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útils només pel fet d' "omplir".
En aquests casos, en els que l'espai
juga al nostre favor, ha de prevaler
per sobre de tot el disseny de cada
objecte decoratiu. És aconsellable
optar per poques peces, però que
continguin una important càrrega
decorativa, i que per si mateixes siguin capaçes d'omplir espais amplis i
buits, per no tenir la necessitat de
continuar incloent mobles que no
necessitem.

El rebedor
La targeta de presentació de casa teva

T

ot i que en la majoria
de les ocasions li
donem poca importància decorativa, el
rebedor a una casa és
la nostra targeta de
presentació. Crec que
és important que
transmeti una mica del que trobarem
a dintre i que digui alguna cosa de
nosaltres. A més, compleix amb una
funcionalitat que no s'ha de deixar de
banda, ja que sol ser el lloc on deixem
les claus, la correspondència i els
complements com ara els guants,
mocadors, bufandes, paraigües o
bosses.
Obrir la porta i gaudir al moment
d'un espai acollidor és possible i fàcil,

només has de tenir en compte algun
d'aquests detalls:

tis trobar un racó on posar una banqueta o una repisa amb un quadre o
mirall que faci les vegades de rebedor. Però alerta: tampoc ho recarreguis. El rebedor i les zones de pas
adjacents poden esdevenir un espai
vital de conexió a les habitacions de
la resta de la casa. Per no recarregar
en excés, assegura't abans que l'ample de pas és d'almenys 90 cm.
Un altre punt a tenir en compte és
que a l'entrar en un lloc, la mirada es
dirigeix cap a la dreta i cap endavant.
Per això, si es pot, situa els mobles i altres elements decoratius a aquest
costat.

El més important és que no donis cap
centímetre per perdut i que per petit
que sigui l'entrada a casa teva, inten-

Un dels problemes més freqüents
que ens trobem a l'hora de decorar el
rebedor és que aquest sol ser generalment un espai de reduïdes dimensions, de manera que els mobles han
de ser també de mides petites. Però a
més és una zona de pas, i per tant és
imprescindible un estudi previ del
moviment, perquè la decoració no resulti incòmoda al trànsit.
Per engrandir visualment aquest
espai, podem fer-ho amb un mirall o
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un conjunt d'ells (actualment estan
molt de moda els miralls retro en
forma de sol i si pot ser amb una mica
de pàtina antiga).
Una altre solució és pintar una de les
parets de diferent color que les altres
per així donar sensació de profunditat i col.locar aquí els mobles o la decoració que hagim triat. No convé
tampoc decorar en excés ja que
aquests elements podrien menjar-se
el poc espai de què disposem.
Per l'escassetat d'espai, la decoració
del rebedor sol tenir el seu punt àlgid
en el tractament de parets (paper
pintat, miralls, quadres), terres (catifes) i sostres, ja que de vegades resulta impossible col · locar gaires
mobles.
En els espais més petits, la funcionalitat és el punt més important a tenir
en compte, ja que segurament l'escàs
espai del rebedor, sigui el reflex dels
problemes d'espai que ens trobarem
a la resta de l'habitatge, i per això les
possibilitats d'ús de cada element
que hi puguem aportar són fonamentals.

Així doncs el moble on deixar les
claus, pot tractar-se a l'hora d'un
moble sabater, d'una petita llibreria o
d'una calaixera on guardar els guants,
mocadors o paraigües ...

Pel que a l'estil es refereix, per petit
que sigui el nostre rebedor, ha de reflectir l'essència de la decoració interior de les nostres cases, i
assemblar-se a l'estil imperant a la
sala o al dormitori. Per això podem
valer-nos tant del mobles utilitzats en
aquets espais, com dels colors o dels
mateixos accessoris. Miralls, catifes,
gerros, obres d'art, llums ...
Ja sigui modern, clàssic o minimalista,
el rebedor ha de tenir un aire acollidor que faci que tant els convidats,
com les persones que viuen a la casa,
se sentin còmodes.
Us deixo unes fotos d'estils molt diferents per que us inspireu a l'hora de
decorar la vostra entrada. n

Si tenim la sort de tindre un gran rebedor, on se'ns permeti posar qualsevol moble i fer realitat totes les
nostres idees decoratives, cal posar
una cura especial de no cometre l'error d'incloure un excés de mobles in-
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