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Ens proveeixen d’objectes
singulars, sostenibles,
amb ànima, pensats per
durar. Per sorprendre i
per embellir-vos, visiteu
aquests espais; darrere del
taulell hi ha reines i reis
disposats a fer-vos feliços
Mica Shop

Reivindiqueu els regals no
banals, però alhora busqueu un
toc d’originalitat. La botiga de
Trafalgar és el lloc indicat. Hi tenen
des d’objectes de papereria (les
llibretes japoneses) fins a utilitaris
per a la llar (ganivets, taules de
tall, gerres, davantals), passant
per objectes decoratius (‘falsos’
gerros de ferro), mitjons (els de
Bonne Maison us faran quedar bé)
i joguines com les de Can Cels, que
no passen de moda.

són les vaixelles artesanals i els
complements tèxtils (toqueu-hi
Textura, que sempre fa coses
delicioses), al costat d’altres
propostes boniques com les que
dissenyen els amics de La Varieté o
el paraigüer amb forma de bota que
ha triomfat aquesta tardor.

BOTIGUES

Set que
no et
fallaran

Æ Travessera de Gràcia, 133. M: Fontana.

OMG BCN 2

El primer espai a la plaça de la
Llana els va quedar petit, per això
han obert una segona botiga i han
ampliat el catàleg de creadors
locals amb què treballen, dels quals
són bons prescriptors entre veïns i
turistes. Aposten per la il·lustració,
d’autors com Roda, PeBe i Elisa
Munsó, entre d’altres; per la roba
de llar dels Agustina; els llums
Bicoca de Marset, i les tasses de
matimañana, entre molts d’altres.
Per fer completar el look, proposen
ulleres i joies.

Per Eugènia Sendra
Fotografia Maria Dias

Æ Corders, 7. M: Jaume I.

L’exposició
d’El Diluvio
Universal és un
‘must’: l’obra de
50 artistes en
venda

Æ Trafalgar, 47. M: Urquinaona.

Ballut

El gust de la mestressa és fi i la
seva filosofia és la de treballar
amb productes fets localment.
Matisem: són productes exquisits,
dels quals explica l’origen i
traçabilitat, com les peces de vidre
d’Adolfo Abejón, la ceràmica
de Lava Objects, els mocadors
de Stone, les mantes de Wukra
o els paraigües de Pasotti. Fins
i tot l’ànima menys inspirada i
adoctrinada hi trobaria alguna
cosa del seu plaer.

Coco Concept Deco & Co

Si us entusiasmen els objectes
d’autor, apropeu-vos a Coco.
I vigileu a no trepitjar la súper
plàtera de l’artista del ciment
Michael Roschach quan us
apropeu a contemplar les
composicions dels Otven, les
escultures d’objectes recuperats
de Pep Dalmau i els coixins de
Brunart. Si teniu balcó, feu-vos
amb els aplics florals de Féliz Lozal,
l’artista de paper corrugat que
treballa a la porta del costat.

Æ Mallorca, 233. M: Passeig de Gràcia.

Les Topettes

Regalar colònia és tan agradable
com seriós. Per ensumar diferents
propostes i que us
assessorin, apropeu-vos
a la botiga del Raval,
experts en perfumeria
UNA MICA
nínxol. Els agraden
El
projecte
de Judit
els petits projectes
Reig és honest:
olfactius, com el de
Mica té una mica
Brava Nariz, i també
de tot, per a tota la
els clàssics. Completen
família, per a totes
la selecció espelmes i
les butxaques.
productes de neteja que
satisfan les pituïtàries
menys curioses.

Æ Junta de Comerç, 17. M: Liceu.

Be the Store

Æ Joaquín Costa, 33. M: Universitat.

Son and Calm
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MARIA DIAS

Quina il·lusió trobar el joc de cafè
fet de ceràmica i suro del qual et
vas enamorar a Porto fa anys. El
tenen a Son and Calm, nous al
barri de Gràcia i especialistes en
productes per a la llar. Els reclams
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Festes? Regals? Socors! Tenen
roba, complements, decoració,
accessoris de papereria i objectes
simpàtics... Pel seu eclecticisme
i perquè s’hi troben els hypes (les
24Bottles, les bosses Kanken de
Fjallraven), Be the Store és un
lloc de parada quasi obligada per
afrontar Nadal i amics invisibles
amb èxit. Avanceu-vos i evitareu
gentades, i nervis i fi d’existències.
Æ Bonavista, 7. M: Diagonal.

