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Marsala, el to vi i
terra que es lluirà el
2015

Juntament amb daurats i ocres, crea habitacions molt sofisticades, vibrants i
càlides.
I si el que volem és crear ambients alegres i vibrants es pot combinar amb turqueses, verds i roses.
Aquest to aplicat a la decoració d'interiors aporta ambients sossegats i
tranquils. Com he dit abans, és un to
que es complementa perfectament
amb marrons i grisos càlids. Casa molt
bé amb els colors dels fruits silvestres,
terres, ocres, marrons, tonalitats naturals (fibra, fil, palla ...). Però Pantone va
més enllà i, en les seves propostes de
maridatge (que per això és un vi), ho
combina amb el blau clar com el del
texà desgastat, que ha utilitzat en la
seva col·lecció d'imatges com a color
complementari.

creativitat i l’experimentació”. Asseguren que té “un punt de sofisticació però
que si el triem en la seva vessant més
mat realça la seva naturalesa orgànica.
I si pel contrari, afegim un punt de brillantor, transmet un missatge totalment
diferent de luxe i glamour”.

El 2015 ja té el seu color. Segons la
firma Pantone, empresa que regeix el
sistema d'identificació, comparació i
comunicació del color per les arts gràfiques, ha seleccionat el to que predominarà en la cromàtica de la moda i la
decoració per a l'any que ve. Pantone
rastreja el món a la recerca de les influències cromàtiques i amb tot el que
s'ha analitzat decideix quin serà el color
de l'any.
Es tracta del Marsala, un to carregat de
vi i terra, el nom prové d'aquesta ciutat
siciliana que produeix excel·lents vins.
També conegut com a pantone 181438, el definiríem com un to marró
vermellós que ens recorda a la terra, la
teula i a l’ argila. No és bordeus, no és
vermell, no és marró ... és marsala.
La firma assegura que aquest color “és
igualment desitjable per homes que per
a dones”. Que és un to que “anima la
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El color Marsala, es pot definir com un
marró vermellós, amb personalitat i
amb molt de cos, que en paraules de
Leatrice Eiseman, directora executiva
de la companyia Pantone, és un color
“cordial però amb estil. Universalment
atractiu i que es pot portar fàcilment
als camps de la moda, de la bellesa,
del disseny industrial, del mobiliari de
la llar o a l'interiorisme en general”.
El color Marsala és saborós, suggerent
i sensual, passional i terrenal... Reflecteix tant l'amalgama cromàtica natural
d'orient (curri, espècies, teixits, paisat-

A causa de la seva personalitat intensa,
Pantone l’emmarca en ambients molt
teatrals i luxosos on el daurat és la seva
parella ideal.

ges...) com la més pura sofisticació i
tradició occidental.
Mentre que el captivador Orquídia Radiant (Pantone 18-3224), el color de
l'any 2014, encoratjava la creativitat i la
innovació, Marsala enriqueix la nostra
ment, cos i ànima, desbordant confiança i estabilitat.
El to Pantone18-1438 Marsala és un
vermell terrós, un color vi, ric i carismàtic, que segons l’Institut compleix

amb el bon gust a causa de “la seva
complexa sofisticació”. Com hem dit,
pren el seu nom del vi sicilià, i el vincula
amb el menjar i la terra: “sofisticat i
neutral”.
Afegeix que en ser un color amb molts
contrastos, és perfecte per usar-lo en
disseny gràfic, en camps com el de
l'embalatge o la targeteria. O en el disseny industrial com ara en petits electrodomèstics : cafeteres, aspiradors…
en el color de carrosseries de cotxes,
en joieria, en roba per la llar, en tapisseria de mobles, etc.
Aquest color també va ser molt apreciat per famosos dissenyadors de la
moda, segons registra l’Informe Pantone, i ja es podrà veure a les
passarel·les de la primavera del proper
any 2015.
Modistes, com Gucci, Valentino, Calvin
Klein, Burberry o Cristian Dior, han incorporat aquest to en les seves col·leccions i el defineixen com “un color
unisex que desborda confiança i estabilitat, és robust i terrós”.

El to ric i seductor del marró vermellós
del marsala afegirà la nota de calidesa
als interiors. És un color fàcilment combinable. Amb grisos càlids i cremes,
aconseguirem espais assossegats amb
tocs de color.
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