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LLEGIR EN VALENCIÀ... PER A SALVAR EL MÓN

Participa en www.llegirenvalencia.org

Javier Aparici ho va deixar tot per 
a perseguir el seu somni: la moda. 
Va estudiar dos títols universitaris 
relacionats amb el món empresari-
al i va anar compaginant els seus 
estudis amb diferents pràctiques 
per tot el món: Bilbao, Panamà, 
Newcastle...

«Quan deixes una vida estable 
pel que fa a paràmetres financers 
i personals, per a dedicar tot el teu 
esforç a complir el teu somni, és 
molt dur. Fer el teu somni realitat, 

viure del que realment t’agrada, 
requereix passió, constància i per-
severança», assegura. 

Ningú li havia dit que amb 27 anys 
i tan sols dos dedicats a la moda, 
el British Fashion Council li oferiria 
obrir la London Fashion Week en 
2021. «És un repte que requereix 
summa perfecció en l’execució de 
la teua col·lecció. Per setembre 
tornaré a obrir el calendari», diu. 

Per a Sohuman, la seua marca, 
és molt important que el client 

JAVIER APARICI,
DISSENYADOR DE MODA
«Fer el teu somni realitat requereix passió, 
constància i perseverança»

conega «l’ADN de cada peça»: des 
que es dissenya, es passa a patro-
natge, s’aconsegueix el teixit, es 
talla, es confecciona i es comercia-
litza. «Si no és així, et converteixes 
en una firma més sense ànima i 
generes indiferència», justifica.

A més de ser humana, Sohuman 
està compromesa amb el medi 
ambient. «Molts dels nostres 
dissenys, a més de sostenibles, 
són reciclats. El fet de donar un 
segon ús al teixit fa que contami-
nes menys i produïsques millor», 
conta.

Quan ell estava a l’escola, no hi 
havia formació en ecologia o sos-
tenibilitat. «Hui en dia són temes 
que s’aborden profundament, i en 
aquest punt està realment el can-
vi: quan s’inicia des de la infància 
combinant l’aula i la família», 
explica.

“ Donar un segon 
ús al teixit fa que 
contamines menys i 
produïsques millor ”

DISSABTE, 16 DE JULIOL

DIUMENGE, 17 DE JULIOL

LECTURA COM A REFUGI
Sa mare va nàixer als anys cin-
quanta a Polinyà del Xúquer. 
«Tots aquests factors no jugaven 
a favor seu pel que fa a ser una 
dona independent, però sempre 
es va refugiar en el coneixement, 
i aquest està en els llibres. Per 
això, a casa he comptat des de 
xicotet amb aquest referent», 
recorda. Javier llig diàriament, el 
«fascinen» les escriptores valen-
cianes Maria Egual i Alba Fluixà.

Conta que a casa té una paret 
sencera dedicada als llibres, en-
tre els quals hi ha molta literatura 
vinculada al món de la moda. 
D’aquesta, recomana Déus i reis, 
de l’escriptora i periodista Dana 
Thomas. «L’he pogut llegir unes 
quatre vegades. Tracta dels 
inicis al món de la moda de dos 
referents com són Alexander Mc-
Queen i John Galliano», comenta.

Per a ell, la lectura és sinònim 
de coneixement i de llibertat. «I 
si la lectura pot ser en la teua 
llengua i sent fidel als teus orí-
gens, molt millor, ja que quan 
s’acaba el dia o s’apaguen els 
focus, u sempre torna a la seua 
terra», conclou.

Javier Aparici dirigeix la marca tèxtil Sohuman.

LOT «PER A SALVAR  
EL MÓN»


