
 
  

( Entrevista realitzada a una dissenyadora d´interors especialista en Feng Shui )
 
Quina és la seva definició o concepte de feng shui?
El Feng Shui és la ciència xinesa de l’emplaçament per a la creació d’espais harmònics, sans i 
pròspers. Concep la Naturalesa com un organisme viu en el qual l’home i l’entorn s’influencien 
mútuament.
  
El Feng Shui es fonamenta en l’estudi de la circulació de l’energia vital pels espais exteriors 
i interiors, i de les qualitats que aquesta adopta segons el lloc. També incorpora aspectes 
que des de la perspectiva occidental anomenaríem psicològics, antropològics, simbòlics i 
funcionals. La ubicació, la orientació, la disposició, la forma, els materials,  o els elements/
objectes són aspectes de l’entorn que condicionen a les persones.
  
El Feng Shui ens ajuda a evidenciar les influències favorables o desfavorables que conflueixen 
en un determinat espai (paisatge natural o urbà, edificis, espais interiors). Això fa possible 
determinar la distribució més adequada de les activitats i les persones en els espais, alhora que 
establir unes mesures per neutralitzar les condicions desfavorables i potenciar o millorar les 
favorables en àmbits com la salut, la vitalitat, el benestar, l’equilibri emocional, la concentració, 
la creativitat, la comunicació o les relacions personals.
  
És fonamental però adaptar el Feng Shui a la nostra cultura i a la nostra manera de viure per 
tal d’aprofitar-ne els majors beneficis possibles. Precisament el Feng Shui original creu que 
l’entorn s’ha d’adaptar el màxim a les persones: i ells el van adaptar a la seva gent, a la cultura 
xinesa, al seu sistema simbòlic, als seus hàbits, a les seves creences, etc. I nosaltres si el 
volem aplicar bé hem de fer el mateix: adaptar-lo al nostre sistema simbòlic, als nostres hàbits, 
a les nostres creences.
  
Cal evitar doncs les translacions formals i estètiques literals d’una cultura diferent com és la 
xinesa, aplicades massa sovint en la pràctica del Feng Shui a occident: el Feng Shui ha de ser 
invisible i adaptar-se a qualsevol tipus d’estil. El feng Shui no és omplir els espais de monedes 
xineses, dracs, budes somrients i un llarg etcètera.
  
Com s’aplica aquest concepte en un restaurant com Udon?
En el procés de disseny dels restaurants Udon hi intervenen tres parts que treballen en equip: 
el restaurador, el dissenyador i el consultor de Feng Shui.
  
El consultor de Feng Shui recull les necessitats i objectius del restaurador i indirectament les 
necessitats del futur usuari de l’establiment (funcionalitat, benestar). I treballa per aplicar-ho, 
conjuntament amb el dissenyador.
Als restaurants Udon s’han aplicat diverses tècniques de Feng Shui (tècniques de forma i de 
brúixola)  primer per fer una diagnosi de les condicions de partida del local, de la que se’n 
desprenen posteriorment una sèrie de propostes que afecten, per exemple, a aspectes com:



  
- Distribució, estructura i organització dels diferents tipus d’espais i usos (espais d’entrada, 
de pas, de taules, de caixa, de servei, de cuina, de bany).
- Ubicació del mobiliari, la decoració i les persones.
- Característiques formals i estètiques dels espais i el que contenen: materials, colors, 
formes, decoració.

L’estil del disseny resultant no respon a una èstètica oriental, sinó que està adaptada a 
l’estil “autòcton”. La intervenció del Feng Shui no s’hi percebrà doncs a simple vista: lo 
important és que tot funcioni bé i que generi harmonia i benestar.
  
Quin és el perfil d’un client habitual a Espais Harmònics?
D’una banda i ha el client particular, que es compra un habitatge i l’ha de començar a adaptar, 
o algú que no se sent còmode en alguns aspectes en el seu habitatge i que vol trobar-ne les 
causes i resoldre-ho. Altres cops, potser influeix força la curiositat per veure realment com 
funciona i com s’aplica per part d’una persona professional. Moltes d’aquestes persones són 
sensibles a les disciplines anomenades “alternatives”.
D’altra banda, hi ha el client que té un negoci o que en vol obrir un, creu que és important 
adequar l’espai que l’acull per tal que les seus clients o socis s’hi sentin a gust i estimulats 
favorablement en la seva valoració d’aquest negoci o empresa. N’hi ha que són sensibles a 
l’àmbit  a les disciplines anomenades “alternatives” (o que fins i tot tenen negocis relacionats 
amb aquest o amb l’àmbit de la salut, el benestar o l’estètica). Altres simplement pensen en 
termes més de funcionalitat.
  
Els seus clients saben sobre el concepte de feng shui i el què significa?
Alguns en tenen informació a través dels mitjans o de llibres (tot i que d’una manera superficial i 
potser una mica distorsionada).
Altres no en saben gairebé res: només els interessa la seva aplicació i efectivitat.
Fins i tot alguns que ho veien com un camp una mica “esotèric” o poc seriós, en veure’n 
directament l’aplicació i els resultats, n’augmenta molt la seva comprensió.
  
Per què creuen que els seus clients escullen un disseny d’interiors com aquest i no un 
d’occidental?
Perquè el perceben com a més complet, i que tindrà en compte altres aspectes que ell 
considera importants per al seu benestar, i que el disseny occidental (o un determinat disseny 
potser molt subjecte a la moda) té massa en compte només els aspectes estètics.
  
Creu que en l’actualitat aquest concepte és simplement la moda, què la gent se sent atreta 
pel seu exotisme o va més enllà?
Com en tot, les modes són per bé i per mal. D’una banda, la moda del Feng Shui en dóna una 
visió molt superficial i poc seriosa, i del tot floklòrica, com si això fós un hobby més, o com si 
tothom llegint-ne un parell de llibres de difusió ja n’esdevingués un expert. D’altra banda, si 
és cert que sensibilitza una mica respecte a la millora dels entorns en els quals vivim i que el 
nostre benestar és important: pot ser una primera porta que obre la possibilitat d’aprofundir-hi 



després d’una manera més seriosa.
  
Com explicaria la influència de conceptes d’interiorisme d’origen oriental a l’Occident?
La influència oriental ja fa temps que es produeix a occident en molts àmbits. Crec que la 
societat occidental moderna s’ha vist mancada d’una sèrie de necessitats que segurament 
abans tenia cobertes. La cultura moderna “del progrés” ha considerat que només era important 
el benestar en un sentit materialista i funcionalista, “desacralitzat”, abandonant els aspectes 
més simbòlics, rituals, “espirituals”, que han considerat “culturament atrassat”, però que la 
història de la humanitat ens ensenya que l’home sempre els ha tingut presents a la seva vida 
personal i social.
Aquesta mancança l’ha trobar en la cultura oriental (també n’hi ha d’altres), que si les ha 
conservades, sabent-les combinar amb el sistema de vida modern.
  
Però no s’ha de confondre el contingut amb el continent: cal fer un esforç per no caure en 
l’estètica, en la còpia formal d’un estil oriental, cal fer un esforç per traduïr els continguts que 
aporten aquests coneixements orientals a la nostra pròpia estètica.
 
____________________________________________________________________________
__
 
( Entrevista realitzada a  la botiga Ikiru a Barcelona)
 
-Quina és la seva definició o concepte de Feng Shui?
 
El Feng Shui consisteix en distribuir els elements en harmonia per a què l’energia positiva 
flueixi. A vegades va en contra de com estàn construides les cases en Occident, raó per la qual 
pot ser difícil a l’hora de distribuir els espais. 
 
-S’aplica aquest concepte en la seva botiga (Ikiru)?
 
No, per què només ens dediquem a vendre productes relacionats amb el tema, ja que el Feng 
Shui requereix un assesorament més personalitzat (visitant les cases dels clients, etc). L’únic 
que podem donar són petits consells generals. 
 
-Quin és el perfil habitual d’un client a Ikiru?
 
Existeixen dos tipus de clients: Hi ha uns que coneixen el tema del Feng Shui i demanen 
consell, i uns altres que només compren per tema de moda, perquè simplement els agrada. 
 
 
-Quins arguments els dónen a la gent per a què escullin un disseny de tipus oriental i no 
un d’occidental?
 
Es tracten de productes fets a partir de fibres naturals i artesanals (com els matalassos, per 



example), i els tatamis estàn fets de canya d’arròs premsada. El fet que siguin naturals pot 
resultar més beneficiós per la salut que no pas les fibres sintètiques. 
 
 
-Com explicaria la influència de conceptes d’interiorisme d’origen oriental en occident?
 
Hi ha varies raons per explicar aquesta influència: Hi ha gent que l’estil de vida occidental no 
els omple, i a través de mètodes com la meditació o el ioga descobreixen el Feng Shui i els 
productes relacionats. Però d’una altra banda hi ha molta gent jove, al voltant dels 20 anys  
influenciada pel manga i l’anime que quan ho veuen senten curiositat per tenir un tatami o un 
futon i els demanen als pares que els comprin, tot i que aquests desconeixin aquesta febre per 
tenir productes asiàtics.
 
____________________________________________________________________________
_
 
( Visita a la botiga Futon Llit a Barcelona)
 
Cal afegir, que a l´hora de realitzar entrevistes també vam visitar a una altra botiga de 
Barcelona on venen productes japonesos relacionats amb la decoració tot i que no ens van 
poder contestar a les nostres preguntes al.legant falta de coneixements. Tot i així vam observar 
alguns aspectes que ens van cridar l´atenció.La botiga es dedica a la venda de futons i tatamis, 
es tracta d´un negoci amb tres botigues a Barcelona. A més, els productes que ofereixen als 
seus clients els fabriquen a Espanya, amb la qual cosa no procedeixen d´Àsia directament. La 
disposició dels productes a la botiga era un exemple d ´una possible distribució dels mobles a 
casa.Tot i no tenir coneixements de Feng Shui, hi havia llibres de decoració a la botiga sobre el 
Japó, el Feng Shui així com un kimono en exposició. Tot i no aconseguir les respostes que ens 
habíem plantajat en un inici, ens va aportar un altre tipus d´informació a través de la que hem 
pogut extraure reflexions per la nostra recerca.  


