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Vintage, l’exclusivitat
del glamour

J

a fa uns anys que la paraula
“Vintage ” va començar a circular, no sols en el món de la
moda, sinó que la seva influència també ha arribat al
món de la decoració, la joieria i altres sectors.
Després de rebre diverses
consultes sobre aquest tema per part
d’alguns clients, he

decidit escriure aquest article dedicat a
aquesta tendència, amb la intenció d’aclarir com s’ha d’entendre aquest concepte que tant d’èxit ha conquerit, i
segons el meu criteri, el que encara pot
arribar a assolir.
El Vintage consisteix bàsicament en adquirir roba, joies, objectes o mobles antics i combinar-los amb estils
contraposats molt moderns, avantguardistes i amb una forta càrrega de
disseny. Però això no és tan fàcil, aquest
estil té alguns límits, aquí no val tot.
Aquests mobles o objectes antics han
de ser peces de gran qualitat, d’un important valor o provinents de firmes de
reconegut prestigi. NO és correcte busGIDONA

car qualsevol cosa ni recuperar mobles
o objectes vells de les golfes de pares o
avis (tal i com havíem dit en altres estils
decoratius).
Recordeu sempre que Vintage no és sinònim de vell, sinó d’antic amb glamour.
Són objectes o accessoris de qualitat
que presenten certa edat però sense
que els puguem catalogar com a antiguitats.
Es tracta d’un estil complicat, ja que el
seu concepte també ho és. Aquesta dificultat pot accentuar-se encara més si
un no té un estil propi i molt personal.
Ho entendreu ràpidament en l’exemple de la roba vintage. Vestir i apostar
pel vintage i intentar de combinar
abrics, americanes o vestits d’altres
èpoques pot causar l’impacte contrari
al que busquem, fins i tot podem quedar fora de lloc. Això només està permès a gent amb una personalitat molt
definida i molt ben assessorada ja que,
com deia abans, no tot s’hi val.
És per això que estils tan marcats, sempre és convenient que vinguin recomanats i orientats per experts en la

matèria (antiquaris o decoradors experts en aquest tema) i així almenys et
garantiràs l’èxit.
Com podreu comprendre, aquest no és
un estil en sí mateix, es basa en la recuperació combinada dels clàssics, tant
els de l’estil francès i anglès per un costat, i per un altre, els dissenys dels anys
50, 60 i 70 com ara peces dels Eames,
Le Corbusier, Mackintosh, etc. Per això
l’estil Vintage ens dóna com a resultat
una estètica Retro d’aspecte modern.
Podríem definir-lo com una manifestació de la cultura postmoderna. Com un
producte de la pèrdua de la fe en el
progrés i en el desencant del motor de
la innovació pròpia de la modernitat.
Així, en lloc de mirar cap al futur, es recorre amb nostàlgia a elements d’èpoques passades. D’aquesta manera, la
moda es serveix del passat per motius
purament estètics on es combinen elements de diferents èpoques i llocs, descontextualitzats de la seva funció i raó
originals.
Vintage és un terme pres de l’anglès i
que s’utilitza per a designar qualsevol
objecte antic, de disseny artístic i d’alta
qualitat (sense que hi falti cap d’aquests tres elements). És un estil elegant, d’aire romàntic, basat en els
dissenys d’estils antics però utilitzant

Què es busca amb l’estil Vintage?:
Exclusivitat: La majoria dels productes vintage van ser reproduïts en petites quantitats i encara són menys els que han arribat en bon estat fins als nostres dies.
Qualitat: La producció d’aquestes peces sol ser exquisida. Són articles caracteritzats pel seu bon fer, moltes vegades de manera artesanal en la seva totalitat
o gran part d’ella.
Materials: Són peces fetes amb materials que en l’actualitat tenen un preu desorbitat.

accessoris avantguardistes i moderns.
En l’estil Vintage pur, s’utilitzen peces
antigues exclusives d’alt nivell que es
renoven o es combinen amb d’altres
més modernes.
Després d’aquesta descripció us dono
uns consells per donar a la vostra casa
aquest toc vintage. Aquest estil queda
bé en tots els racons de la casa, però sobretot, no ens hem d’excedir en la
quantitat d’aquests elements antics, ja
que l’essència d’aquesta proposta és la
d’aprofitar el seu encant i ressaltar-lo
enmig d’un ambient modern.
A la sala d’estar pots incloure cadires,
sofàs i taules d’estil Lluís XV que evoquin un ambient noble i majestuós. El
capitoné és el rei de la tapisseria vintage i els mobles de fusta fosca (noguera o caoba) es combinen amb
d’altres de fusta decapada en blanc
trencat, o amb detalls en color daurat
o bronze.
A la paret pots posar-hi un mirall gran
de tipus imperi, ovalat o rectangular.
També es poden penjar fotografies
amb marcs de diferents formes, mides

Valor econòmic: El seu preu està molt lluny d’objectes similars actuals. El seu
valor augmenta segons l’època a la qual va pertànyer, el dissenyador que la va
crear, el seu bon estat i, en algunes ocasions, el seu propietari anterior.
Història: Els consumidors d’aquest estil donen un gran valor afegit a la seva càrrega històrica. De fet, un dels llocs per adquirir-los són precisament els antiquaris.
Col·leccionisme: No tot el públic adquireix aquests articles pel seu ús. En ocasions es creen autèntiques col·leccions privades de disseny pel sol plaer artístic
de la seva possessió.
Acabats: El gust pel detall i els seus elements decoratius estan realitzats amb
una cura exquisida de la qual no disposa la moda actual.
Estil: El Vintage està associat a persones creatives i de gust refinat.
i acabats.
Del sostre penja una làmpada d’aranya
amb llàgrimes de vidre, com els models
del s. XVI. I sobre les tauletes utilitza
làmpades de tall antic.
Les robes han de ser de colors brillants
i frescos (verd, rosa, blau cel, blanc) o
amb estampats de flors. Al terra podem
posar catifes de llana de color neutre o
amb patrons clàssics.
Al dormitori, les tauletes de nit poden
ser d’estil afrancesat: altes i estretes, de
fusta fosca o blanc trencat amb unes
làmpades Art Decó. Sobre el llit utilitza
roba de capitoné, típic dels anys 50 i
col·loca-hi molts coixins de diferents
colors i teixits. Els baguls també són
una opció encertada.
Al menjador el centre d’atenció serà
una taula de fusta envoltada d’unes cadires de tall clàssic. Escull una vitrina
per exhibir la vaixella i assegura’t de
tenir un joc de tasses de porcellana pintades amb detalls daurats o dibuixos
de flors.
Al bany renuncia a la mampara i posa
cortines, tant a la banyera com a la
dutxa. Les tovalloles brodades les pots
guardar en un armariet antic i sobre el
lavabo penja un mirall ovalat amb el
marc de fusta treballada o de bronze.

Si vols un ambient vintage total, posa
unes aixetes antigues i en lloc de la
dutxa, una banyera antiga amb quatre
potes.
Complements i accessoris: recorda que
els complements són molt importants
per aconseguir un estil vintage. Has
d’intentar que siguin especials, únics o
almenys, de tipus antic: un telèfon dels
anys 50, un gerro afrancesat de color
turquesa, quadres imperi, petites ampolletes de perfum de vidre, làmpades
d’Art Decó, baguls desgastats, rellotges
antics de paret, tasses i plats de porcellana...
Espero que amb aquestes recomanacions pugueu donar a casa vostra el toc
vintage que busqueu, però recordeu:
els que no estigueu ben segurs de com
renovar casa vostra amb aquestes pautes, no dubteu en buscar assessorament en interioristes, decoradors i
antiquaris especialitzats.
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