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to profund, més brillant i viu que el blau
marí. Combina perfectament amb els
color cognac i xiprer, i porta elegància i
serenitat a qualsevol estança. Combinat
amb el gris Alumini aportarà un toc neutre a l’espai i li donarà un punt de modernitat.

Els nous colors de la
tardor
A principis d'any, Pantone es va encarregar de proposar al món la seva paleta de colors per al 2014, una paleta molt esperada perquè cada any decideix les tendències
cromàtiques pel que fa a la moda i a la decoració. Aquest any, els dissenyadors s'han
deixat fascinar per la bellesa del passat i l'esperit del present. El gust pel vintage s'estén i recrea la paleta que composa els 10 colors Pantone que marcaran aquesta propera temporada tardor- hivern 2014-15. Disseny i color s'inspiren en disciplines tan
variades com són la literatura, l'artesania, la fotografia, l'arquitectura retro, els paisatges exòtics o les llegendes del rock.
Podriem dir que aquesta és una temporada de colors “atípics”, una col·lecció
artística amb combinacions poc habituals al que estem acostumats dins de la
tardor.
El color “Orquídia Radiant”, és el que
domina la paleta dels 10 colors Pantone
per a la tardor 2014. Al seu voltant se situen el color “Sangria”, un vermell exòtic i glamurós que evoca un punt
d'aventura a destinacions llunyanes i que
es veu reforçat pel color “Aurora Red”,
un vermell més sofisticat que li aporta
empenta i lluminositat. Aquests dos vermells, destinats a aportar maduresa a la
paleta cromàtica de la decoració, vénen
seguits per la família del color porpra
amb el “Mauve Mist”. Colors que inspiren la imaginació i desperten l’intriga.
Aquest color porpra el trobem en el seu
to més romàntic i elegant, que recorda
a l’era del déco i estimula el sentit de la
feminitat i del poder. És aquí on entre en
joc el “Radiant Orchid”, el color més
captivador que ens donarà coherència a
tot aquest espectre cromàtic.
En la gamma de verds trobem el color
xiprer, “Cypress”, un verd fosc amb tonalitats molt suaus però amb una ombra
majestuosa i poderosa que li dóna una
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EL COLOR GRIS
“ALUMINUM”

glamuroses. Aquest color sobrepasa els
cànons clàssics del marró típic de tardor
per oferir un aspecte més culte i sofisticat, un punt sumptuós que aporta estil
i classe als colors de la nit.
Combina molt be amb el “Misted Yellow”. Aquest dos tons són la combinació més optimista; un veritable raig de
llum per a la tardor que ja tenim a sobre.

El gris és un color cada vegada més omnipresent en la decoració. A poc a poc
s'està convertint en el nou color negre:
un color modern, senzill i que atorga als
ambients una gran dosi d'elegància.
Però igual que passa amb el negre, el
gris no és un color fàcil d'utilitzar. Si no
ho combinem bé o si abusem d’ell,
podem crear ambients massa freds. És
el color de la tardor per excel·lència.
S’associa amb la independència, amb

EL COLOR XIPRER

presència imponent. Pel que fa als blaus,
tenim el color “Bright Cobalt” que amb
el seu punt verdòs, ofereix un toc subtil
sobre el blau cobalt tradicional, i que unifica els blaus d'aquesta temporada. De
la mateixa manera, el “Royal Blue” ofereix un aspecte suggerent i digne, proporciona una major complexitat i emoció
que el blau marí però sense deixar de ser
versàtil. L’“Aluminum”, un color acer inoxidable futurista que serveix com a cortina que tall i com a neutralitzador de la
combinació de les parelles “Bright Cobalt” amb “Sangria” i “Cypress”, així
com del “Royal Blue” amb el “Mauve
Mist”.
I per finalitzar, els dos colors més càlids,
el “Cognac” i el groc amb un punt ocre,
el “Misted Yellow” del qual ja vam parlar en edicions anteriors.
Ara que la tardor s'acosta no està de

més repassar alguns dels tons proposats
per Pantone per aquesta temporada
2014, i especialment els que funcionen
millor en decoració. Per això, avui faré un
repàs a quatre d’aquests colors de tardor, tons amb els que gaudiràs combinant aquest any tant en decoració, com
en moda i complements.

EL COLOR COGNAC
El cognac és un to càlid situat en un punt
intermedi entre el color terra i el color vi,
i és perfecte per a la tardor perquè serà
capaç de sintonitzar amb el color de les
fulles al mateix temps que aporta una
sensació acollidora al nostre entorn.
Aquesta tardor el trobarem sobretot en
acabats en pell en sofàs, butaques, cadires i puffs, i a més combina genial amb
un altre dels colors de la tardor: el verd
xiprer.
El nom de Cognac condueix a il·lusions

tal zen i la decoració estil indi seran els
que més destaquin.
La geometria seguirà mantenint un pes
essencial en aquesta propera temporada
tant en moda com en decoració. Els mobles d'estil vintage ens traslladaran a antigues èpoques sesenteras i dels setanta
amb grans inspiracions musicals en els
seus dissenys.
El mobiliari amb cuir a l'estil clàssic combinat amb materials nobles, vidre o metall, estarà a l'ordre del dia.

Juntament amb el cognac, un altre dels
colors que més ens van agradar per
aquesta tardor és el verd xiprer, un verd
que té la capacitat de relaxar, acollir, seduir i aportar calidesa amb només mirarlo. Es tracta d’un verd fosc que tant ens
servirà per estampar en tèxtils de la llar
com per a decorar les parets. I, com
dèiem, combinant-ho amb el cognac,
ens queda un còctel deliciós.

EL COLOR “ROYAL BLUE”
Un color molt versàtil, molt fàcil de combinar ja que sempre queda be. És d'un

l’evasió. És el color del fum i de la boira,
però també és el color de l’ordre i de l’equilibri. De la neutralitat. És la barreja del
blanc i del negre. De la creativitat i del
triomf. Si ho barregem amb colors forts
com el blau reial, contrasta i calma.
Tots aquests colors casen molt be amb
l'estil industrial, dins dels quals prendran
molta importància la combinació entre
materials de fusta i metall. Tot indica que
s’aproxima una onada d’espiritualitat en
l’estil decoratiu per aquesta propera
temporada. És per això que l’estil orien-

En l’article d’aquest mes us vull ensenyar
la meravellosa combinació entre el color
cognac i diferents tons de blau i gris alumini. El resultat són uns espais molt càlids, plens d'elegància i sobrietat.
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