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El dissenyador Custo Dalmau va escollir el castell de Montjuïc per presentar 

dijous a la nit la seva col·lecció primavera/estiu 2008. La festa més esperada 

del Bread & Butter (que va finalitzar ahir) va obrir el fortí, fins fa poc destinat a 

usos militars, a un multitudinari públic civil. 

 

Els convidats, unes 2.000 persones, van inundar el pati d'armes, en què hi 

havia la passarel·la. Custodiada per dos canons i envoltada d'un alt mur, la 

desfilada va començar quan va aparèixer la model Verónica Blume. Els 

minivestits i les peces de bany van ser els grans protagonistes d'una col·lecció 

atrevida que, segons el dissenyador, "pretén renovar la identitat de la firma". 

Sobre la passarel·la van predominar els colors metal·litzats, els violetes, i els 

estampats psicodèlics. L'aposta del dissenyador va consistir en vestits i 

bermudes per a ells, maxibosses i moda de bany per a elles. 

 

Entre els convidats hi havia, a més de cares conegudes del món de l'espectacle, 

diversos polítics: l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, acompanyat de la seva 

dona; el portaveu del PSC, Miquel Iceta, i el secretari general de Comerç i 

Turisme, Oriol Balaguer, entre altres. Naturalment, tampoc es va perdre la 

desfilada el president del Bread & Butter, Karl-Heinz Müller. 

 

AMICS DEL DISSENYADOR 

Molts van ser els amics del dissenyador que van anar a la cita, com la model 

Judit Mascó, que va lluir un disseny de la firma de l'amfitrió. No obstant no 

va ser l'única a vestir d'ell. Les ganes d'anar de Custo va fer que algunes de les 

convidades coincidissin en l'elecció del vestit. 

 

Bibiana Fernández i el seu exespòs, Asdrúbal Ametller, igual que 

l'escriptora Asha Miró, la nedadora Gemma Mengual, el conegut 



perruquer Lluís Llongueras, entre altres, també van assistir al sopar en què 

es va servir un càtering informal que els convidats van degustar drets, i en què 

el xampany es va acabar de seguida. Lorena Verdún, que va anar 

directament a la desfilada, va explicar que l'entorn li semblava "molt especial", 

i que la forma d'arribar al castell, utilitzant el telefèric, havia estat "molt 

divertida". 

 

La combinació del fortí medieval amb les últimes tendències de la roba de 

Custo Dalmau va donar lloc a una fórmula molt original. L'espai es va acabar 

transformant en una discoteca a cel descobert que va estar oberta fins a altes 

hores de la nit. 

 


