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Amor a l’edició limitada
¿Coneixeu algú hiperactiu i 
talentós? Jo sí: Javier Blanco. 
És la meitat de la marca Colmillo 
de Morsa i també el fundador de 
Limittted.com, una plataforma 
online que vol enaltir el valor de 
les edicions limitades. La seva 
és una aventura per amor a l’art, 
més enllà del sentit metafòric. 
Potser per això la primera 
proposta de Limittted té la 
il·lustració com a gran 
protagonista, però no impresa 
sobre paper, sinó sobre 
samarretes de cotó orgànic. Fa 
mesos, una trentena 
d’il·lustradors van confiar a 
cegues en el projecte d’en Javier 
i ara ja podem gaudir des de la 
delicada botànica de Lara 
Costafreda fins als homes ratolí 
de Nymphaeum. 

Si sou T-shirt fans i teniu 65 
euros, no badeu. De cada 

disseny només hi ha 
disponibles dinou samarretes (i 
vés a saber quantes en queden 
de Marc Pallarès o Mikel 
Pascal). Mentrestant, en Javier 
ja barrina la següent proposta 
limitada. Non-stop. –L.B.

www.limittted.com

LUPES AMB ADN PORTUGUÈS
De la fórmula disseny, artesania i Portugal sorgeixen ulleres com les 

Paulino Spectacles. Les Martim (350 €) les trobareu a oeditorial.com al 
costat de peces i creacions irresistibles fetes en terres lusitanes. 

El meu estil
Estampen la natura i cobren vida a les 

coŀleccions de primavera: les flors són a 
tot arreu. Per Eugènia Sendra

MIRANT A RÚSSIA  
Rifle Paper Co. és un petit imperi de 
la papereria i el bon gust. També hi 
ha lloc per a carcasses de mòbil, que 
s’inspiren en la flora russa (25 €).  
riflepaperco.com

L’INCONDICIONAL 
Són protagonistes en 
l’obra d’Andrés Gallardo 
i broten en collarets com 
el Daisy Crew (269 €). 
Només els falta l’olor, a 
aquestes flors de porcellana. 
andresgallardo.bigcartel.com

DOLÇA LOLITA   
Un còctel d’estampats, 
volum, fantasia, Lolites 
i aroma asiàtic? Això 
és Asian Perversion, la 
col·lecció de Victor von 
Schwarz (vestit, 250 €; 
armilla, 100 €). Colmillo 
de Morsa (Vic, 15).
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