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LLOGUERS
Tipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments L’HOSPITALET - <M> Just Oliveras estudi moblat 400

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Torres i Bages estudi amb mobles 350

Apartaments BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau estudi equipat 675

Apartaments BARCELONA - Av. Can Baró - Pl. Sanllehy moblat, 1 hab. 455

Apartaments BARCELONA - Guinardó - C/ Garriga i Roca moblat, 1 hab., pàrquing inclòs 425

Apartaments BARCELONA - Sarrià - Tres Torres, c/ Gósol moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - Escipió - Mitre estudi moblat 380

Apartaments BARCELONA - <M> Sagrera, c/ Condesa Pardo Bazán estudi moblat 380

Apartaments BARCELONA - Gran Via -  Pl. Cerdà estudi, moblat, àtic, gran terrassa 400

Apartaments BARCELONA - Putxet - Mitre estudi, àtic, terrassa 425 

Apartaments BARCELONA - Sors - Martí buit, 1 hab., incl. llum i aigua 500

Apartaments BARCELONA - Sant Andreu - Mossèn Clapés moblat, 1 hab. 450

Apartaments BARCELONA - Gran de Sant Andreu - Pl. Orfila moblat, 1 hab. 550 

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes 50 m2 300

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre 55 m2 275

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Prop <M> Sagrera 75 m2, exterior 475

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia  3 hab., exterior 450

Pisos ocasió BARCELONA - Sants, c/ Viladecans moblat, 3 hab., calef., parquet 750

Pisos ocasió BADALONA - C/ Sant Joan de la Creu, a prop Coll i Pujol 3 hab. 400

Pisos ocasió BARCELONA - C/ Clot - Prop del mercat moblat, 2 hab. 575

Pisos ocasió BARCELONA - Zona <M> Paral·lel, c/ Lafont buit, 3 hab. 550

Pisos ocasió BARCELONA - Mare de Déu del Port buit, 3 hab. 475

Pisos ocasió BARCELONA - Diagonal - V. Augusta, c/ Doctor Rizal moblat, 2 hab. 600

Pisos ocasió BARCELONA - Lepant - A. March buit, 4 hab., pàrquing incl. 675 

Pisos ocasió BARCELONA - Arizala - Av. Madrid buit, 2 hab. 580

Pisos ocasió BARCELONA - Marina - Ribas buit, 3 hab., exterior 650

Pisos ocasió L’HOSPITALET - <M> Just Oliveras buit, 3 hab. 500
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Una cinquantena de treballa-
dors del Liceu, majoritària-
ment dels departaments tèc-
nic i d’administració, van fer
sonar ahir xiulets i sirenes en
l’estrena de La llegenda de la
ciutat invisible de Kitej, que va
començar mitja hora tard.
Van alertar de la “greu situa-
ció” del teatre, on s’han pro-
duït recentment “29 acomia-
daments”. ■ JUANMA RAMOS

EQUIPAMENTS
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Protesta al
Liceu per la
“greu situació”

L’Orquestra Filharmònica
de Viena restituirà un qua-
dre de l’impressionista
Paul Signac als hereus del
seu veritable propietari, el
francès Marcel Koch.
L’obra Port-au-Bessin, del
1883, va ser confiscada
pels nazis el 1940 a la regió
del Jura, a l’est de França, i
regalada a l’orquestra vie-
nesa. Després de dues dè-
cades de recerca, la histo-
riadora de l’art Sophie Li-
llie ha pogut identificar
l’origen de la pintura, grà-
cies a un encàrrec de la
mateixa orquestra.

El director de l’orques-
tra, Clemens Hellsberg, ha
declarat sobre la restitu-
ció: “Ens interessava de
tot cor.” “Ens estem esfor-

çant des de fa molts anys
per enfrontar-nos al nos-
tre passat i volem assumir
la nostra responsabilitat
de reparar l’injustícia co-
mesa en el passat”, ha pre-
cisat. Els hereus de Marcel
Koch prendran possessió
de la tela en una data enca-
ra per determinar.

Reconciliació a Àustria
L’any passat una família
jueva va demanar la resti-
tució d’un quadre de Gus-
tav Klimt, Fris Beethoven,
una de les obres més cèle-
bres de la Secessió viene-
sa, argumentant que l’Es-
tat l’havia adquirit des-
prés de la guerra, després
d’haver estat robat pels
nazis.

Aquesta és la demanda
més important d’una obra
d’art després de la restitu-
ció del Retrat d’Adèle
Bloch-Bauer, també de
Klimt, retornada el 2006
als hereus dels seus ante-
riors propietaris. ■

Redacció
VIENA

La Filharmònica
de Viena retorna a
França una pintura
robada pels nazis

Un Signac
torna a casa

“Tot en la vida fa olor”, diu
Ernesto Ventós cons-
cient, això sí, que la majo-
ria de persones no tenen el
sentit de l’olfacte tan des-
envolupat com ell i que es
perden una pila de mati-
sos que involucren la resta
de sentits i la felicitat ma-
teixa. Per ell, que té una
discapacitat auditiva, viu-
re és olorar. Ventós és un
mite en la fabricació d’aro-
mes i fragàncies i un col-
leccionista d’art entusias-
ta. Encara que ho desco-
negui moltíssima gent, ell
també té una pulsió d’ar-
tista. Amb l’àlies Nasevo
(la conjunció de la paraula
nas i les inicials del seu
nom i els cognoms, Ernes-

to Ventós Omedes), fa poc
més d’una dècada que crea
compulsivament nassos,
grans i petits, de materials
múltiples i de colors infi-
nits, alegres i tràgics. I, en
comú, sempre infiltrats de
l’esperit dadaista que tant
l’apassiona.

Tota una sorpresa per
al munt de gent amb sensi-
bilitat que el segueix. Ven-
tós, o Nasevo, és artista en
una altra faceta de la seva
vida que du amb força se-
cretisme. Tot i que ara ex-
posa per primer cop a Bar-
celona, a la Fundació Set-
ba, una selecció de les se-
ves obres. No li agrada gai-
re exhibir-se com a artista,
només s’hi havia aventu-
rat una vegada a la galeria
del seu amic Ferran Cano,
a Palma. I encara menys li

agrada vendre i/o especu-
lar amb el seu treball artís-
tic, però tractant-se de la
Fundació Setba, que vehi-
cula l’art per a causes so-
cials, està encantat de la
vida d’haver fet una excep-
ció. Tots els beneficis es
destinaran a la pròxima
edició del projecte Natura
és Cultura, una activitat
artística adreçada a perso-
nes que conviuen amb ma-
lalties mentals.

L’artista dels nassos, o
Nasevo, ha fet una tria es-
pecial del seu fons de peces
–no gosa admetre que en
té centenars– per a una
exposició que és alhora un
gran homenatge a Barce-
lona i a les seves olors. Ca-
da barri, cada carrer, cada
edifici i cada persona té un
perfum propi que en res-

salta el caràcter, adverteix
l’artista barceloní. I grà-
cies al seu nas tan fi, els vi-
sitants de la mostra de la
Fundació Setba gaudiran,
en petits flascons a la seva
disposició, del plaer de
descobrir les notes olfacti-
ves associades a set espais,
zones i recintes ben em-
blemàtics de Barcelona.

Per al mercat de la Bo-
queria, el prestigiós perfu-
mista ha concebut una
flaire al·liàcia, poc agrada-
ble; per als Encants, fuste-
nya; per als cementiris, co-
nífera... i per al mar, lògi-
cament, marina. ■

✱
Nasevo i les olors de Bar-
celona. FUNDACIÓ SETBA.
BARCELONA. FINS AL 31 DE
MAIG.

Mostra de nassos
Maria Palau
BARCELONA

El perfumista Ernesto Ventós té una faceta secreta
d’artista que ara llueix per primer cop a Barcelona

Ernesto Ventós, o millor dit ‘Nasevo’, a la Fundació Setba de Barcelona amb alguns dels seus nassos ■ JUDIT TORRES


