Clam de
primavera
Descobrim la nova música
dels artistes de casa nostra,
les cançons que sentirem en
bucle aquesta temporada

Dues feres

Després de
meravellar-nos amb
el seu debut, Maria
Arnal i Marcel
Bagés tornen amb
‘Clamor’, un disc
frondós i estimulant
com un jardí
feréstec
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Te’l podem regalar
gràcies als nosTres
anuncianTs

A la ciutat

LA BOTIGA
DEL MES

L’APARADOR

Un temple del disseny
per vestir la casa
d’objectes especials

Quan el mar s’encapsula en un flasc de
perfum. Oloreu! Per Laia Beltran

 Versos oceànics

Un embat d’oceà Atlàntic, lliure i rebel. Aquest perfum
dissenyat pel (prestigiós) nez Ramon Monegal amb notes
d’ambre gris atrapa com la primera onada.

MERITXELL ARJALAGUER

 Perfum 23NAO (117 €, 60 ml). aguadesurf.com

Il·lacions
CONSEQÜÈNCIA LÒGICA o natural. Així
podríem definir una il·lació i així també es
defineix la trajectòria d’I·lacions, una galeria
d’art que ha mutat en galeria (i botiga) de
disseny contemporani. Pel camí, ha abandonat
el carrer per (re)obrir en un pis modernista de
l’Eixample. Un continent que per si mateix ja
mereix una visita. El contingut, però, també
està a l’alçada. Preneu nota: gots de vidre de
la Bauhaus, canelobres de pedra reciclada de
Sanna Völker, penjadors circulars de Marc
Monzó, ampolles de ceràmica pintades a mà de
Gerard Moliné, pèndols de Turbina, tamborets
amb efecte escarabat d’Alejandra Perini,
llums d’Antoni Arola fets amb fars de cotxe...
“Aquí hi veus un reflex de la creació amb ADN
Barcelona, gràcies a la trentena de dissenyadors
amb els quals col·laborem”, explica
l’interiorista Xavier Franquesa, l’impulsor
d’Il·lacions. Ara bé, en aquest majestuós pis
sempre hi ha un espai reservat a una exposició
temporal. Fins al 17 de març trobareu dotze
cadires “capgirades” pel dissenyador Andreu
Carulla, que ha intercanviat respatller i seient
per convidar-nos a mirar el cel.
n Laia Beltran

 Veles e vents

Un
aparador
de la
creació
amb ADN
barceloní

Els contrastos de les caletes del Cap de Creus concentrades
en un flascó de vidre. Així respira aquest perfum salvatge i
vellutat gràcies a les notes de fonoll marí.
 Perfum Cala (120 €, 50 ml). bravanariz.com

 Vora la mar és nada

Quan la brisa s’enganxa a la pell després d’un bany al mar.
Aquesta sensació de felicitat és la que recrea Salado, un
best-seller amb notes de pebre rosa i bergamota.
 Perfum Salado (100 €, 50 ml). carnerbarcelona.com

Més moda a timeout.cat/botigues

 Rosselló, 231, 2on 2a. M: Diagonal. @il.lacions
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