Més idees nadalenques a
timeout.cat/botigues-regals

Tendències
Sense
miraments

Salmon 2000 - Beardsley (Petritxol, 12)

Els assortits més guapos per
engalanar les festes que venen es
troben en aquestes botigues.
Per Eugènia Sendra

DE QUÈ VA…
Tres botigues i
algunes idees més
per vestir i perfumar
la casa de Nadal.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Pel que tenen de
màgic i nostàlgic els
establiments amb
ànima.

COMENÇA A SEMBLAR Nadal i tot empeny
a trobar el detall que decorarà la casa de festa.
Hi caiem sense remei, perquè hi ha botigues
que aconsegueixen seduir-nos. Beardsley és
l’opció més clàssica: durant 38 anys van fer
arribar a Barcelona els adorns típics de les
fires de Nadal europees i, tot i que la botiga va
tancar, el seu esperit i catàleg vol reaparèixer
cada campanya allà on van fer-se populars
(ara són els baixos de la botiga Salmon 2000).
Els grans reclams continuen sent les casetes
amb llum, la decoració per a l’arbre i les
boles de neu, ben hipnòtiques (a partir de 30
euros). Més eclèctica i atemporal, per a tots
els pressupostos, resulta la proposta de Bon
Vent (a partir de 3 euros podeu firar-vos).
S’hi troben decoracions fetes amb materials
naturals, com les corones de pinyes, i diferents
objectes en tonalitats daurades, la combinació
de verd i vermell –les boles amb estampat
tartà estan volant– i els colors blaus i turquesa
que emparenten la botiga amb el Mediterrani.
Un regal diferent? Durant tot l’any tothom els
demana per les boles del món i les peces de
vidre fetes a Alep. En clau ritual i simbòlica,
Nadal convida a encendre espelmes en àpats
entranyables i nits llargues com la de Reis;
les de la col·lecció Géomètre de
Cerabella estan inspirades en
l’origami i esperen vestides per a
la festa (a partir de 10,50 euros). Q
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Cerabella (Sant Antoni Abat, 9)

Bon Vent (Argenteria, 41)
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