gran 
negoci i també un mitjà d’expressió 
de la personalitat i un baròmetre de 
la societat.”

– Txell Miras
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Laia amb vestit 
de la LISA IVARSSON.

Hanna amb total look de
JORDI RAFART. Sabates pròpies.
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Huanhuan porta un vestit de la 
ROBERTA MODENA. Botes pròpies. 
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Huanhuan amb top i 
faldilla de MESNIKOVICH.

Para mí la moda es el 
punto de encuentro 
entre el arte y el 
cuerpo humano.”

– Bunny Wild
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Huanhuan amb top i 
faldilla de MESNIKOVICH.

D'esquerra a dreta:
Hannah i Aina amb samarreta de la TXELL 
MIRAS. Eissam amb la jaqueta de JACK 
BOTTON i ulleres de LISA IVARSSON. La resta 
d'accessoris són propis dels models.
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Huanhuan amb vestit de la 
ROBERTA MODENA.
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Laia amb jaqueta kimono i 
pantalons de la TXELL MIRAS.

TEMPLE ROMÀ DE VIC
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Aina amb total look de la TXELL MIRAS. 
Eissam amb samarreta de JACK BOTTON 
i pantalons de la ZHANNAONA. Joies 
pròpies dels models. 

“La moda es para mí 
un canal de comunicación 
y una forma de expresarse.
Es un lenguaje inclusivo, 
pero que se basa más en 

nuestras emociones 
que en la lógica. La moda es, 

al mismo tiempo, 
un reflejo consciente e 

inconsciente de la sociedad.“

— Lisa Ivarsson —
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SÍLVIA
VENTOSA

Moda, 
Gènere

i Consum
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SÍLVIA.VENTOSA

Llicenciada en Filosofia i 
Doctora en Antropologia 
Urbana, Sílvia Ventosa és 
l’actual conservadora de 
teixits i moda del Museu 
del Disseny de Barcelona. 

Investigadora en 
antropologia del vestit: 
cos, gèneres, vestit i 
moda, el sistema de moda 
i la fotografia de moda, 
art tèxtil, entre d’altres. 
Ha publicat articles i 
llibres sobre artesania, 

vestits populars, moda, 
museologia, teixits 
històrics i de diferents 
cultures. 

Fou la comissària 
d’exposicions de moda, 
fotografia de moda i art 
tèxtil de: 
— El cos vestit, siluetes i 
moda 1550-2015
— Distinció, un segle de 
fotografia de moda;
— Balenciaga, l’elegància 
del barret.

— QUÈ ÉS PER A TU LA 
MODA? La moda per a mi, 
és un fenomen social que 
marca els canvis en les 
maneres de vestir, segons 
estils particulars de 
cada època i lloc. D’aquí 
que aquesta segueixi un 
procés cíclic i s’inspiri en 
èpoques anteriors.
 
 Entenc la moda 
com una creença 
col·lectiva que es 
manifesta en els vestits 
(indumentària), creats 
per cases de tendències i 
dissenyadors. Considero 
que la moda és un 
entreteniment global, 
en el qual cada cop més 
gent hi està interessada. 
En aquest sentit, la 
moda és popular, ja 
que els vestits són més 
accessibles que altres 
productes de disseny.

 També és una 
indústria cultural amb 
barreja d’experiències 
sociològiques, 
psicològiques i 
estètiques. Des d’un 
punt de vista individual, 

“La moda és 
un concepte que 
perdura en el 

temps”

la moda accentua 
la personalitat, el 
ser diferent, crear 
tendència... Mentre que 
des d’un punt de vista 
social, és un instrument 
de diferenciació i cohesió 
de grup; marcant així 
la frontera entre estar 
integrat o no. Tanmateix, 
penso que la moda és 
democràtica perquè les 
noves idees provenen de 
diferents procedències.

 La moda es una 
font de noves idees que 
canvien més ràpidament 
en la cultura visual 
contemporània; generant 
així, canvis constants 
en el sector. Des del 
final del segle XIX, la 
moda es transforma 
des d’una senzilla 

manufactura a una 
indústria cultural, i per 
això depèn del potencial 
de la reproducció gràfica 
i altres sistemes de 
comunicació. És a dir, 
com qualsevol altra 
indústria, la moda també 
requereix mitjans de 
difusió per presentar les 
seves novetats.

 Així doncs, malgrat 
els canvis, considero la 
moda com a concepte 
que perdura en el temps.

— DES DEL TEU PUNT DE 
VISTA, CAP A ON CREUS 
QUE S’ENCAMINA LA 
MODA EN EL FUTUR? El 
sistema de la moda passa 
dels dissenyadors d’alta 
costura de París a →
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 → tendències que 
provenen de revistes, 
empreses de publicitat 
o dels mateixos 
consumidors a través 
de les xarxes socials i 
plataformes digitals. I així 
ha esdevingut, un sistema 
més democràtic que 
l’anterior més tradicional.

 En els darrers anys 
han sorgit iniciatives que 
critiquen l’equació de: 
estil + comerç + cos + 
indústria = bases de la 
moda. I els seus eterns 
mecanismes: ficció, 
desig, canvi constant, 
novetat, retorn als anys... 
Tot això és degut al fet 
que la disseminació de la 
moda actual té canals.

— ACTUALMENT, 
EN EL NOSTRE PAÍS 
FALTA CULTURA DE 

MODA. A QUÈ CREUS 
QUE ÉS DEGUT? QUÈ 
CONSIDERES QUE 
ES PODRIA FER PER 
DISMINUIR AQUESTA 
INCULTURA? Avui dia, 
encara es considera la 
moda com a un concepte 

frívol. Per potenciar 
la cultura de moda 
s’hauria d’incrementar els 
estudis acadèmics i no 
acadèmics sobre la moda, 
des de l’antropologia, la 
sociologia, la filosofia, la 
literatura o el cinema. 

— PER QUÈ EN AQUEST 
PAÍS HI HA TAN POQUES 
EXPOSICIONS DE MODA 
INTERESSANTS? Les 
exposicions de moda 
han de tenir un guió, 
una intenció, una missió 
social.

 Tanmateix, hi ha 
moltes exposicions 
que només mostren 
vestits i no es plantegen 
preguntes, ni fan 
reflexionar als visitants.
Això no obstant, 
organitzar exposicions 
inquietants i innovadores 
requereix un gran esforç, 
el qual no tothom està 
disposat a fer.

— QUIN CREUS QUE HA 
ESTAT EL PAPER DE LA 
DONA DINS DEL SECTOR 
DE LA MODA AL LLARG 
DE LA HISTÒRIA (FINS A 
L’ACTUALITAT)? Des dels 
inicis, les dones han estat 
molt presents en els 
processos de producció 
de moda, ja que han sigut 
les encarregades de la 

“Han sigut, i són, 
poques les dones que 
tenen l’oportunitat 
de portar la seva 
pròpia marca o 

empresa”

“Avui dia, 
encara 

es 
considera 
la moda 
com a un 
concepte 
frívol”

costura. Això no obstant, 
han sigut, i són, poques 
les dones que tenen 
l’oportunitat de portar 
la seva pròpia marca o 
empresa.

— PODRIES DIR-ME 
QUINES DONES HAN 
ESTAT UN REFERENT 
PER A TU EN LA 
MODA? Alguns dels 
meus referents són: 
Henriette Nigrin (la dona 
de Mariano Fortuny 
que va dissenyar les 
túniques Delphos), 
Coco Chanel, Sonia 
Delaunay, Rei Kawakubo, 
Ann Demeulemeester, 
Vivienne Westwood, 
entre d’altres.

 
— QUÈ EN PENSES 
DE LES “TENDÈNCIES” 
EN GENERAL? I DEL 
MOVIMENT “ANTIMODA” 
(DE LA MÀ DE YOHJI 
YAMAMOTO, REI 
KAWAKUBO, VIVIENNE 
WESTWOOD…)? Les 
tendències tenen una 
influència molt més gran 
de la que imaginem, 
impregnant tots els 
camps del disseny i la 
manera en què vivim. 

 Considero que els 
moviments que en un 
moment donat van ser 
antimoda, avui dia s’han 

integrat d’una manera 
fàcil i ràpida dins el marc 
de la moda actual.

— CREUS QUE 
ACTUALMENT 
COEXISTEIX AQUESTA 
DUALITAT? (MARCAR 
TENDÈNCIES I MARQUES 
COMERCIALS VS 
L’ANTIMODA) La 
realitat d’avui en dia és 
que els dissenyadors 
independents que hi ha 
els costa molt sobreviure 
sense cap aportació de 
capital. És aquí on les 
grans marques, aprofiten 
aquesta necessitat i 

els volen absorbir (el 
seu talent, creativitat, 
dissenys…), per així 
convertir col·leccions 
en mainstream (de 
masses). Dit d’una altra 
manera, potenciar el fast 
fashion (la moda ràpida), 
generant cultura de 
masses i tendències. 

— REFERENT A LA 
TENDÈNCIA ACTUAL 
QUE TROBEM DAVANT 
A SER “SOSTENIBLES”, 
EN AQUEST CAS 
“SOSTENIBILITAT EN LA 
MODA”, CONSIDERES 
QUE LA INDÚSTRIA 
REALMENT ESTÀ →

“Les tendències 
tenen una 

influència molt més 
gran 

de la que imaginem, 
impregnant tots 

els camps 
del disseny i la 
manera en què 

vivim”
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→ INTENTANT CANVIAR 
EL SECTOR CAP A 
UNA MODA MÉS 
“RESPONSABLE” O 
ÉS PURAMENT UNA 
ESTRATÈGIA DE 
MÀRQUETING? Crec 
que són ambdues coses: 
per una banda, han de 
complir les lleis que 
fomenten la sostenibilitat 
a la indústria; però per 
una altra, ho veuen com 
una moda/estratègia 
per vendre més amb una 
consciència ètica.

— RELACIONADA 
AMB LA PREGUNTA 
ANTERIOR, TENS 
ESPERANÇA QUE EN 
UN FUTUR EL SECTOR 
DE LA MODA SIGUI MÉS 
ÈTIC? PER QUÈ? El canvi 
no vindrà de la indústria, 
que vol fabricar el més 
barat possible i vendre 
més productes; sinó que 
vindrà de la societat que 
demana una producció 
més ètica i responsable 
amb el medi ambient, 
amb la contractació de 
persones de països del 
Tercer Món.

 D’aquesta manera, 
penso que cada vegada 
més, les lleis també 
obligaran a la indústria 
a una producció més 
sostenible.

“El canvi no vindrà de
la indústria, que vol 

fabricar el més barat 
possible i vendre més 

productes; sinó que vindrà 
de la societat que 

demana una producció
més ètica i responsable 
amb el medi ambient”
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Ser lliure vol dir tenir 
la fortalesa de ser un 
mateix i de no deixar-se 
emportar pels cànons 
de valors que construeix 
una societat. De fet, fins 
i tot, moltes vegades és 
la pròpia societat que 
dicta indirectament o 
directament el què és ser 
lliure i el què no. Per tant, 
d’alguna manera, ja ho 
estan acotant.

Tanmateix, per a mi la 
llibertat individual és 
pròpia de cadascú.

Per poder ser lliure, una 
persona ha d’estar oberta 
al coneixement i oberta 
a l’experiència. Perquè 
sense cultura, sense 
coneixement, sense 
experiència ets menys 
lliure pel simple fet que 
tens menys capacitat i 
possibilitats per poder 
escollir. Si només es té 
una visió de les coses, 
no analitzes, no obres la 
ment, no intentes “posar-
te a la pell dels altres”...; 
mai es podrà tenir la 
capacitat per poder 
decidir en total llibertat.

La llibertat entesa des 
d’una visió social, més 
instrumental —en el 
nostre cas capitalista, 
però també en altres 
tipus de societats— 
s’entén com la possibilitat 

de poder o fer el que 
vulguis, poder-te 
permetre certs luxes 
o poder fer certes 
coses, sempre lligades a 
aspectes molt materials.

Penso que la llibertat té a 
veure amb el pensament. 
Amb la llibertat de 
pensament. Una persona 
que és lliure, lliure 
pensadora, té molta més 
capacitat d’adaptar-
se a les circumstàncies 
pròpies de la vida. Si 
basem la llibertat amb 
les limitacions que 
ens posa la societat, 
digue-li els diners com 
circumstàncies vitals, 
com poden ser una 
malaltia o Ucraïna que 
estan en plena guerra; 
això els dona limitacions 
per poder fer coses, però 
no per sentir-te lliure. Per 
això, el sentit de llibertat 
és un concepte purament 
mental, de pensament.

És més, moltes 
vegades precisament, 
a la recerca d’aquesta 
llibertat el que fem és 
justament el contrari. Ens 
limitem per aconseguir 
coses materials i 
això, al final, és una 
esclavitud. Per poder 
mantenir segons quins 
privilegis, quin estatus 
o quins objectes... ens 
esclavitzem més per 

poder-los obtenir o 
mantenir. I la llibertat no 
va d’això.

La llibertat és la 
capacitat de poder 
obtenir, poder rebre 
i poder deixar anar 
quan cal. I els valors 
sobre la llibertat tenen 
un pes sobre com, 
individualment, et permet 
ser tu mateix i expressar-
te en l’àmbit personal 
tal com ets. Perquè els 
valors venen de dins. 
Venen de la forma 
d’entendre, de la mateixa 
individualitat.

Sentir-se lliure és un 
treball constant. No és 
fàcil. Perquè en l’àmbit 
social es marquen una 
sèrie de regles, normes, 
valors... moltes vegades 
imposats i que no sempre 
són coherents amb tots 
els individus. 

La capacitat d’eliminar 
el judici cap a un mateix 
i el judici que els altres 
poden emetre cap a tu o 
a la teva persona, això en 
realitat et fa més lliure.

Ser lliure en el sector 
de la moda té relació 
justament amb això 
tant pels dissenyadors 
o professionals en el 
sector, com també 
en l’àmbit personal 
perquè té a veure en 
ser autèntic. En ser un 
mateix. En fer i actuar 
amb el que un creu i sent, 
independentment del que 
marquin les tendències, 
el mercat, el que vulgui 
imposar-se des dels 
poders fàctics del sector, 
o socials; o els que siguin.

Una persona lliure a l’hora 
de vestir o en el mateix 
sector, és la que té molt 
clar quin és el seu estil, 
el seu concepte que el 
defineix. Perquè, al final, 
vestir té a veure en com 
ens definim.

La present uniformitat 
tan gran que hi ha 
actualment, per exemple, 
amb la proliferació 
d’influencers —
evidentment pagats 
per marques— que 
dictaminen què ens 
hem de posar, què no 

ens hem de posar... 
Aquesta necessitat en 
massa de semblar-se a 
certs prototips, portar 
certes peces o portar 
certes marques fa que se 
t’atribueixin una sèrie de 
valors. 

Precisament això és un 
reflex d’una societat molt 
mancada de llibertat 
individual i de llibertat 
de pensament. Perquè 
hi ha la necessitat de 
formar part d’un ramat. 
D’atribuir-se uns valors 
que venen des de fora 
o de no atrevir-se a ser 
un mateix i mostrar-se, 
vestir-se o transmetre 
una imatge per por al què 
dirà la gent. El que dèiem: 
pel judici, els dresscode 
que es marca des d’una 
vessant més →

“Sentir-se lliure 
és un treball 

constant”

“Com 
més 
pors 
tens, 
menys 
lliure 
ets”



44 45VFImag - Nº01 VFImag - Nº01

→ massificada... Tot 
això és una privació 
de llibertat indirecta, 
camuflada, presentada 
com un missatge 
subliminar que acaba 
dictaminant el que la 
societat (nosaltres) hem 
de comprar, transmetre, 
etc.

La proliferació de les 
xarxes i internet, que 
evidentment tenen 
moltes coses bones, 
també té molts riscos i 
poden ser molt perillosos 
perquè està, d’alguna 
manera, fent créixer 
aquesta uniformitat 
social. Fent que les 
persones amb aquests 
missatges ràpids i 
directes no tinguem 
temps de fer una reflexió, 
analitzar i sospesar i mirar 
més “cap endins”. La 
llibertat té més a veure 

en mirar cap endins, que 
mirar cap enfora. Per a mi 
això és la llibertat, el ser 
lliure.

Em considero una 
persona lliure? Doncs, 
jo estic en procés 
d’intentar ser més lliure 
cada vegada. Però 
certament encara no 
ho he aconseguit al 
100% i soc plenament 
conscient que encara 
no soc totalment lliure.
En el meu cas, encara hi 
ha certs aspectes de la 
meva vida, els quals no 
em permeten ser lliure. 
Però aquests frens no 
em venen de fora, les 
situacions, la realitat, 
les circumstàncies de la 
vida passen i són les que 
són; i és en funció dels 
ulls del qui les mira, que 
s’interpreta una cosa 
o una altra. Això té a 

veure amb l’individu. Amb 
cadascú de nosaltres.

Jo encara avui dia tinc 
certes limitacions en 
l’àmbit personal, perquè 
son treballs interiors, de 
les meves pors... Perquè 
la llibertat va molt lligada 
a les pors. Com més pors 
tens, menys lliure ets. 
Doncs encara ho estic 
treballant i crec que 
és un treball constant 
al llarg de la vida, però 
també penso i estic 
convençuda que és el 
millor camí que un pot 
agafar en la vida.

El millor propòsit que un 
pot fer a la vida és ser 
lliure.

“La capacitat 
d’eliminar el judici 

cap a un mateix 
i el judici que 

els altres poden 
emetre cap a tu o 
a la teva persona, 
això, en realitat, et 

fa més lliure”
“La llibertat és 
la capacitat de 
poder obtenir, 
poder rebre i 
poder deixar 

anar quan cal”

“El 
millor 
propòsit 
que un 
pot fer 

a la vida 
és ser 
lliure”
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D’esquerra a dreta: Sara amb camisa i pantaló de 
ZHANNAONA amb jaqueta pròpia. Pere amb total look 

de JACK BOTTON. Mamadou amb total look de JACK 
BOTTON i collaret de ZHANNAONA. 

Les sabates són pròpies

Sara amb vestit de MESNIKOVICH. Pere 
amb jaqueta i pantaló d’ÖCKSA amb 
collaret de ZHANNAONA. 
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Para mí la moda es valentía, la 
valentía de ser lo que quieras, no 
de ser otra persona, de no copiarte.
La moda ha sido para mí desde niño 
una armadura para distinguirme 
de la sociedad, para diferenciarme, 
para gritarle al mundo YO EXISTO, 
y aunque a veces se rían de mí, 
aprendí que al rato me copiaron, 
por eso digo que la moda es 
valentía.”

- Jack Botton
VFImag - Nº01 5150 VFImag - Nº01
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PALAU NACIONAL DE MONTJUÏC,
Barcelona 

Sara porta total look de ZHANNAONA. 
Pere amb un conjunt de JACK BOTTON. 
Les ulleres i sabates són pròpis.
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D’esquerra a dreta: Mamadou porta 
total look de JACK BOTTON i collaret 

de ZHANNAONA. Pere amb total look de 
JACK BOTTON. Sara samarreta i pantaló 

de ZHANNAONA amb jaqueta pròpia.   
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“Para mí la moda ahora 
es juego, autoexpresion, 
herramienta terapéutica. 

De joven era socialización
y de niña era la magia que 

veía en las películas.”

— Rosa Alonso —

Sara porta vestit de MESNIKOVICH 
amb jaqueta i ulleres pròpies. 
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Pere amb jaqueta i pantaló d’ÖCKSA  
i samarreta pròpia. Sara amb  
vestit de MESNIKOVICH. 

PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE,
Barcelona 
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Pere amb jaqueta i pantaló d’ÖCKSA 
i collaret de ZHANNAONA
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D’esquerra a dreta: Pere amb total look 
de JACK BOTTON. Sara samarreta i 

pantaló de ZHANNAONA amb jaqueta 
pròpia. Mamadou porta total look de JACK 
BOTTON i collaret de ZHANNAONA.  Les 

sabates són pròpies dels models..

Creo que la moda 
es un lenguaje 
para comunicar 
personalidad, estado 
de ánimo, discurso 
filosófico. También 
es una búsqueda de 
belleza, comodidad y 
sensaciones.”

— Zhannaona 
62 VFImag - Nº01
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Pere amb jaqueta i 
pantaló d’ÖCKSA 
i collaret de 
ZHANNAONA

La moda para 
mí es una de 
las expresiones 
artísticas más bellas. 
Una mezcla de 
artesanía, estética 
y funcionalidad. 
Una forma de arte 
cotidiano, que 
utilizamos para 
expresar nuestra 
personalidad.” 

— Sonia Cuesta
65VFImag - Nº01
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