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Un oasi
de 'chic'
francès
L’Erudite és una ‘concept
store’ amb les idees molt
clares. Per Laia Beltran

JA NO CAL viatjar a París per conèixer disseny
francès genuí, independent i sostenible. L’Elsa
Gateaux ho fa per vosaltres a L’Erudite, la
concept store que acaba d’obrir al Born. Un
espai que encara conserva vestigis històrics
i que té un peculiar fil conductor. “Jo el que
conec són marques franceses i he triat les
que a mi m’agraden”. No existeix
argument més honest que aquest.
“M’encanta Barcelona i vull viure
aquí, però sí que m’agradaria obrir
botigues amb aquest concepte
en altres ciutats. Que tant els
dissenyadors com aquest projecte
creixem tots junts”. Així parla
l’Elsa, una advocada parisenca
amb ànima de curator, veu dolça i
idees clares.
Quan entres a L’Erudite aclapara
la presència d’accessoris. Ulleres i
rellotges de fusta, barrets negres,
sabates, bijuteria minimalista...
Al primer cop d’ull, podrien ser les

cosines germanes d’altres marques locals que
sumen disseny i artesania. Però l’Elsa també
té la voluntat d’anar una mica més enllà, per
això les espelmes són de La Belle Mèche (amb
aromes com cuir o whisky) i les llibretes, de
La Petite Papeterie Française. Sí, era més fàcil
escollir clàssics francesos com Diptyque o
Alibabette, però es perdria certa
màgia. I és precisament aquesta
sensació de descobriment la que
desperten les bosses d’Isadora
Limare. Magnífiques. Exquisides.
Un absolut objecte de desig, amb
cops amagats com la tira de pell
que es converteix en braçalet. A
un preu molt més assequible hi
ha la bijuteria de pell pintada a
mà de Camille Roussel, que juga
amb formes geomètriques, o els
elegants gerros de ceràmica de
Kokot. I és que només per aquests
tres noms, L’Erudite ja enganxa. Q

“Jo el que
conec són
marques
franceses i
he triat les
que a mi
m’agraden”
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