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“La filosofia
‘wabi-sabi’

es pot aplicar
a unamarca
de texans”

EUGÈNIA
SENDRA

És difícil de precisar on comença la
moda ionacabaelmàrqueting, iper
a Harriet Posner són conceptes in-
dissociables. Escultora de vocació,
es va graduar a la prestigiosa Saint
Martins School “en lamateixa pro-
moció que John Galliano” i va cre-
ar la seva pròpia marca, comercia-
litzada en grans cadenes comHar-
vey Nichols i Sacks. Coneix el mer-
cateuropeu iasiàticaldetallperquè
hi ha treballat com a dissenyadora,
compradora i assessora. La trajec-
tòria de vint anys d’experiència en
el sector li hapermèsescriureMar-
keting demoda (GustavoGili, 2011)
iasseguraque, fins i totambelsseus
números, lamoda és apassionant.

Al preàmbul del llibre defineix la
moda com un instrument demàr-
queting.
Sí.Sovintesperddevistaque lamo-
da és un tema molt i molt ampli.
Quanhipensemnomésassociemla
moda a la roba, però té a veure amb
lagent, ésunaeinadecomunicació,
un element cultural i un grannego-
ci...Lligaambelements intangibles.
Hauriend’existir diverses paraules
per referir-nos-hi, de la mateixa
manera que els esquimals tenen
una gran quantitat de nomsper de-
finir el color blanc. Per mi el màr-
queting és moda i la moda és màr-
queting:dissenyarunproducte for-
mapartd’un llargprocésque inclou
el màrqueting, el negoci i la creati-
vitat; i la indumentària és unama-
nera silenciosa de comunicar-nos.

Som el que vestim?
Tenim un armari i la nostra perso-
nalitat canvia segons les peces que
vestim. Fins i tot, en unmateix dia
podem ser individus diferents. Els
individus també ens convertim en
màrqueting. Quan hi va haver la
gran febre per les marques es veia
molt clar: s’associava la bossa amb
qui laduia, lamarca i els seusvalors
ambelconsumidor.SócChanel, sóc
Gucci, porto la marca i en formo
part. S’ha tendit a la discreció però
pels petits detalls encara es distin-
geix una bonamarca.

Elmón de lamoda s’està reformu-
lantapartirdelsbloguers.Quinpa-
per juguen, realment?
Internet, les xarxes socials i els
blogs han implicat una revolució
que encara no ha acabat. L’univers
s’està reformulant.Fins fapoc, l’in-
terèsper lamodaa laxarxaera indi-
vidual, però les grans corporacions
han pres consciència que han d’in-
teractuarambel seupúblic i aprofi-
tar les sinergies. S’ha acabat amb
part del secretisme: abans només
uns quants escollits assistien a les
desfilades; ara es comencen a eme-
tre per sistemes de streaming i els
convidatsa lapassarel·lapengen les
fotos que fan amb l’iPhone... Les
col·leccions es descobreixen abans
que apareguin a les revistes o que
arribina lesbotigues.Peraixònoés

exagerat afirmar que els bloguers
s’estan convertint en celebritats.

Des del punt de vista didàctic, per
quèatorgavalora la indústriade la
moda?
A lamevaèpocanoemvanensenyar
gairebéresdelaindústria;treballant-
hi hohe après tot im’he adonat de la
importànciaqueelsestudiantshiflir-
tegin.Sovintestanmoltcentratsenel
disseny i l’elaboracióde les col·lecci-
ons,hande lluitarmoltper fer-se fo-
rat i és difícil distingir-se de la resta.
L’altra realitat és que no hi ha prou
feinaperacreatiusdepassarel·les;en
canvi, hi hamolta demanda profes-
sional de la indústria de lamoda, un
territori dur i fascinant, que reque-
reixgentcompromesaiapassionada.

Elcompromísdelsconsumidorsés
unaaltracosa.Ens interessa lamo-
da sostenible i ètica?
És un tema pendent. El 2007 vam
ferunaenquesta entredues-centes
persones i el97%afirmavenquees-
taven interessades a comprar i uti-
litzar peces produïdes de manera
ètica i sostenible. Però només un
terçadmetientenir-nealguna, iuna
peça d’un armari on n’hi ha cent
vint és una proporció molt petita!
La principal motivació del consu-
midor amb la roba és seguir un es-
til i una tendència, després se’nmi-
ra el preu i el teixit i, per acabar, la
manera com s’ha elaborat. A més,
quan compra ho fa de manera es-
pontània i gairebé irracional: com-
pres el que t’agrada... Ara per ara, el
que frena la moda ecològica és el
costdeproducció,quecondicionael
preu finaldelproducte,queacostu-
ma a ser car... A poc a poc, però,
avancem cap a lamoda orgànica.

El seu llibre dóna protagonisme a
marques i propostes innovadores.
Sí, busco constantment les últimes
novetats, sóc una recol·lectora
d’idees. T’adones que les marques
aconsegueixendistingir-se i serori-
ginals, fins i totambindependència
del producte.Elmissatge és impor-
tant: la filosofiawabi-sabi de la im-
perfecció i l’envellimentprogressiu
tambéespotaplicarals texans, com
demostra la marca Earnest Sewn.
Estèticamentm’agradenpropostes
comladeDavidDelfino lade ladis-
senyadora britànica Orla Kiely.
Tinc la sensació que connecta amb
els colors i els dissenys de Gaudí.

Quènecessita unamarca ounpro-
ducte per triomfar?
Depèndemoltescoses,ésunaqües-
tió de disseny i intel·ligència... És
comel llargviatged’unheroi i enai-
xò es basa la seva grandesa. Lamo-
da té la capacitat de generar fanta-
sia quan, fullejant una revista, veus
projectada la personaque t’agrada-
ria ser. Somiar, expressar valors de
manerasubliminal, establir lligams
o barreres... és possible a través de
lamoda.e

un escultor

David Nash
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Companys “Em vaig graduar en lamateixa promo-
ció que John Galliano”Fer-se forat “No hi ha prou
feina per a creatius de passarel·les; en canvi, hi ha
demanda professional de la indústria de la moda”
Màrqueting “És com el llarg viatge d’un heroi”Professora de màrqueting de moda del London College of Fashion

Posner fulleja llibres a la seu de l’editorial GustavoGili. PERE TORDERA
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Simple Shoe,
“la sabata que
desapareix”


