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Reportatge
Curiositats al voltant de la decoració
de l’ arbre de Nadal
Posar l’arbre de Nadal és una de les tradicions que
esperen amb il·lusió tots els que celebren aquesta
festa.

Taure
L’arbre d’un Taure ha de ser summament tradicional.
Càlid i ple colors tènues. De preferència un arbre
natural, decorat de forma elegant. Amb preferència
d’una sola tonalitat i amb colors tradicionals como
verd o vermell.
Bessons o Gèmini
Un Bessons optarà per un arbre molt poc tradicional.
A aquest signe li encanta tot el que és sofisticat,
artificial, refinat i elegant. L’arbre dels Bessons és
tota una novetat.
Càncer o Cranc
L’arbre de Càncer ha d’estar farcit de decoracions
familiars que des de generacions anteriors hagin
format part important de la vida d’aquest signe. Un
arbre d’estil retro és perfecte.
Lleó
El daurat és indispensable a l’hora de decorar l’arbre
d’un Leo, és el seu color, però també caldrà que el
complementi amb moltes llums.

Fórmula matemàtica per l’arbre perfecte
El 2012, un equip de estudiants de la Universitat de
Sheffield, als Estats Units, van desenvolupar un
sistema que permetia conèixer la forma perfecta per
decorar un arbre de Nadal. L’equip que, amb un
calculadora,
a
partir
de
quatre
fórmules
matemàtiques, va aconseguir el número perfecte de
boles, espumall i llums que es necessitaven per
decorar de manera òptima un arbre segons l’altura.
Per decorar un arbre de 180 cm es necessiten: 37
boles, 565 centímetres de llums de Nadal i 919
centímetres de espumall. La grandària que tindria la
estrella que el corona, es calcula dividint la altura del
arbre en centímetres entre 10.

Verge
Un verge opta per un arbre modern, simètric, sense
molt farciment, combinat, elegant i sense moltes
cursileries. Opta per un arbre sobri, sense tantes
decoracions. Una mica de neu o gebra li donarà una
mica de pulcritud.
Balança
Un arbre càlid amb decoracions que li dóna un aire
refinat, detalls d’àngels i espelmes és l’arbre de
Nadal d’un Balances. És un arbre elegant.
Escorpió
Res de coses que cridin molt l’atenció amb llistons.
Elegant i amb aquest aire de misteri.
Sagitari
Sens dubte, l’arbre més alegre. Ha de ser amb colors i
amb molta personalitat. Colors, llums, música i
detalls preciosos.
Capricorn
Un arbre petit, en un racó de la casa, amb la simple
finalitat de complir amb la tradició. Decoracions
sòbries, allunyats de les excentricitats.
Aquari
El platejat és el color que funciona per un aquari. Un
arbre fora del normal…un arbre blanc, amb boles
platejades i blaves pot ser la idea perfecta. Moderat,
però innovador.

Decorar l’arbre segons el signe del zodíac
Àries
L’arbre d’un àries ha de ser immensament gran,
decorat fins l’última branca. Brillant com ells, utilitza
colors vistosos. El vermell ha de ser el color
predominant.

Peixos
El arbre de Peixos està ple de colors naturals i
energètics, com el blau i el verd. Elegant, discret i
summament delicat, aquest serà sense dubte l’arbre
mes místic. No hi pot faltar la varietat de regals a

sota de les branques.

