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El color de l’any 2017 és
el verd Greenery
Amb aquesta elecció, el verd Greenery
esdevé ferma resolució del desig innat
de les persones de fer tornar el verd a
les seves vides modernes. És una declaració que els temps estan canviant, una
manera de prendre major consciència
del nostre món i la natura que ens envolta. Sens dubte, un color molt encertat, especialment en aquests temps en

Finalment, ha arribat el moment en què
Pantone ha anunciat el color del 2017. En
aquesta ocasió l'escollit és el Pantone
Greenery, un to verd poma molt vibrant
i estiuenc.
Ja es veia que els anys 90 estan de tornada, i l'anunci de Pantone no pot estar
més en línia amb això. El Pantone Greenery em recorda moltíssim a aquesta
època en què els colors fluor, com
aquest verd, eren uns dels colors més representatius d'aquests anys.

El color triat és un color refrescant, revitalitzant i símbol d’un nou inici. És un to
verdós amb matisos de groc. Aquest
color evoca l'herba, els arbres, la natura... I és que, des de fa uns anys, el ressorgir de la natura en les zones urbanes
és un fet que podem constatar tots.

Cada vegada més veiem com creix la
cultura de la decoració verda, i com
aquesta inunda les cases amb plantes,
flors i herbes aromàtiques, horts urbans
o jardins verticals, i alhora reclama un
lloc que mai no hauria d’haver desaparegut de les nostres vides: la natura. Una
nova manera de consciència en forma
de color verd s'està apoderant de totes
les cases i els llocs de treball. Avui dia,
les plantes i altres elements de natura
són un must have decoratiu.
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què la tecnologia ens ha envaït.

Entre els molts factors que tenen en
compte els professionals de l'Institut del
Color Pantone per triar el color que marcarà tendència el pròxim any, hi ha les
possibles combinacions; i el verd Greenery és un color molt versàtil. Combina
perfectament amb tons neutres com ara

el gris, el negre o els terrosos. Amb tots
els blaus: des del blau Serenity (color de
l’any 2016) fins als blaus més intensos,
com ara el to petroli. I, per descomptat,
amb el lila i el rosat en totes les tonalitats (des dels tons pastel als més intensos, com ara el fúcsia). Aquestes
combinacions proposades per Pantone
es poden aplicar a diversos sectors, com
ara al de la moda, la bellesa, la decoració, el producte i el disseny gràfic.

En referència a l'interiorisme i a la decoració d'interiors, aquest Pantone 150343 (Greenery) ens ajudarà a viatjar, a
il·lusionar-nos amb paradisos tropicals i
amb llocs frescos, i aconseguirà espais
que aportaran tranquil·litat i harmonia.

Com utilitzar el verd
Greenery?

A la cuina podeu triar aquest color per
donar un toc de frescor. És perfecte en
cuines en què predomini el color blanc i
la fusta, i el color verd el podem utilitzar
en tamborets, llums i complements.
Si estàs pensant a reformar la teva cuina
i t'agrada aquesta proposta cromàtica,
tria el verd Greenery com a color essencial, també per al mobiliari de la cuina,
les rajoles o els frontals dels armaris i els
calaixos. Combina’l amb tonalitats grises
i blanques per crear un espai contemporani, molt afavoridor.

Al menjador o la sala d’estar. Utilitza’l
en tèxtils, coixins, plaids (una mena de
mantes decoratives) i catifes, al costat
de qualsevol gamma de grisos, des dels
més pàl·lids fins als més foscos. Amb

aquest color aportaràs lluminositat a
l’espai.
Atreveix-te a barrejar-lo amb altres elements en groc, per aconseguir un ambient alegre i colorista. També pots
aconseguir un look cosmopolita entapissant una butaca o un sofà en verd Greenery. Incorpora un racó amb encant
afegint-hi vegetació i plantes.

Al dormitori. El verd Greenery t'ajudarà
a transmetre sensació d'harmonia i serenitat, factors imprescindibles per descansar a gust. Utilitza’l en petits
complements tèxtils, per vestir el llit o
en les parets principals. Busques un
extra de lluminositat? Combina’l amb
tons grisos i blancs

Al bany. Ideal per utilitzar també en el
bany, crea efectes sorprenents jugant
amb revestiments de diferent tipologia,
format i color. Si el combines amb fusta,
aconseguiràs que el teu bany llueixi fresc
i lluminós. Dissenya una original cabina
de dutxa utilitzant peces de mosaic de
gres esmaltat (Gresite) en aquest color,
tant per revestir les parets com per pavimentar el terra.
Us haig de confessar que quan vaig
veure l'anunci del color Greenery no em
va convèncer gaire. Especialment perquè em semblava difícil d’utilitzar en es-

pais d’interior. Després vaig veure el
vídeo de presentació que ha fet Pantone,
del significat d’aquest color, de tot el que
representa, i vaig començar a buscar referències i a trobar diverses combinacions en què aquest color funcionava
realment bé. Personalment m'agrada
molt el color verd, però aquest to en particular no l’he utilitzat mai en els meus
projectes. Encara que, qui sap... potser
l'any que ve trobarem clients que s'atreveixin amb aquest to! Us convido a veure
algunes de les aplicacions d'aquest color
en decoració. Perquè el món és blau,
però també verd, i no ho hem d'oblidar.
Cal deixar que el verd inundi les nostres
vides!
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