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PROPOSTES

Vestits personalitzats
En l’imperi dels outlets i la roba low
cost, hi ha espai també per a
propostes més exclusives, com la
que presenta Timantti. La nova
sastreria masculina ofereix als
clients personalitzar els vestits fins
al detall més petit, de les inicials de
les camises als forros de les
americanes, que s’estampen amb el
dibuix, el logotip o la fotografia que
es vulgui.

+ INFO
Passeig de Gràcia, 74, principal 2a.
www.timanttidesign.com

Petites joies domèstiques
El disseny d’autor és el gran protagonista del
catàleg d’una botiga que ha obert les portes fa
només uns mesos a Barcelona. Magnesia ocupa
un local petit però ple de tresors que prenen les
formes més curioses: objectes de ceràmica,

bijuteria, bolsos artesans, llibretes, carteres,
teles... i tot singularitzat amb unes il·lustracions
que les converteixen en joies domèstiques.

+ INFO
Torrent de l’Olla, 192.
Tel. 931 190 187. magnesiabcn.blogspot.com.es

A través de la publicitat
Gas Natural arriba als 170 anys
d’història, i la revisa amb una
exposició sobre l’evolució de la
publicitat de la firma: nadales,
cartells, fulletons, anuncis en
revistes femenines, en televisió i
ràdio, còmics i il·lustracions...

+ INFO
Museu del Gas.
Plaça del Gas, 8. Sabadell.

N
omés fins al 28 d’abril podeu veure, al Poliorama, T’esti-
mo, ets perfecte, ja et canviaré, dirigida per Elisenda Ro-
ca. No us la perdeu, grans actors i riures assegurats; és
l’èxit de la temporada. D’entre totes les obres sobre
l’amor, que són moltes perquè és un tema molt recurrent,

en destaco aquesta perquè l’he vista, perquè m’ha agradat i per-
què m’he sentit del tot ridícula, veient-m’hi reflectida en moltes
escenes, i això sempre fa riure’s d’un mateix, una pràctica molt
saludable. L’amor és el leitmotiv de l’excelsa obra del Poliora-
ma, i l’amor al teatre és el fil conductor de la trajectòria de per-
sones com la Carme Canet, que roben hores a la son i a la famí-
lia per assajar a quarts de nou del vespre les obres que regalaran
a una audiència fidel i entregada. Parlo del teatre amateur, el que
se sent retribuït amb l’escalf i els aplaudiments del públic. La
Carme ha treballat aquests darrers anys amb nens i adolescents,
plantant-los la llavor de la interpretació. Del planter n’han sor-
git veritables artistes i actors de renom. No deixeu de donar su-
port al teatre amateur, els que el fan us agrairan la visita amb
grans dosis d’amor.

L’article, fins ara, pot fer treure la conclusió que enfronto els
dos tipus de teatre, catalogant el primer de lucratiu en contra de
les bonances del segon. Res més lluny de la meva intenció. De fet
tots dos parteixen del mateix objectiu: enamorar el públic. I, ben
mirat, l’Elisenda ha d’estar bojament enamorada del teatre per
tirar endavant una obra d’aquestes característiques, superant els
embats que rep el sector amb la crisi. Que no se’n parli més, dei-
xem-nos seduir pel teatre. Anem-hi!

El teatre de l’amor
i l’amor al teatre

Ada Parellada

Aigua depurativa
La saviesa popular ho proclama i la
ciència ho confirma: l’aigua és molt
beneficiosa per a la salut. I no
només per beure-la. La cosmètica
n’aprofita les millors propietats i les
retorna en productes que ens
ajuden a millorar l’aparença del
nostre cos. Alqvimia, especialista
en cosmètica 100% natural,
n’ofereix una bona mostra amb
aquesta Agua de la Reina de
Hungría. És depurativa, drenant i
purificant, útil per combatre la
retenció de líquids, la cel·lulitis i
l’obesitat. S’aplica amb un
massatge enèrgic després de la
dutxa i abans dels olis corporals.
Activa la circulació sanguínia i
limfàtica, afavorint l’oxigenació
cel·lular. Per això la firma la inclou
en el seu catàleg de productes
antiedat.

+ INFO
www.alqvimia.com


