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Nadal

Q

ueden pocs dies per
Nadal! Segurament
la gran majoria estareu pensant com decorar aquest any les
vostres cases i per
tant us vull mostrar
les claus per que
aconseguiu una decoració molt especial sense carregar massa l'ambient,
una decoració minimalista amb un
aire nòrdic.
Es tracta d'una proposta que, donades
les especials circumstàncies econòmiques per les que travessem, opta per
un Nadal senzill i íntim. La calidesa ve
donada per la fusta (tant dels revestiments com del mobiliari), per la llum
de les espelmes, per les pells, per les
branques de plantes naturals, etc. Un
simple i petit avet, així com alguns detalls nadalencs disposats sota la fines-

La taula (nua, sense estovalles, amb la
finalitat de remarcar la rusticitat de la
fusta) presenta una decoració molt
senzilla però alhora efectista: el vidre
de color dels gots per les espelmes, la
porcellana de la vaixella, els tovallons
disposats sobre els plats, acompanyats d'una branca de canyella i fulles
naturals ... Decorativament, tots
aquests elements presenten un joc de
textures i colors realment increïble.
Ja veieu que no cal gastar molt per
aconseguir una decoració nadalenca
amb estil. Espero que aquestes fotos
us inspirin. Bones Festes!!! n

tra ens recorden l'època de l'any en
què estem.
En definitiva, un Nadal intimista, on el
que veritablement importa és la calor
de les persones que se sentin al voltant de la taula, unes persones que
tenen tot el que necessiten per sentirse bé: unes a les altres. Aquest és el veritable esperit nadalenc. La resta és
decoració.
La meva aposta decorativa per al
Nadal d'aquest any és per la sobrietat
i la senzillesa, una decoració sense estridències, silenciosa, però carregada
d'emotivitat i d'elegància. Crec que les
imatges són una bona mostra. Què us
semblen?
El que més m'agrada d'aquesta estètica nòrdica és la puresa i senzillesa de
les seves línies.
Els meus consells per aconseguir
aquest estil són escollir decoracions
simples però amb estil, utilitzar un o
dos colors (màxim tres), jugar amb diferents textures, fugir de les llums de
colors, (sempre llums blanques!), i finalment no barrejar accessoris d'estils
molt diversos.
Un cop més podem dir que "menys és
més"!

Com a exemple, he triat aquest habitatge danès, perquè hi estan representats tots els símbols tradicionals
nadalencs dels paisos nòrdics, això sí,
en un elegant estil nòrdic més modern
del que estem acostumants a veure en
aquestes decoracions.
Veieu que no carreguen les estances
amb decoracions supèrflues, però que
l'ambient nadalenc ho impregna tot,
des del petit avet amb una ornamentació molt subtil i natural (pinyes i estrelles fetes amb trocs), les espelmes
sobre la taula de centre i senzills detalls penjant del marc de les finestres i
sobre dels seus ampits.
Sota l'arbre, els regals, embolicats amb
cura i imaginació. Tant si s'empaqueten a casa, com a les botigues, l'embolcall dels regals ha de ser especial,
no val un paper avorrit del super o de

l'hipermercat de torn. Amb imaginació i sentit pràctic, embolicar els regals
de forma espectacular resulta molt
fàcil. Per aconseguir un conjunt més
especial i decoratiu, el millor recurs és
triar una gamma de colors i vestir tots
els regals amb ell. Aprofitar retalls de
roba amb motius diversos, cordes de
colors naturals i lligar-los amb cintes
de diferents amplades i estils, aconsegueix un efecte alegre i desenfadat.
Aquest arbre de Nadal, diferent i original per el seu estil senzill i nu, evoca les
cabanes alpines de les estacions d'esquí, creant un acollidor racó d'aire rústic molt elegant decorat amb motius
naturals com fruites i pinyes que evoquen aromes i paisatges invernals recordant una decoració tradicional i
plena d'encant.
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