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Fa molt temps, en una galàxia 
molt llunyana, existia un planeta 
anomenat Coloraines, en el qual 
habitaven uns éssers anomenats 
colors.

Eren de dues espècies ben diferents, 
els il·luminats i els pigmentats.



Els il·luminats

Aquesta espècie, que vivia de nit, 
tenien llum pròpia, quelcom similar 
a les nostres cuques de llum.

Convivien tres tribus d’il·luminats, 
els “R” de color vermell, els “G” de 
color verd i els “B” de color blau.
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Com eren molt organitzats, 
tenien dividit el planeta per sectors 
anomenats “pixels” i a cada sector 
només podien estar un màxim de 
255 individus de cada tribu.

Aquests eren els tres sectors 
on vivia cada tribu.



Però com que el planeta era molt 
lluny, des de l’espai exterior només 
es podia visualitzar la llum que 
emetien els iluminats i era així com 
els veiem.



Els agradava molt socialitzar, 
en els sectors colindants sempre 
estaven barrejats…



…i era així com els veiem.



Alguns mes valents s’acostaven 
a l’exterior del planeta, i com més 
s‘apropavan menys eren els que 
s’atrevien.

Al sector exterior no anava mai 
ningú.



…i era així com els veiem.







Al centre del planeta feien el mercat 
on es reunien tots, però recorda que 
només hi podia haver un màxim de 
255 individus de cada tribu.



…i era així com els veiem.



En els sectors adjacents del mercat 
també estaven barrejats, però 
sempre hi havia més dels que eran 
a prop de casa.



…i era així…



…com els veiem…



…quan era de nit a tot el planeta.



Quan sortia el sol i es feia de dia 
s’anaven a dormir i es podia veure 
que el planeta era d’un blanc 
immaculat.



Els pigmentats

Aquesta era l’altra espècie, només 
sortien de dia i no tenien llum 
pròpia, aquests eren molt més 
diversos, havien 3 tribus principals, 
els “C” de color Cian, els “M” de 
color Magenta i els “Y” de color 
Groc.

A més a més, existien dues tribus 
més un tant particulars, els “K” i 
els “Tintaplana” dels que parlare 
més endavant.
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Aquests també eren molt 
organitzats, i també tenient dividit 
el planeta per sectors però les seves 
normes eran una mica diferents, a 
cada sector només podien estar una 
màxim de 100 individus de cada 
tribu.

Aquests eren els tres sectors on 
vivien cada tribu...



…i era així com els veiem.



També els agradava socialitzar 
i en els sectors colindants estaven 
barrejats ...



…i era així com els veiem.



Als “CMY”, al contrari que als 
“RGB” no els agradava anar al 
centre del planeta, uns pocs valents 
s’apropaven, però cap d’ells ho 
trepitjava…



…i era així com els veiem.







En canvi, eren molt més aventurers 
i els encantava anar a la perifèria 
del planeta, contra mes lluny, molt 
millor…



…i era així com els veiem.



De fet, la perifèria del planeta era 
el seu lloc preferit de reunió, i eren 
de totes les tribus, però recorda que 
nomès hi podia haver un màxim 
de 100 individus de cada tribu per 
sector.



Y si, era així com els veiem, peró…



En els sectors perifèrics hi vivia una 
altra tribu, els “K” que eren de 
un color negre autèntic  i quan es 
barrejaven amb els “CMY” es veia 
d’un color negre molt més intens.
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I era així...



…com els veiem…



…quan era de dia a tot el planeta.



Els tintaplana

A l’altra cara del planeta vivia 
l’última tribu, eren milions i tots ben 
diferents, mai socialitzaven amb els 
“CMYK” i cada individu era d’un 
color especial i diferent.

Jo sóc 
“daurat” 

i no m’agrada 
barrejar-me.

Jo sóc 
“verd fosforescent” 
i també m’agrada 

anar per lliure.



I aquesta és la història del Planeta 
Coloraines, on els colors no eren el que 
semblaven.


