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joria ens conformem en donar un
"toc" daurat mitjançant l'ús de complements tipus llums, quadres, miralls... o fins i tot tapisseries. I és que no
és complicat integrar aquest color en
qualsevol tipus de decoració, tal i com
veieu en les fotografies.
Personalment, crec que és un color
que funciona molt bé combinat amb
els blancs, aconseguint ambients frescos i lluminosos. I amb marrons, cremes i xocolates el resultat és càlid i
molt harmoniós.

La febre de l’Or

E

ncara no estem a
Nadal, ho sé. Tot i així
he decidit dedicar l'article d'aquest mes al
color daurat en totes
les seves variants i tonalitats.
D'entrada
som una mica reacis a
deixar-lo entrar a casa i normalment
quan algú comenta que ha decorat la
seva casa amb tons daurats se'ns disparen totes les alarmes, ja que és relativament fàcil caure en imatges
d'ambients ostentosos i recarregats,
però el daurat és un color que ben
combinat i en la quantitat justa no solament pot quedar realment bé sinó
que aporta calidesa i sofisticació a
qualsevol racó de casa. Un toc de daurat crea ambient, és elegant i chic.
Potser és un dels colors que més estant marcant tendència en la creació
d'ambients de les darreres temporades. Sí, sé que pot resultar un color

arriscat, però també divertit, càlid i
acollidor.
Encara que tradicionalment el color
daurat s'associa a l'extravagància i l'excés, avui vull desmitificar aquest aspecte i mostrar tota una varietat
cromàtica de daurats que, ben utilitzats en solitari, o barrejats amb algun
altre color, poden resultar realment
atractius i interessants. Veureu que no
solament s'utilitza el color daurat en
ambients clàssics i barrocs, sinó que
cases modernes i molt actuals utilitzen
aquests tons per donar un toc de llum
i glamour a la decoració.
El color daurat ha estat usat en la decoració des de l'antiguitat, sobretot a
les cases dels més rics o de la reialesa,
ja que el color or simbolitza riquesa,
bona salut i poder.
Si decideixes usar aquest color en decoració, és molt important que no n’a-
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busis, ja que això donarà com a resultat un ambient sobrecarregat. El daurat es pot combinar amb pràcticament
tots els colors —freds, càlids i també
neutres—, tot depèn de l'estil que vulguis crear.
Pots usar el daurat en parets a través
de l'ús de pintura, paper o ceràmiques;
si no vols arriscar-te tant, pots utilitzarho en petits objectes i superfícies com
a mobles, marcs de quadres, petits detalls ornamentals, estampats de robes
i llums.
Per a un ambient clàssic, la millor combinació és la del color daurat amb
blanc o beix. Els tons grisos barrejats
amb or creen un ambient una mica
més masculí i glamurós alhora, sobretot si s'utilitzen teles com el vellut i el
cuir. Amb el color negre ens aporta
elegància, sobrietat i equilibri.
Per a un ambient femení, el daurat va

bé amb tons pastís com el rosa, el verd
aigua, el lila i el blau pàl·lid.
Per a un ambient més modern i extremat, el colors negre i xocolata són les
millors alternatives.
Tot i així, qualsevol que sigui el color
que utilitzis per combinar amb el daurat, tingues en compte que l'ambient
necessita d'una bona il·luminació, ja
sigui natural o artificial, per fer ressaltar els contrastos i que les tonalitats
del daurat destaquin i llueixin al
màxim.
En ser un to càlid, el color or és altament recomanable en el dormitori (en
qualsevol de les seves varietats cromàtiques). Podem jugar a contrastar-lo
amb el color dels capçals i complements. La il·luminació és clau per
donar-li el toc d'intimitat i calidesa
exactes sense recarregar l'espai i saturar-lo excessivament.
Per aquells més atrevits, podem
donar un toc encara més groguenc al
nostre color daurat, i donar protagonisme per exemple a una de les parets
del nostre saló (o zona d'espera, si ho
utilitzem en el nostre lloc de treball),
en aquest cas descarregarem una
mica l'ambient si triem els complements decoratius adequats, en colors
suaus com el blanc o el beix.
Tot i que els més atrevits prendran
l'opció d'empaperar, enrajolar o pintar
parets i sostres d'aquest color, la ma-

És relativament fàcil crear un ambient
sofisticat amb el to daurat. Podem
aconseguir peces decoratives d'estil
vintage en mercats d'antiguitats i com-

prar marcs, llums, miralls antics i altres
complements en aquest color. Si no
trobes el que busques, la pintura
metal·litzada daurada és una bona
opció per personalitzar un moble o
una peça especial. A més de passar
una tarda entretinguda reciclant,
aconseguirem donar-li al nostre espai
un toc diferent.
I tu t'atreveixes amb el Color Or?

Encara que en època de crisi la darrera cosa en que pensem és en fer
despeses extres, la veritat és que
contractar un interiorista pot
convertir-se en una bona inversió.
Si estàs molt verd en temes de decoració o si no tens massa temps
per dedicar-te a aquesta feina, fes
un cop d’ull a alguns dels avantatges que comporta contractar un
professional:
Assessorament integral: Un professional estudiarà els teus gustos
i necessitats, així com les característiques de l’espai amb la fi de trobar els millors dissenys per a cada
un dels racons de la teva llar o negoci.
Facilitat: El que per a tu pot convertir-se en un món, pels interioristes és un cosa senzilla que fem
amb gust i paciència per tal d’aconseguir els millors resultats.
Direcció del projecte: L’interiorista
es dedicarà a realitzar el projecte
de principi a fi, vetllant sempre per
tal de que l’obra satisfaci les expectatives del client. Ens encarreguem
de portar a casa teva les tendències i els estils que més t’agraden,
els millors materials, equipaments
i tècniques.
Pressupostos: La planificació d’un
professional evitarà que les despeses se’ns escapin de les mans, tal i
com succeeix amb les reformes
fetes per un mateix.
Estètica: És un dels motius principals pels quals la gent contracta un
interiorista, per aconseguir una llar
de disseny envejable però alhora
còmoda i sobretot, que reflecteixi
la personalitat del que hi viu.
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