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SOLEDAD
ÁLVAREZ GARCÍA
MODA A LA SANG
COMBINACIÓ GUANYADORA:
DISSENYA, ÉS JOVE I DE BARCELONA
· LA SEVA MARE, PURIFICACIÓN
GARCÍA, ÉS EL SEU PRINCIPAL SUPORT
· MANIÀTICA DE L’ORDRE · OPINA
QUE LA GENT HAURIA D’ARRISCAR
MÉS A L’HORA DE VESTIR.
TEXT DIANA LLANAS

R

econeix que ser “ﬁlla de” recomana emprendre, això sí, amb una idea ben meajuda, però no li han re- ditada i bones dosis d’il·lusió, “és el que mou la gent a
galat res. La Soledad té fer grans coses. Què hauria passat si Coco Chanel no
28 anys i ja en fa dos que s’hagués llançat a fer la seva primera passarel·la d’alva crear la marca de roba ta costura?”, exclama. La Soledad s’imagina una noia
SAYAN, peces agosarades i amb es- fresca, que es renova dia a dia i té ganes de seguir les
perit eclèctic. La seva progenitora, tendències agosarades i assequibles de SAYAN. Segons
la famosa dissenyadora Puriﬁcación el seu parer, l’estil de moda barceloní és més sobri en
García, ha estat la seva millor mes- comparació amb altres ciutats europees: “Proposo que la
tra i alhora un ambiciós referent. gent s’arrisqui una mica més a l’hora de vestir!”. X
“Gràcies a la mare he pogut i he tingut la sort de conèixer a fons el món de la moda des que
era petita. Tot i que m’ha obert moltes portes, té el seu Al número 129 del carrer Madrazo
costat negatiu, ja que suposa ser molt més exigent amb de Barcelona hi ha SAYAN, la
mi mateixa”, explica aquesta jove dissenyadora que botiga de la Soledad. Recentment
sempre havia tingut al cap fer les seves creacions tèxtils ha començat a vendre la col·lecció
i que, després de molts viatges per l’Àsia i Indonèsia, fora d’Espanya i espera consolidar
l’expansió en els propers anys. En
va trobar la seva font d’inspiració.
“Vam obrir la botiga de Barcelona en plena crisi i el seu temps lliure, esquia, munta a
les vendes no són les de fa quatre anys. Hi ha molt po- cavall i... ho deixa tot ben endreçat:
ques ajudes a dones emprenedores i això ens ha posat “En el món de la moda l’ordre és
entrebancs per ﬁnançar-nos”. Malgrat les diﬁcultats, essencial!”, riu.
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