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iego Della Valle har kallats for ltaliens
Ralph Lauren - och Berlusconis ne-

p a d em e d b i l l i g as k o r .D ; i s k u i l ci c : ' , . . : . , - : - . - . .,,. . . : - : ' ,
jag vilie gora skor som b'ide var eiegl:t:.i '.l'. .'... . .

mesis. Som en av landets mdktigaste
foretagare har han minst lika minga
jirn i elden som premiirministern: an-

tar Della Valle.
Han v[xte upp i sin pappa Dorinos skr)l].,i'r:r. annat gjorde skor it modeskaparenAzze.iinc .\..,...
huset Neiman Marcus. Som barn gick h,rn r'.:r: -:'. .. .-

delar i allt frin Banca Nazionale del
Lavoro, filmstudion Cinecitti och mopedtillverkaren Piaggio till glasogonmirket Marcolinbriller och RCS Media Group. Den senareiger
dagstidningen Corriera della Sera.
Med bista vinnen Luca Cordero di Montezemolo, bossen
pi Ferrari, styr han dessutom koncernen Charm som kopt upp
vdlkdnda designmdrken som Poltrona Frau och Cappellini. De-

att gora en prototyp som han sjd.lvdesignet. Err.:. :
kdnde den unge Diegos far gick han med p,r Jct. I )r:
forsta embryot till Della Valles imperium. I dag .ir .i';: -:
jardindustri med butiker over hela vdrlden,med r'.1:..:-..'.

ras senasteprojekt er ett nltt snabbtig halwdgs genom Ancona
nira Del1a Valles hemstad Sant'Elpidio a Mare i skoregionen
Marche. Men det dr husetTod's som dr Della Valles allra storsta
intresse.Han dr ju barnbarn till

Tod's, Hogan och Fay.
Men allt det ddr hade aldrig hint om Della \illc. :.,:
fitt som han velat. Dorino. som inte ville att soneIr .i--,, hans fotspir, skickirdc:. :

en skomakare.
- Allt det andra ir bara sidoaktiviteter. Men jag kan alltid
prlta om Tod's och vira rotter.
Det dr den sviraste bransch som
finns eftersom du arbetar med
ett levande material. Jag har en
passion for leder, for doften och
kdnslanavdet.Jagvdxteupp med
ld.deromkring mig,sdgerden56irige italienaren.
Jag moter honom pi Corso
de Venezia mitt i Milano, pi
det eleganta kontoret med forgylld stuckatur och ett motesbord som passandenog dr kldtt
i ldder - dessutom i Tod's karaktiristiska karamellfirg med
vita sommar. Della Valle sjilv dr
kledd i marinbli kostym. Cavaliere del Lavoro-nalen pi kavajslagetpiminner om den hedersutmirkelse som han tilldelades
for nigra 6r sedan, for sina insatser som foretagare.Kring handleden har han fletade liderarmband i mingder.
Stil ir en hederssakfor Della Valle.Hdromdagen visadesTod's
herrkollektion i Villa Necchi, en lyxig Milano-villa som ritades pi
trettiotalet av arkitekten Piero Portaluppi. Moblerna och konstverken som en ging horde tiil den hogborgerliga familjen Necchi Campiglios egendom hade inspirerat till nya former. Den
roda Pdrgenfrin de liderbundna bockerna i biblioteket gick igen
i kollektionen, och nhgraav gummisulorna hade handmilats for
att skapa en kdnsla av patina.
Det hir med gummi pi handsydda ldderskor ir en av Della
Valies mest banbrytande id6er. Hans mest bercimda modell,Il
Gommino, hade ursprungligen r33gummidobbar - frin borjan
formgavs de for bilkorning. Dobbarna blevTod's varumirke och
numera dyker de upp pi allt frin hogklackade skor till konstverken i fabriken hemma i Marche.
- I borjan trodde foik att jagvar galen som satte gummi pi
ldderskor. Forr i virlden var gummi nigot som man forknip-74
/ Z

'
de minga olika typern av ldder och fblide tlci : .1::-.'
: : .'femton irs ilder skolkadehan en dag tr:rn sk..,i.i:'.
get till en av de storsta skoproducenterna.H,in r,,.t l .
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stdllettill Bolognatii: .::: :'
juridik.
- Det var inget tor ::-..*
fick inte si mycket gir':: -'
dierna utan lade hellrc : ,
annat, sdgerDella Valle. bockerna fick visserligc:.. - och samla damm - men ^ Valle knot ocksi en del ',.,:..
fulla vd.nskapsband.Sr',::-..:
med Ferrari-bossen ]l :.,'
zemolo.
'ryT5borjadeDella \i-..
a r b e t a i f a d e r n s f a b r i k o c: h: . '
senaregrundade hanJ.P.1- :
som mdrket forst hette. E:: .
skronorna kring huset To.i - ."'
att Della Valle hittade n,rn-.',-'
i Bostons telefonkatalog.
- Det d.rfaktiskt helt s.,'.:
siger Della Valle.
- Id6n var att hitta ett nrr:r'.:
som kunde anvdndesover h.- virlden.
Den forsta gomminon skickadestill Ferrari-grundaren (': anni Agnelli, och snart blev skon kultforklarad.
- Det ir den andra stora Tod's-legenden. Men jag gillar .i::
visa mina vinner vad jaggor. Och han tyckte om dem.
Della Valle,med sin umgdngeskretsav esteteroch industrim a. n ter,behover inte anstrenga sig nir det gdller produktplacerin.
Bland kdndaTodt-fans riknas dessutompersonlighetersom Ar:drey Hepburn, Michael Douglas och Hillary Clinton. Nlr Holh woodstjdrnan Gwyneth Paltrow var Todt-musa fick Della Vallc
henneskollegaDennis Hopper att regisseraen liten film som lanseradespi Cannes-festivalen.Det italienska etablissemangethor
tillTod's-kretsen och i boken ltalianTouch (Nzzoli,zoog) figurerar ett tiotal italienare som bjudit in till sina hem dir ett par gomminos framstir som en lika naturlig del som jeansen,arvegodset
och de ikta mattorna.I det senasteprojektet har misterfotografen Elliott Erwitt forevigat kunder i USA och Europa.I de allra
flesta fallen ir skorna deras egna,hdvdar Della Valle.
- De hor alla till den typ av minniskor som sitter virde pi:

Det krovsupp till 35 styo<en
loderbitor for oti sy en Tod,s_
sko. De mest exotiskogors i
t<rokodil,
strutsoch ormskinn.
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