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HI-Cone produïda i organitzada per Fundació ”la Caixa”
-



INTRODUCCIÓ
Alguns objectes quotidians s’han convertit en el que anomenem herois ocults, és a dir, 
objectes quotidians que (metafòricament) més d’una vegada ens han salvat la vida, perquè 
ens han ajudat davant de problemes concrets gràcies al seu disseny simple però brillant, o 
al seu maneig revolucionari. Són objectes produïts en sèrie, que constitueixen un element 
indispensable de la nostra vida diària. Un clàssic quotidià, un objecte amb un disseny original 
que no ha variat gaire malgrat el pas del temps. 

Durant els segles XIX i XX es van crear milers d’invents que van contribuir, amb més o menys 
intensitat, a la transformació i al progrés de la humanitat, i aquest és el cas de molts dels 
objectes que es mostren a l’exposició.

Així, l’aparició de la cremallera i del VELCRO® va comportar un canvi en la forma de 
vestir; el bric i la llauna de conserves van transformar la manera de consumir els 
aliments, i la bombeta va canviar la manera de viure el dia i la nit. Les seves històries 
expliquen el context cultural i industrial de la societat i, com a productes 
industrials, representen ideals de modernitat encara avui vigents: economia de materials, 
funcionalitat i durabilitat. 

Si bé és cert que aquesta exposició es pot visitar i entendre com un itinerari per la història 
dels objectes i el seu ús, us proposem fer el camí invers: un recorregut per la història de la 
humanitat vista a través dels objectes, el seu context, la seva documentació i, especialment, 
la forma en què nosaltres els vivim.

En el plantejament de la visita amb els alumnes, abans de parlar de cadascun dels objectes, 
convé que els formulen preguntes com ara «Què és un heroi?», «Què fa?», Per què 
“ocult”?», «Quins són els nostres herois?», «Per què creiem que l’exposició du aquest títol».

Després de respondre a aquestes qüestions bàsiques, serà el moment d’abordar els 
objectes, però fent un èmfasi especial en els temes que els relacionen entre ells. Per 
això aquest document conté, en primer lloc, una fitxa exhaustiva de cadascun dels objectes 
presents en l’exposició, i, en segon lloc, una sèrie de temes que proposen agrupacions 
d’objectes i els posen en relació de manera transversal. 
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MATERIAL EXPOSITIU

— Mostrari de tots els llapis de colors de Faber 
Castell
— Rèplica d’un llapis preindustrial
— Vídeo sobre la fabricació d’un llapis
— Anuncis i dibuixos d’època

QUÈ ÉS?

Un llapis o portallapis és un instrument 
d’escriptura o dibuix. En general, un llapis està 
compost per una barreta de grafit encapsulada 
en un cilindre o prisma de fusta, tot i que també 
es fan servir embolcalls de paper i plàstic.

COM VA APARÈIXER?

El llapis va sorgir gràcies al descobriment de les 
mines de grafit. L’ús d’aquest material barrejat 
i cuit amb argila proporcionava les mines per 
escriure. S’expliquen diferents orígens del 
llapis: a l’Anglaterra del segle XVII, a França 
gràcies a Nicolas Jacques Conté o a Àustria 
per iniciativa de Josef Hardtmuth, i també es diu 
que el van desenvolupar uns fusters italians al 
seu taller. Al final del segle XVIII, el llapis ja era 
un instrument comú d’escriptura.

COM FUNCIONA?

Els primers llapis eren barres quadrades de grafit 
dins d’estructures longitudinals de fusta també 
quadrades. Posteriorment es va començar a 
elaborar de forma cilíndrica i amb mina també 
cilíndrica, però va resultar que la forma exterior 
hexagonal era millor, ja que evitava el rodament 
del llapis. També es van afegir una gran varietat 
de colors a la mina i una goma d’esborrar 
inserida a la part oposada a la punta. Així 
mateix, van aparèixer els portamines, creats pel 
japonès Tokuji Hayakawa el 1915, que evitaven 
la presència de la fusta i el molest sistema de fer 
punta amb una ganiveta o una maquineta. Els 
portamines duraven indefinidament sempre que 
s’hi tornessin a posar les mines.

EL LLAPIS



MATERIAL EXPOSITIU

— Calendari de bombolles
— Bombolles en forma de cor per Puti Puti, 
Japó
— Dibuix de la patent
— Cadira Starck embolicada amb plàstic de 
bombolla
— Àudio amb el so de plàstic de bombolla

QUÈ ÉS?
El plàstic de bombolla o, formalment, plàstic 
alveolar és un material plàstic flexible i 
transparent que es fa servir normalment per 
embalar articles fràgils. La seva aparició 
va evitar haver de llençar quilos i quilos de 
paper i de cartró a les escombraries. 

COM VA APARÈIXER?

El plàstic alveolar el van crear els enginyers 
Alfred Fielding i Marc Chavannes el 1957. 
Com moltes altres innovacions, va ser 
accidental en intentar crear un paper pintat 
de plàstic texturat i amb base de paper que 
es pogués netejar fàcilment.

COM FUNCIONA?

Les bombolles d’aire poden ser de mides 
diferents, en funció del volum de l’objecte 
que s’ha d’embalar i del grau d’amortiment 
necessari. Oscil·len entre 6 i 30 mil·límetres, 
o més. De vegades calen diverses capes per 
proporcionar protecció contra impactes, 
mentre que amb una capa n’hi ha prou per 
protegir superfícies. A més de la protecció 
de les bombolles, el mateix material plàstic 
pot oferir altres formes de protecció. Per 
exemple, en transportar peces i components 
electrònics sensibles es fa servir un tipus 
d’embolcall a base de plàstic antiestàtic que 
dissipa les càrregues estàtiques, de manera 
que protegeix els sensibles xips electrònics 
contra les descàrregues, que els poden fer 
malbé. Recobert amb paper d’alumini, el 
plàstic alveolar el fan servir com a aïllant 
tèrmic i acústic.

EL PLÀSTIC 
DE BOMBOLLES



MATERIAL EXPOSITIU 

— 70 models diferents de clips 
— Vídeo Die Sendung mit der Maus (programa per a infants)
— Abecedari confeccionat amb clips per Teo Menna 
— Anunci del 1900 

QUÈ ÉS? 

Potser el clip és un dels productes manufacturats més barats del 
mercat i un dels invents que continuem utilitzant pràcticament 
igual que quan el van crear; un objecte que desafia la llei de 
l’evolució i continua inalterat amb el pas del temps. És un doble 
bucle, com una S allargada i doblegada sobre ella mateixa. Es 
fabrica amb filferro niquelat (per evitar el rovell) i calibrat amb 
precisió. 

COM VA APARÈIXER? 

La creació del clip no va ser una tasca fàcil ni ràpida, sinó 
fruit d’un llarg procés iniciat en paral·lel a la proliferació de 
paperassa que va comportar la Revolució Industrial, ja a les 
noves oficines calia ordenar grans quantitats de papers per a 
comandes i albarans.  Així va arrencar la burocràcia i es va 
començar a besllumar el futur sector terciari. 
Ara bé, agrupar de manera provisional els fulls de paper era 
una antiga necessitat que, segles enrere, s’havia resolt de 
maneres diverses. Els papers es cosien amb fil, cintes de cotó o 
seda, o tires de cuir per formar un lligall, o bé s’unien amb tota 
mena d’agulles o passadors metàl·lics. Aquests procediments 
eren pesats i, a més, foradaven el paper de manera irreparable. 
Les primeres màquines per doblegar i tallar el filferro van 
permetre corbar l’acer sense trencar-lo, de manera que es van 
començar a fabricar clips de baix cost. Es va iniciar aleshores 
una cursa fulgurant de patents. Es van crear centenars de 
models de clips, ja que cada marca intentava diferenciar-
se de la competència per obtenir millores tècniques i formes 
exclusives amb les quals seduir el públic. Les patents no es van 
limitar als models, sinó que també es va registrar la maquinària 
amb la qual es fabricaven. 

COM FUNCIONA? 

Aquest doble bucle de níquel permet l’entrada de fulls de paper 
subjectant-los fermament, de manera que també es poden retirar 
fàcilment sense que el paper es trenqui ni hi quedin marques. A 
partir dels anys vint es va alçar lleugerament el doblec interior 
per facilitar l’entrada dels fulls de paper; aquest labiat, però, 
crea també una protuberància que dificulta l’apilament dels 
papers. 

EL CLIP



MATERIAL EXPOSITIU

— Imatges històriques
— Vídeo How does Milk get into a carton?
— 9 models diferents de bric
— Un bric dissenyat per Naoto Fukasawa

QUÈ ÉS?

Normalment entenem per tetrabrik o, simplement, bric 
un cartró de llet. Però, un bric també és un embalatge 
dissenyat als anys quaranta per contenir des de llet fins a 
sucs, vi i tota mena de líquids. El disseny del bric, basat en 
capes de plàstics impermeables, millora la conservació i 
la distribució del contingut, i deixa obsoleta l’ampolla de 
vidre com a embalatge comú.

COM VA APARÈIXER?

Als anys quaranta del segle passat, la llet es distribuïa 
en ampolles de vidre o lleteres de zinc. Per què es va 
buscar un nou tipus d’envàs? Ruben Rausing va creure 
que hi havia diversos motius per fer-ho, com ara evitar 
que es trenqués l’envàs, reduir-ne el pes i allargar la 
conservació de la llet per disminuir el risc d’infecció. 
Volia fer arribar la llet fàcilment a tot arreu i millorar 
l’alimentació de la població, especialment la infantil.  

COM FUNCIONA?

El primer model de bric (Tetra Classic) va ser un 
tetraedre regular amb una forma geomètrica de cares 
iguals (quatre triangles equilàters), que podia contenir 
un volum elemental. Es tractava de la forma més simple 
que es va trobar que es pogués fabricar en cartró, el 
material més lleuger per embalar.
La clau de l’èxit no va ser només la seva geometria, 
sinó també el sistema de fabricació i segellament un cop 
ple. La primera màquina per fabricar brics la van enviar 
amb un carro a una granja lletera de Lund (Suècia). Poc 
temps després, el nou envàs ja es feia servir a diferents 
països europeus; a Espanya es va introduir el 1960. 
El pas següent, ja definitiu, va ser el disseny, el 1963, 
del model Tetra Brik®, el paquet en forma de maó 
(brick significa ‘maó’ en anglès) i d’un litre de capacitat.

EL TETRABRIK®



MATERIAL EXPOSITIU

— Anunci de televisió del 1954
— Pòsters publicitaris antics
— 25 models diferents de bossetes de te
— Bosseta de te dissenyada per Elisabeth Soós
— Flor de papiroflèxia feta amb una bosseta de te

QUÈ ÉS?

Quan parlem d’una bosseta de te, ens referim a una 
petita bossa de paper porós que conté fulles seques, 
a l’extrem superior de la qual hi ha un petit fil amb 
una etiqueta de paper que serveix per enretirar 
còmodament la bosseta de la tassa i identificar la 
varietat de te que duu al seu interior.
Les bossetes de te van substituir l’infusor de te, un 
objecte molt més incòmode tant per les dimensions, 
com per la preparació i el transport.

COM VA APARÈIXER?

L’aparició de les bossetes de te en el món comercial 
va tenir lloc el 1903 gràcies a Thomas Sullivan i, 
com passa sovint amb els grans invents, va ser per 
casualitat. Sullivan va començar a enviar mostres de 
les seves varietats de te a diversos dels seus clients 
embolicades en fulls de seda cosits a mà. Alguns van 
creure que havien de submergir la bossa directament 
a l’aigua. Sullivan va concloure que aquest format 
de venda i ús de te era molt més ràpid i còmode que 
vendre les fulles soltes, però no va ser fins al 1930 
que es va estendre l’ús de les seves bossetes de te.

COM FUNCIONA?

Actualment, les bosses de te es confeccionen en fibra 
de paper, seda o plàstic, i es tanquen mitjançant 
el mètode de termosegellament. En submergir 
la bosseta de te en una tassa d’aigua calenta, se 
n’amara el contingut, les fulles seques desprenen 
la seva essència a l’aigua i fan la infusió sense 
traspassar a l’exterior de la bossa.

LA BOSSETA DE TE



MATERIAL EXPOSITIU

— Imatges històriques des dels anys cinquanta fins 
als setanta
— Primers models de gomes elàstiques originals de 
Läufer & Gutenberg
— 2 boles de gomes elàstiques
— Un tirador dissenyat per Christopher Jarratt

QUÈ ÉS?

Una goma elàstica és una banda de cautxú, 
una mena de anell elàstic, aïllant de l’aigua i de 
l’electricitat, que, gràcies a un disseny simple i 
funcional, va entrar ràpidament a les oficines i a 
les cases d’arreu del món, al principi només com 
a element d’embalatge i més tard amb multitud de 
funcions.

COM VA APARÈIXER?

Thomas Hancock, comerciant britànic de cautxú 
a mitjan segle XIX, va descobrir els processos 
químics i tecnològics per fabricar aquest material 
a partir de cautxú endurit en afegir-hi sofre. Un 
any després (1845) Stephen Perry va començar 
a produir i distribuir goma elàstica amb l’empresa 
Messers Perry and Co., amb la funció principal de 
subjectar papers i sobres. Més tard tindria altres 
usos relacionats amb la tecnologia analògica, 
joguines, reproductors de cassets i VHS. 

COM FUNCIONA?

La qualitat flexible de la goma elàstica deriva del 
seu material principal: el cautxú. En la cultura 
maia ja es va començar a fer servir amb diferents 
formes i funcions. Podem trobar cautxú a la saba 
de diferents plantes (especialment la dent de lleó i 
alguns ficus), que si s’asseca a l’aire es converteix 
en goma flexible.

LA GOMA ELÀSTICA



MATERIAL EXPOSITIU

— 18 models diferents de llevataps
— 15 models de la col·lecció de Raimund Erdmann
— 4 dibuixos tècnics de Raimund Erdmann
— 1 dibuix de René Fehr
— 1 model estàndard de llevataps

QUÈ ÉS?

El llevataps és un instrument que, mitjançant un moviment 
de palanca i una hèlice metàl·lica, permet treure els 
taps de suro de flascons, ampolles de vi i similars. N’hi 
ha milions de models, de plàstic, metall o fusta, però el 
sistema d’ús continua sent pràcticament el mateix. 

COM VA APARÈIXER?

Els primers llevataps es van fer servir fa tres-cents anys i 
s’assemblaven a l’eina amb què s’extreien les bales dels 
fusells, tot i que la patent va ser de Samuel Henshall el 
1795. Durant el segle XVIII, quan es va estendre el costum 
de fer servir un suro per tancar les ampolles de vi, l’estri 
va anar evolucionant i se’n va generar diferents models: 
d’hèlice, d’injecció, d’espiral, etc. 

COM FUNCIONA?

El llevataps o tirabuixó és un instrument que es va 
inventar per poder treure els taps de suro de flascons, 
ampolles de vi i xarops embotellats, que consisteix en una 
hèlice metàl·lica amb un mànec o palanca. Els llevataps 
es fabriquen amb materials tan variats com el plàstic, el 
metall o la fusta, però l’espiral és sempre d’acer.

EL LLEVATAPS



MATERIAL EXPOSITIU

— Imatges històriques de les instruccions d’ús del pal de fregar
— Patent del pal de fregar i de la galleda escorredora 
— Imatges antigues del producte en l’exposició nacional de 
Saragossa

QUÈ ÉS?

Fins ben entrat el segle XX, les dones es veien obligades a fregar 
el terra de genolls, una de les tasques domèstiques més ingrates 
i esgotadores. Eren les dones les que ho havien de fer perquè 
la societat del moment considerava que l’home no es podia 
agenollar per fer un treball tan ingrat…
El que coneixem avui com a pal de fregar (anteriorment denominat 
lavasuelos) és un pal proveït d’una baieta que permet fregar el 
terra sense haver-se d’agenollar.

COM VA APARÈIXER?

El 1956, un jove enginyer espanyol anomenat Manuel Jalón 
Corominas va decidir canviar aquesta situació tan injusta. Durant 
la seva estada a Chicago, Jalón s’havia fixat en el sistema de 
neteja del terra dels hangars militars, consistent en una baieta 
amb un pal i un cubell amb dos petits torns per eliminar-ne l’excés 
d’aigua.
Amb uns amics, va dissenyar una versió domèstica d’aquest 
sistema, que va anomenar lavasuelos. Tot i que al principi es 
fabricava de manera artesana i només se’n podia produir un al 
dia, al cap de poc temps una comanda de 100 unitats va obligar 
Jalón a fundar Manufacturas Rodex el 1958 i sistematitzar-ne la 
producció.

COM FUNCIONA?

Per arribar al pal de fregar tal com el coneixem avui, s’han 
succeït diferents actualitzacions dels sistema de Jalón i de 
diversos competidors seus. El primer model de Jalón era molt 
costós per al consumidor (400 pessetes de l’època) i molt pesant. 
En aquell moment (1959) va aparèixer Joan Gunfaus, un ferrer 
de Terrassa que va crear el seu propi model de lavasuelos amb 
una escorredora cònica que substituïa els torns, cosa que el feia 
més barat. El va anomenar Mery, en homenatge a la seva dona. 
Jalón, en resposta a Gunfaus, va patentar el model Gaviota 
(1964), consistent en una escorredora amb un suport triangular, 
que encara es continua fent servir ara. Quan les patents van 
expirar (1984), tots els fabricants van inundar el mercat de 
còpies i variants, i fregar de genollons va quedar del tot oblidat.

EL PAL DE
 FREGAR



MATERIAL EXPOSITIU

— Vídeo de Multipack i l’ecosistema
— 10 models diferents d’anelles de plàstic
— Dibuix de la patent.
— Anunci antic

QUÈ ÉS?

Aquest material és un sistema generalment de sis 
anelles de plàstic unides entre elles que permet 
transportar fàcilment sis llaunes de beguda 
estalviant grans quantitats d’envasos i embolcalls.

COM VA APARÈIXER?

El seu creador, Ougljesa Jules Poupitch, un 
enginyer i investigador d’Illinois (Estats Units), 
va desenvolupar a la dècada dels cinquanta un 
sistema de transport de llaunes de beguda amb la 
menor despesa d’esforç i material d’embalatge.

Entre 1959 i 1963 va obtenir tres patents de la 
seva enginyosa solució al problema del transport i 
distribució de llaunes a gran escala, tot aprofitant 
la flexibilitat del p làstic i  dissenyant u n embolcall 
minimalista descrit com «portabegudes anular per 
a sis llaunes» i batejat com a Multipack Carrier®.

Avui se’n fabriquen i se’n dissenyen a milions, de 
formats diferents per a diferents tipus de llaunes; 
però tots aquests dissenys deriven directament del 
model original de Poupitch.

COM FUNCIONA?

Les anelles de plàstic són uns mil·límetres més 
estretes que el perímetre de la llauna, per la qual 
cosa, quan l’envasadora col·loca les anelles, el 
material flexible s’adapta al coll del producte i les 
anelles s’hi subjecten.

Avui es dissenyen packs de tota mena, no tan sols 
de plàstic, sinó també de cartró i fibra de vidre, i 
els formats de Multipack poden subjectar fins a 24 
productes.

MULTIPACK 
CARRIER®



MATERIAL EXPOSITIU

— 3 anuncis antics
— 3 models de paraigua de butxaca
— Dibuix de la patent
— Bossa amb paraigua de butxaca

QUÈ ÉS?

Abans de comentar aquesta invenció, és important 
diferenciar el que és un paraigua d’una ombrel·la, 
ja que en alguns països aquests dos estris 
comparteixen el mateix nom. Un paraigua és un 
objecte que serveix per protegir-se de la pluja i de 
les inclemències del temps, i està format per una 
superfície de plàstic impermeable i un bastó. En 
canvi, l’ombrel·la o para-sol també es pot fer servir 
com a paraigua, però té com a ús principal protegir 
la persona que la porta dels efectes nocius del sol. 

COM VA APARÈIXER?

El paraigua es va començar a fer servir a la Xina i 
a l’Índia, i a Europa no es va introduir fins al segle 
XVII. Al principi només era permès que el duguessin
les dones, especialment de l’alta burgesia. El 1730
el paraigua va incorporar els teixits impermeables.
Va ser un gran avenç en la història del paraigua,
tot i que aleshores encara no estava proveït
de les característiques barnilles plegables, que
s’inventarien al segle següent, també a Europa.

COM FUNCIONA?

El paraigua està format per una superfície còncava 
desplegable, normalment de plàstic o d’un altre 
material semblant, agafada a una estructura de 
barnilles disposades al voltant d’un eix central 
acabat en un mànec adequat per subjectar-lo amb 
la mà. Les barnilles faciliten que el paraigua es 
pugui tancar per a més comoditat, quan no plou o 
quan s’arriba en un lloc protegit. 
Un paraigua clàssic tancat pot servir de bastó, cosa 
que no passa en la versió de butxaca perquè és molt 
més petit, amb barnilles plegables per dos o més 
punts, de manera que és més còmode de guardar 
si no plou.

EL 
PARAIGUA



MATERIAL EXPOSITIU

— Vídeos i anuncis publicitaris d’època
— Mostrari amb diferents formats de tireta

QUÈ ÉS?

És un petit embenat tèxtil o de plàstic amb 
extrems adhesius per enganxar a la pell i amb 
una part central proveïda d’una substància 
desinfectant per a talls i ferides.

COM VA APARÈIXER?

Earle Dickson i Josephine Frances Knight eren 
un matrimoni de Nova Jersey. Earle observava 
la preocupant tendència de la seva dona de 
fer-se talls i ferides. Cada vegada que passava 
això, Earle curava les ferides a la seva dona i les 
embenava amb petites gases amb desinfectant, 
que enganxava a la pell amb petits rectangles 
d’esparadrap. Perquè Josephine es pogués 
curar les ferides quan Earle no hi era per 
ajudar-la, va preparar tot un rotlle d’esparadrap 
amb quadradets de gases adherits a intervals 
regulars, el va cobrir amb paper aïllant i el va 
tornar a enrotllar. D’aquesta manera, Josephine 
sempre tenia apòsits disponibles que podia fer 
servir fàcilment amb l’ajuda d’unes tisores. 

Es donava la circumstància que Earle Dickson 
treballava a la companyia Johnson & 
Johnson, el primer productor d’apòsits sanitaris 
dels Estats Units, i va decidir explicar el seu 
invent als seus caps. El producte va sortir al 
mercat el 1921 i va ser un fracàs absolut.

Si ha arribat fins avui després d’aquest fracàs 
inicial es deu a una brillant tàctica de 
màrqueting que va consistir a regalar milions 
de tiretes a totes les agrupacions d’escoltes 
dels Estats Units. Les vendes es van 
incrementar notablement i el 1939 es va 
convertir en un èxit rotund i es va comercialitzar 
en diferents formats. 

LA TIRETA®



MATERIAL EXPOSITIU

— Caixa de llum Strong Hold, anunci
— 3 metacrilats foradats amb diferents models 
de tacs
— Dibuix de la patent

QUÈ ÉS?

Un tac és un component utilitzat per assegurar 
un cargol en un element estructural com ara una 
paret, un panell, un moble, etc. N’hi ha diversos 
tipus, cadascun amb usos específics. El material 
del tac varia segons per a què serveix; n’hi ha 
de plàstic, de metall i també de químics.

COM VA APARÈIXER?

El 1910 el British Museum va contractar 
l’enginyer John Joseph Rawlings perquè hi fes 
una instal·lació elèctrica amb el requisit que les 
parets quedessin com menys malmeses millor. 
Fins aleshores, el mètode tradicional per fixar 
un objecte en una paret de maçoneria era fer 
un gran forat a la paret, tapar-lo amb una peça 
de fusta i argamassa, i cargolar la peça a la 
fusta. Rawlings va dissenyar un sistema diferent, 
que és el que coneixem actualment com a tac, 
i des del 1958 se n’han venut 20.0000 milions 
de peces.

COM FUNCIONA?

El sistema de subjecció del tac funciona pel 
principi d’agafada per expansió, i es basa en la 
forma del tac, que permet una fàcil introducció 
i adaptació a l’interior del mur però que en 
dificulta l’extracció pel fet que la seva mida 
s’expandeix.
El primer model de Rawlings estava confeccionat 
amb fibres de jute unides amb adhesiu. Gairebé 
cinquanta anys després, l’inventor Arthur Fischer 
va desenvolupar l’ancoratge d’expansió de 
plàstic usat avui a gairebé tot el món. 

EL TAC DE PARET



MATERIAL EXPOSITIU

— Diferents models de setrills antidegoteig
— 1 dibuix de la patent
— Model original de Marquina

QUÈ ÉS?

El setrill dissenyat per Rafael Marquina és un objecte que 
neix a partir de la necessitat de crear un setrill que no 
degotegi ni taqui la taula. Aquest disseny es va estendre 
com la pólvora arreu del món, i se’n van fer diferents 
models copiats o inspirats en el seu. En relativament poc 
temps, el setrill Marquina va ser assimilat totalment en 
l’àmbit domèstic, i va desplaçar els antics i poc funcionals 
models de setrill.

COM VA APARÈIXER?

Rafael Marquina i Audouard (nascut a Madrid el 1921) és 
un reconegut dissenyador i arquitecte català, creador del 
revolucionari setrill que no degoteja ni taca. 
A Marquina li agrada comentar l’experiència de la seva 
infantesa en què es va inspirar per crear el seu invent. 
Recorda el mal disseny dels setrills tradicionals que feien 
servir a casa seva i que li havien fet merèixer més d’un 
reny de la seva mare, ja que el plat que se sol posar a sota 
del setrill se li quedava enganxat (per l’oli que s’havia 
vessat) i li queia a terra en el moment més inoportú. 
Si ens capbussem en els seus orígens, el setrill fou produït 
amb motiu del primer congrés de l’ICSID (International 
Council of Societies of Industrial Design), al qual fou 
convidada l’organització barcelonina ADI-FAD (Associació 
de Disseny Industrial - Foment de les Arts i del Disseny). 
Allà, aquest objecte ja hi fou exhibit com a exponent del 
disseny industrial espanyol, que aleshores encara estava 
a les beceroles.

COM FUNCIONA?

Segons el seu creador, la idea principal d’aquest model 
de setrill es la següent: «Qualsevol recipient per servir oli 
vessa l’última gota. Amb aquest disseny, el mateix setrill 
recull aquesta gota i la retorna al recipient. Simple, però 
efectiu. La resta és complicar-ho.»
Aquest disseny de setrill està constituït per un broc que 
dosifica el líquid i un recipient cònic de vidre transparent, 
que permet alhora recollir les gotes d’oli i l’entrada de 
l’aire al matràs.

EL SETRILL 
MARQUINA



MATERIAL EXPOSITIU

— Arxivadors en arxius, Ignacio Uriarte, videoarte
— 1 model d’arxivador
— Imatge d’arxius antics

QUÈ ÉS?

El classificador és una carpeta en que els fulls de 
paper perforats es poden guardar per mitjà d’anelles 
que s’introdueixen als forats del paper. Aquests 
suports actuen generalment mitjançant molles. Les 
carpetes presenten moltes mides diferents en funció 
de la capacitat i les dimensions del paper. La major 
part de països utilitzen un sistema de dos o quatre 
forats per subjectar folis DIN A4.

COM VA APARÈIXER?

Com ja ha passat en diversos «herois ocults», 
l’arxivador o carpeta d’anelles és un invent que va 
aparèixer després de diverses patents concedides a 
Europa. L’alemany Friedrich Soennecken va inventar 
carpetes d’anelles el 1886 a Bonn (Alemanya). 
Soennecken va aconseguir també la seva patent el 
14 de novembre de 1886 per al seu Papierlocher für 
Sammelmappen (perforador de forats). 
L’alemany Louis Leitz, fundador de l’empresa 
alemanya Leitz, va fer més endavant alguns canvis 
importants en el desenvolupament dels classificadors 
al districte de Feuerbach de la ciutat d’Stuttgart. 
El 1889 Andreas Tengwall va concebre un altre 
disseny per a classificadors a Helsingborg (Suècia) 
i el va patentar el 1890 com a carpeta Trio, nom 
procedent del consorci de negocis que Tengwall tenia 
amb dos socis més. El disseny de Tengwall utilitzava 
quatre anelles, dues a cada costat, de manera que 
tancaven com una forca. La col·locació dels forats 
de la carpeta Trio de Tengwall encara s’utilitza com 
a estàndard, i la separació entre aquests dos forats 
és de 21, 70 i 21 mil·límetres. 

L´ARXIVADOR



MATERIAL EXPOSITIU

— Anunci antic
— Vestit fet amb cremalleres de Sebastián Errázuriz
— 4 bosses zip amb diferents objectes a dins 
— 2 models de cremalleres
— Dibuix de patent
— Àudio de Kurt Tucholsky What does the inventor 
of the zipper look like?

QUÈ ÉS?

La cremallera va néixer com a substitut dels 
botons, cordons, llaços i altres sistemes habituals 
utilitzats per tancar i ajustar les peces de vestir des 
dels orígens més remots fins a la Primera Guerra 
Mundial. Es tractava d’obtenir un sistema més 
integral, segur i, bàsicament, més ràpid.

COM VA APARÈIXER?

L’invent de la cremallera va aparèixer després de 
centenars de patents des del 1850, quan Gideon 
Sundbäck va trobar un sistema comercialitzable 
universal. En va ser la clau dissenyar una única 
peça, o dent, amb un forat a sota i un sortint al 
damunt, que va encaixant amb una altra de 
contigua fins a tancar de manera simètrica. Una 
peça en forma de Y amb una anella serveix per 
tancar o obrir aquestes dents tibant cap a un 
extrem o cap a l’altre.

COM FUNCIONA?

El mecanisme de la cremallera es basa en un sistema 
de tires dentades i es defineix com a «sistema de 
tancament tèxtil automàtic i continu». Consisteix en 
dues files de ganxos que encaixen gràcies a un 
passador que es desplaça de dalt a baix i de baix 
a dalt per obrir i tancar, respectivament.
Aquest mateix sistema és utilitzat en l’àmbit 
ferroviari amb el ferrocarril de cremallera, 
desenvolupat primer el 1812 per l’anglès John 
Blenkinsop i més endavant, el 1862, per el suís 
Niklaus Riggenbach.

LA CREMALLERA



MATERIAL EXPOSITIU 

— Imatges històriques de l’ús del càntir 
— 1 model estàndard de càntir 
— 5 models diferents de càntirs
— Fórmula de la refrigeració del càntir 

QUÈ ÉS? 

No hi ha cap objecte domèstic que representi millor el 
folklore espanyol com el càntir. Entenem per càntir un 
recipient d’argila cuita porosa, dissenyat per beure 
aigua i conservar-la fresca. El càntir es un objecte 
típic de la cultura espanyola, molt habitual a Castella, 
Aragó i al terç sud de la Península (Extremadura, 
la Manxa, Llevant i Andalusia), tot i que difícilment 
trobarem una comarca que no tingui alguna modalitat 
de càntir en diferents formes, colors, ceràmiques, etc. 

COM VA APARÈIXER? 

La història del càntir es remunta a les antigues cultures 
mesopotàmiques, ja que se n’han trobat les primeres 
restes amb formes similars als actuals. Els períodes 
de màxima esplendor van ser l’edat del bronze al 
Mediterrani i la Grècia hel·lenística, quan es va 
utilitzar com a article ornamental. 

COM FUNCIONA? 

El principi de funcionament del càntir és el següent: 
l’aigua emmagatzemada es filtra pels porus de l’argila 
i, en contacte amb l’ambient sec exterior (característic 
del clima mediterrani), s’evapora i produeix un 
refredament. La clau del refredament està, per tant, 
en l’evaporació de l’aigua exsudada, ja que aquesta, 
per evaporar-se, extreu part de l’energia tèrmica de 
l’aigua emmagatzemada dins del càntir.

EL CÀNTIR



MATERIAL EXPOSITIU

— Fotografia publicitària de Susanne Ludwig
— Selecció de diferents productes de 3M

QUÈ ÉS?

És un petit full de paper en què normalment escrivim 
notes i recordatoris i que enganxem damunt de 
qualsevol superfície gràcies a una franja autoadhesiva 
que té al revers. 
L’empresa 3M va començar a comercialitzar aquest 
objecte als anys vuitanta i avui presenta milers de 
models i versions diferents de l’original.

COM VA APARÈIXER?

Es tracta d'un altre exemple d’invent nascut d’un error. 
Spencer Silver, un treballador de l’empresa 3M, 
va descobrir una pega sense gaires propietats 
adhesives però permanent, amovible i que no 
deixava residus. Arthur Fry, un company seu de 
feina, va veure en aquest descobriment una nova 
via d’investigació per a un nou producte, i així va 
ser com, més endavant, la primavera del 1981, va 
aparèixer el Post-it®.

COM FUNCIONA?

La pega no abrasiva descoberta per Spencer Silver 
és el gran èxit d’aquest objecte. Compost per 
microesferes copolímeres d’acrilat, permet enganxar 
i desenganxar les notes de paper sobre qualsevol 
tipus de suport sense deteriorar-lo. 

EL POST-IT®



MATERIAL EXPOSITIU

— 21 models diferents de mosquetons
— Dibuix de la patent

QUÈ ÉS?

El mosquetó és un «heroi ocult» que ha permès a la 
humanitat superar el límit vertical. És un estri en forma 
d’anella que pot presentar moltes formes diferents 
i que es fa servir principalment per a maniobres de 
seguretat en activitats com ara rescats, escalada, 
espeleologia, barranquisme, muntanyisme, etc.

COM VA APARÈIXER?

El mosquetó ja l’havia introduït Otto Herzog el 1909 
com a dispositiu de seguretat per a muntanyencs. 
El 1957 Yvon Chouinard, pioner nord-americà en 
esports de muntanya, va començar a fabricar-
ne un model específic per a escaladors. Tot i que 
originalment estaven confeccionats en acer, la 
major part dels mosquetons actuals son d’alumini.
Com a curiositat, en anglès aquest estri s’anomena 
carabiner. En català el nom procedeix del rifle —
que també s’anomena mosquetó— que els soldats 
de cavalleria duien penjat a la banderola amb un 
ganxo.

COM FUNCIONA?

Els mosquetons estan fets amb un aliatge de ferro 
i alumini, sotmesos a tractament tèrmic. Tots els 
mosquetons consten de dos elements bàsics: el cos 
o mosquetó i la xarnera. La xarnera és la peça
mòbil que constitueix el sistema d’obertura del
mosquetó. A més, alguns mosquetons tenen un
element addicional anomenat assegurança.

EL MOSQUETÓ



MATERIAL EXPOSITIU

— Anuncis d’època
— Diferents models del material
— Fragment del vídeo Die Sendung mit der Maus 
— Patent i dibuixos d’època

QUÈ ÉS?

Aquest material va aparèixer com un sistema que 
semblava que havia de posar fi a la cremallera, que, al seu 
torn, semblava la substituta ideal del botó, però finalment 
tots van sobreviure repartint-se el terreny. 
Amb un peculiar so cruixent, és un sistema tèxtil usat en 
una gran quantitat de productes presents en la nostra vida 
quotidiana. Es fa servir en diferents àmbits que van des de 
l’automoció fins als uniformes dels bombers, i fins i tot els 
vestits dels astronautes, ja que ofereix fixacions molt fiables.

COM VA APARÈIXER?

El seu origen és molt curiós i es deu precisament al 
caràcter observador del seu inventor, l’enginyer suís George 
de Mestral. El 1941, després d’un dia de caça als 
Alps suïssos, De Mestral va comprovar que els seus 
pantalons i el pèl del seu gos de caça eren plens de petites 
llavors d’espina-xoca, unes boletes recobertes d’espines com 
diminuts eriçons vegetals. En observar-les al microscopi va 
descobrir que els extrems presentaven uns garfis que 
s’enredaven de seguida en qualsevol teixit. Aquest tipus 
d’estructura abunda en el regne vegetal, ja que la finalitat 
d’aquests garfis és adherir-se al pèl dels animals per tal que 
les llavors siguin transportades fins a llocs llunyans.

COM FUNCIONA?

La paraula VELCRO® neix d’ajuntar les primeres síl·labes 
de les paraules franceses velours i crochet, és a dir, ‘vellut’ i 
‘ganxo’, respectivament. El seu funcionament es basa en una 
superfície dotada de diminuts ganxos i una altra de bucles de 
la mateixa mida. En entrar en contacte ambdues superfícies, 
els ganxos penetren en els bucles i impedeixen que se 
separin. Només amb un gran esforç es pot contrarestar la 
gran resistència que ofereix. A més, un cop separades, 
ambdues superfícies recuperen la forma original i estan de 
nou preparades per tornar-se a enganxar. 
La seva principal aportació és una gran fixació, amb un 
sistema de tancament resistent, monomatèric i flexible que 
evita l’ús de cargols o de pega, que no es rovella, no falla 
i permet infinites aplicacions.

EL VELCRO®



MATERIAL EXPOSITIU

— Vídeo Knock Out
— Col·lecció de caixes de Roland Eisenbrand

QUÈ ÉS?

Un llumí és un estri d’un sol ús que té com a funció 
principal encendre foc de manera controlada. Per 
fer foc només cal fregar el cap del llumí en un paper 
arenós o de vidre mitjançant fricció.

COM VA APARÈIXER?

Ja hi havia antecedents del llumí a l’antic Egipte. El 
primer fòsfor autocombustible el va inventar K. Chancel 
el 1805 a París. El 1669, l’alquimista hamburguès 
Hennig Brandt intentava trobar una substància a 
partir de l’orina que transformés els metalls no nobles 
en plata. El que va descobrir va ser una substància 
blanca i cerúlia molt inflamable que brillava en la 
foscor: el fòsfor. Uns quants anys més tard, el 1680, 
va dissenyar un paper molt aspre revestit de fòsfor 
que, si es fregava amb una petita estella de fusta amb 
la punta impregnada de sofre, produïa una flama: 
el primer llumí. El problema va ser que l’invent va 
desaparèixer tan ràpidament com havia sorgit, ja que 
l’únic mètode conegut per a l’obtenció de fòsfor era 
processant l’orina, massa llarg i costós, per la qual 
cosa el llumí no va passar de curiositat de luxe. La 
gent va continuar utilitzant la vella pedra de sílex 
(pedra foguera).
El llumí actual no es va crear fins al 28 de gener de 
1911, quan la Diamond Match Company va substituir el 
fòsfor per sesquisulfur de fòsfor, inofensiu, i va cedir la 
patent a les empreses rivals per posar fi definitivament 
als llumins verinosos.

COM FUNCIONA?

Aquesta invenció consisteix en una barreta amb un 
extrem recobert d’una substància que, fregada contra 
una superfície rugosa adequada, s’encén. Funciona, 
doncs, gràcies a la fricció contra qualsevol superfície 
rugosa. N’hi ha diferents tipus en funció del seu ús  
(de seguretat, de tija, de cera, etc.).

EL LLUMÍ



MATERIAL EXPOSITIU

— Dibuixos de la patent
— Anunci del 1961
— Anunci en vídeo del bolígraf Bic el 1950
— Dibuix de l’artista Jub Mönster

QUÈ ÉS?

El bolígraf és un instrument d’escriptura. És el més popular i 
utilitzat del món, i té com a tret característic la punta de càrrega, 
que conté una bola generalment d’acer o tungstèn la qual, en 
contacte amb el paper, va dosificant la tinta a mesura que va 
rodant, igual que un desodorant de bola. La producció massiva 
del bolígraf ha propiciat un cost molt baix del producte i l’ha 
convertit en l’instrument universal d’escriptura manual.

COM VA APARÈIXER?

Un cop més, la investigació militar va ser la responsable de 
la invenció d’aquest «heroi ocult». Fins a mitjan segle passat, 
per escriure o dibuixar calia fer servir una ploma o un llapis: 
la primera presentava greus problemes de funcionament, i el 
segon, un gran defecte ja que tot el que s’escrivia es podia 
esborrar. Quan els aviadors feien vols de reconeixement i havien 
de prendre notes, el descens de pressió feia que les plomes es 
buidessin, cosa que va fer imprescindible buscar un nou estri 
que superés aquest defecte. La inspiració va arribar a un metge 
hongarès anomenat László Bíró, que treballava com a corrector 
i tipògraf en un diari de Budapest. 

COM FUNCIONA?

Sembla que el motiu d’inspiració per a la creació del bolígraf va 
ser veure jugar uns nens a bales. László va observar que quan la 
bola passava per un toll, en sortir-ne deixava un rastre d’humitat 
sobre el terra sec. 
El funcionament del bolígraf va consistir a omplir un tub fi de 
plàstic amb una tinta especial, viscosa, no gaire líquida, però 
que fluís per gravetat i s’assequés ràpidament. Al final del tub, 
László hi va col·locar una embocadura amb una petita esfera 
metàl·lica que girava i es mullava amb la tinta, que deixava 
damunt del paper quan rodava.
Més endavant va observar que era important col·locar el bolígraf 
completament vertical perquè funcionés correctament, per tant, 
el pas següent va ser polir la bola per convertir-la en una petita 
esponja metàl·lica, afegint la capil·laritat a l’acció de la gravetat, 
cosa que garantia la impressió del rastre en el paper.

EL BOLÍGRAF



MATERIAL EXPOSITIU

— Anunci antic 1
— Anunci antic 2
— Diferents models de llaunes de conserva

QUÈ ÉS?

Conservar els aliments ha estat una preocupació per a la 
humanitat des dels temps més remots. Els mètodes usats 
al llarg de la història han estat molt diversos en funció del 
clima i els productes, sempre intentant conservar com més 
nutrients millor sense alterar-ne el gust.
L’aparició de la llauna de conserves, un nou envàs de 
ferro i estany, va ser una revolució en l’envasament i la 
distribució d’aliments.

COM VA APARÈIXER?

Napoleó Bonaparte, el 1795, va decidir convocar un 
concurs per obtenir un mètode de conservació del menjar 
que permetés als soldats alimentar-se amb garanties de no 
contraure malalties. L’emperador havia enunciat la famosa 
frase «Un exèrcit marxa sobre el seu estómac». I va ser 
un reboster anomenat Nicolas Appert qui va guanyar els 
12.000 francs del concurs. La seva proposta consistia a 
cuinar els aliments, introduir-los en recipients de vidre o 
ceràmica i segellar-los hermèticament, sense aire, amb una 
tapa de suro. Posteriorment el recipient s’escalfava amb 
aigua bullent per matar els gèrmens i proporcionar més 
longevitat a l’aliment guardat, que es podia conservar fins 
a tres mesos. 
El problema del vidre era el pes i que es trencava fàcilment. 
Finalment, l’anglès Peter Durand va desenvolupar la idea 
d’Appert de manera més eficient: va canviar el format de 
l’envàs per un embolcall d’un full molt fi de metall recobert 
d’estany.
Però caldrà que esperem uns quants anys més i traslladar-
nos als Estats Units, a mitjan segle XIX, per assistir a la 
comercialització en massa de les llaunes de conserva. 

COM FUNCIONA?

La forma de la llauna obeeix a raons funcionals de 
fabricació i emmagatzemament. La forma cilíndrica és 
molt fàcil de construir i és la que suporta millor la pressió 
del contingut per la seva forma circular, que evita bonys. 
La finalitat de les característiques protuberàncies circulars 
de la base i la tapa és proporcionar més rigidesa a la 
llauna, i les vores superior i inferior també n’augmenten la 
resistència i en faciliten l’apilament.

LA LLAUNA DE  
CONSERVES



MATERIAL EXPOSITIU

— Imatges d’escultures de Lego fetes per Jan 
Vormann 
— Torre de Lego
— 2 jocs del 1960

QUÈ ÉS?

El nom deriva de les paraules daneses leg 
godt, que en català vol dir ‘jugar bé’. El que 
pretenia el seu creador, Ole Kirk Christiansen, 
era fer una joguina universal amb què poguessin 
jugar adults i infants independentment del seu sexe 
i que, sobretot, incentivés la creativitat.

COM VA APARÈIXER?

Al començament, la marca Lego® només 
produïa joguines de fusta tradicionals, seguint 
uns tests molt estrictes de qualitat imposats pel 
seu detallista creador, Ole Kirk Christiansen.
El 1947, i  després d’un gran incendi que 
pràcticament va destruir tota la fàbrica, van adquirir 
la primera màquina de modelat per injecció, i amb 
aquesta màquina, dos anys més tard, van crear els 
primer maons de construcció marca Lego®, 
escollits joguina del segle per l’Associació 
Britànica de Joguinaires.

COM FUNCIONA?

Des del primer model de maó creat el 1958 fins 
al que podem trobar avui en dia no hi ha grans 
diferències. Aquestes petites peces de construcció 
tenen quatre botons que es poden connectar entre 
ells i de nou formes diferents. Així el jugador pot 
deixar volar la imaginació i crear tota mena de 
formes i construccions amb unes quantes peces 
bàsiques. 
En els primers models d'aquesta joguina 
només hi havia maons rectangulars. Cinquanta 
anys després, les formes rectangulars es van 
ampliar amb tot tipus de mòduls, engranatges i 
peces polimòrfiques, amb què el jugador pot 
crear pràcticament tot el que li passi pel cap.

LEGO®



MATERIAL EXPOSITIU

— Ventilador elèctric que simula la sensació de ventar-
se
— Vídeo amb mostres del llenguatge del ventall
— Col·lecció de diferents models de ventall 
— Ventall desmuntat amb totes les peces

QUÈ ÉS?

El ventall és un invent que data de l’antiguitat i que 
respon a parts iguals a un ús pràctic i un ús estètic. 
La funció primordial del ventall, igual que la d’un 
ventilador, és remoure l’aire del nostre voltant per 
retirar la pel·lícula d’aire humit que es forma damunt 
la nostra pell, de manera que la pell pot transpirar i 
refrescar-se.

COM VA APARÈIXER?

La història del ventall no és tan remota com es podria 
pensar d’entrada. Una cosa tan simple com ventar-
se amb els materials més diversos (plomes, fulles, 
etc.) no va donar lloc al ventall fins a una època 
relativament recent. Tot i que hi havia elements per 
refrescar-se, el ventall de tancament i barnilles es 
remunta tan sols a uns cinc segles enrere. Sí que hi 
ha alguns objectes simples, com el conegut pai-pai 
d’una sola pala rígida amb mànec o empunyadura, i 
amb una gran varietat de formes i mides.
Es creu que cap al segle XV, entre els anys 1400 i 
1425, els ventalls van arribar a la Xina procedents de 
Corea. Els grans viatgers els van portar a Portugal, 
Espanya i Itàlia. Però l’època de màxima esplendor 
del ventall va ser durant els regnats de Lluís XIV i 
Lluís XV, quan es va convertir en un complement 
indispensable del vestuari d’una gran dama. Per 
confeccionar-los es feien servir materials d’autèntic 
luxe, com ara pedres precioses, teles italianes, or i 
metalls preciosos, etc.
A tall d’anècdota final, hi ha un llenguatge secret que 
coneixien les dones de la burgesia amb el qual podien 
expressar els seus sentiments o donar indicacions als 
seus pretendents. La campiologia és l’estudi d’aquest 
estrany i elegant mitjà de comunicació.

EL VENTALL



MATERIAL EXPOSITIU

— Pòsters publicitaris de l’època
— Caixa de llum intervinguda per Mark Khaisman
— 3 dispensadors de cinta del 1936, 1951 i 1963
— 2 dispensadors de cinta de l’actualitat
— Selecció de productes de 3M (12 ítems)

QUÈ ÉS?

La cinta adhesiva uneix les coses que han d’estar 
juntes, ajuda a arreglar petits trencaments i fissures, 
i és indispensable per fer manualitats i paquets. Es 
va inventar als Estats Units i a Alemanya gairebé 
simultàniament, i seria pràcticament impossible imaginar 
la nostra vida quotidiana sense la seva existència. 

COM VA APARÈIXER?

Richard Drew va entrar a treballar a la jove empresa 
3M (Minnesota Mining Manufacturing), que fabricava 
paper de vidre i vidres per a cotxes. Aquesta feina el 
va dur a visitar diferents tallers, on el va sorprendre 
les dificultats que tenien els operaris a l’hora de pintar 
les carrosseries dels cotxes. Per preservar els diferents 
colors feien servir paper engomat enganxat amb tanta 
força que, en treure’l, destrossava la part pintada de 
sota. 
Després d’uns quants intents sense èxit, el 1930 Drew 
va comercialitzar una cinta adhesiva transparent 
d’ús domèstic resistent a l’aigua, ideal per a petites 
reparacions i la unió de materials lleugers. 
A aquest invent el va seguir el 1932, creat també per 
un altre dels enginyers de 3M, un dispensador de cinta 
adhesiva amb una petita ganiveta dentada per tallar 
la cinta fàcilment (pràcticament igual que el que es va 
servir actualment) i un nou tipus de cinta anomenada 
Magic Tape (1961) de material mat per poder-hi 
escriure al damunt.

COM FUNCIONA?

La cinta adhesiva conté una emulsió adhesiva per una 
cara, tot i que hi ha varietats de cintes adhesives per les 
dues cares. S’elabora amb cautxú sense tractar.
Actualment n’hi ha milers de tipus diferents i per a 
fins concrets: cintes aïllants, de paper, vulcanitzades, 
d’emmascarar, d’embalar, d’esparadrap, etc. 

LA CINTA ADHESIVA



MATERIAL EXPOSITIU

— Fotografies artístiques d’alfabets fets amb pinces
— Mostrari de diferents tipus de pinces
— Pinça d’exhibició mida XXL

QUÈ ÉS?

La pinça és un petit «heroi ocult», normalment de 
fusta o plàstic, que ens permet estendre la roba en 
un cordill i també subjectar notes. Actualment, les 
pinces de roba comencen a ser un objecte en vies 
d’extinció en el món occidental. La progressiva 
incorporació de l’assecadora de roba a les cases 
les va arraconant, i gairebé es fan servir més 
per tancar bosses que per estendre la roba. No 
obstant això, continuen apareixent-ne molts models 
diferents: metàl·liques, de bambú, petites, diminutes, 
transparents, simètriques, dobles, etc.

COM VA APARÈIXER?

És impossible saber com va néixer la pinça de 
roba, però sembla que es van utilitzar moltíssim en 
la vida domèstica. Diuen que els pobles pescadors 
van ser els que van començar a fer servir peces de 
fusta per subjectar la roba mullada quan l’estenien 
per assecar-la, l’haguessin rentada o no. Si en 
desembarcar deixaven les peces humides sobre els 
matolls, a més d’embrutar-se i d’estripar-se amb les 
branques, se les podia endur el vent, i passava el 
mateix si les estenien a les cordes en alta mar. El 
1853, David Smith (Springfield) va ser el primer que 
va registrar l’invent. 

COM FUNCIONA?

El funcionament de la pinça es basa en el principi de la 
palanca, formulat matemàticament per Arquímedes 
l’any 240 aC. La palanca és una màquina simple, 
composta d’una barra rígida amb un punt de suport 
anomenat fulcre que permet transmetre una força, 
i en general incrementar-la, entre els extrems. El 
punt de suport de la pinça (la molla) inverteix el 
funcionament als dos extrems: mentre l’un es tanca 
l’altre s’obre.

LA PINÇA



MATERIAL EXPOSITIU

— Pel·lícula de la producció de bombetes a l’empresa Osram
— Vídeo d’anuncis del 1954
— Un model estàndard de bombeta
— 2 bombetes dissenyades per Ingo Maurer, model Lucellino

QUÈ ÉS?

La bombeta és un dispositiu que produeix llum mitjançant 
l’escalfament per efecte Joule d’un filament metàl·lic, fins que es 
posa vermell, amb el pas de corrent elèctric. 
Pocs invents van causar tanta commoció en la societat i en la 
vida dels seus usuaris com la bombeta. El seu ús va revolucionar 
la manera de viure el dia i la nit, i a la imatge de la bombeta se 
li han atribuït significats com el progrés o l’enginy.

COM VA APARÈIXER?

Tot i que pot semblar estrany, la invenció de la bombeta no era 
necessària. Ja existien diversos ginys destinats a subministrar 
llum. Per tant, no va ser una creació que volgués omplir un forat, 
sinó que oferia una alternativa. Els primers vestigis de ginys 
lluminosos van des d’una simple espelma fins als llums d’oli més 
avançats fets amb ceràmica.
L’aparició de la bombeta es deu a la creixent investigació 
sobre els usos que podia oferir l’electricitat en plena Revolució 
Industrial i amb la màquina de vapor tot just inventada.

COM FUNCIONA?

Tot moviment d’electrons crea un camp magnètic. Així doncs, 
quan circula corrent per un fil crea al seu voltant un camp 
magnètic. El moviment d’aquest camp d’electrons crea energia 
calorífica, que, al seu torn, produeix la llampada de la llum. 
L’esfera de vidre que envolta el filament l’aïlla de l’oxigen per 
evitar que es consumeixi abans i allargar-li la vida útil. La forma 
de la bombeta és, per tant, molt racional: consisteix a envoltar 
el lloc on es produeix l’excitació elèctrica, d’una banda, per 
evitar que el filament es fongui, i de l’altra, per protegir l’usuari 
tant de la cremada com l’electrocució. Els dos cables de corrent 
arriben a la bombeta per sota, se separen aïllats per sostenir el 
filament i es cobreixen amb un globus de vidre bufat resistent a 
les altes temperatures. 

LA  BOMBETA
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EL RECICLATGE CREATIU

A partir dels anys seixanta, l’aparició de la consciència ecològica que proposa recuperar 
elements de rebuig per donar-los una vida nova impulsa molts creadors a repensar la idea 
d’objecte quotidià i proporcionar-li altres usos per als quals, en principi, no havia estat creat. 

Gairebé tots els objectes de l’exposició són un bon exemple d’aquesta idea, entre aquests, 
la goma elàstica. La dissenyadora Margarita Mileva va confeccionar una col·lecció de vestits 
amb gomes elàstiques nuades com a únic material. Amb una sola peça de goma elàstica 
industrial i fusta de conglomerat, la dissenyadora industrial Arianna Vivenzio construeix 
mobiliari de baix cost. Barbara de Jounge, d’altra banda, dissenya joieria a partir de goma 
elàstica fosa, i l’escultora Agnes Stansfield s’inspira el concepte d’elasticitat per representar 
escultures humanes fetes només amb goma elàstica.

A més de reduir el consum de residus, sembla que és necessari trobar-hi un ús, i és aquí on 
artistes de diferents països han buscat una alternativa per produir art a partir del que per 
als altres són objectes de rebuig. Intenten d’aquesta manera conscienciar la societat sobre el 
mal que fan els residus a causa del consum desmesurat de productes i el seu impacte tant en 
l’ambient com en la mateixa societat. 

A Internet circulen milers de webs i programes d’aprenentatge per reciclar objectes com ara 
gots o llaunes de refresc i fer-ne de nous, des de llums fins a bosses i moltíssimes coses més. 

TEMES TRANSVERSALS
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Quan parlem de disseny, ràpidament parlem de la importància d’un disseny funcional i resolutiu, 
adaptat a les necessitats dels usuaris, que compleixi unes funcions concretes... en canvi, quan 
parlem de disseny emocional, posem altres valors damunt la taula.

El terme disseny emocional és un terme encunyat per Donald Norman en el seu llibre El diseño 
emocional. Por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos.

El disseny emocional és un tipus de disseny en què la funcionalitat i l’estètica són importants, 
però no són una funció primordial. El més important és un disseny que crea una connexió 
emocional amb l’usuari.

Per exemple, algun cop has pensat que un safè servit en una tassa de porcellana té més bon 
gust que en una tassa per endur-se?, o que un cotxe tot just acabat de netejar i ben polit sembla 
que es condueix amb més facilitat?

El que investiga Donald Norman és que les emocions de l’ésser humà tenen una funció molt 
important en la seva habilitat per entendre i apreciar el món que l’envolta. Els objectes que ens 
resulten atractius (sigui en el tacte, l’olfacte, la vista, etc.) funcionen molt millor que els que no 
estimulen els sentits. No ens limitem a fer servir un producte, sinó que hi establim una relació 
emocional. 

Un bon exemple de disseny emocional el podem trobar en els bolígrafs Bic daurats o en les 
bossetes de te dissenyades per Elisabeth Soós.

Una bosseta de te és una bossa petita 
segellada de paper porós o niló que conté 
fulles de te. La bosseta fa la mateixa funció 
que un infusor de te, amb la comoditat que 
no deixa passar les fulles de te i després no 
se n’han de treure. La diferència que trobem 
entre les bossetes de Soós i unes bossetes 
convencionals és que la dissenyadora col·loca 
un vaixell de paper a l’extrem que flota a la 
superfície del recipient del te, jugant amb la 
idea d’un petit vaixell de paper a la deriva 
en una tassa de te. 

Aquest petit detall estimula l’usuari en 
diversos punts de la seva percepció. D’una 
banda, hi ha una connexió emocional amb 
el nostre passat, quan jugàvem amb vaixells 
de papiroflèxia; de l’altra, la bellesa de 
l’objecte i la manera en què s’ha fet, i també 
una atracció per un objecte manufacturat 
completament diferent de la resta, una 
atracció per l’objecte exclusiu.

La conclusió de tot això és que un usuari 

EL DISSENY EMOCIONAL

que rep tots aquest estímuls gaudeix més de l’experiència de prendre te si fa servir aquestes 
bossetes i no les convencionals, fins i tot si el gust és el mateix. 
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EL PACKAGING

La importància de l’embalatge (o packaging) ha augmentat des dels anys seixanta. Tot i que 
les seves funcions bàsiques són protegir el contingut del producte i facilitar-ne la manipulació, 
publicistes, dissenyadors i agents de màrqueting han vist en el material que embolcalla els 
seus objectes una comunicació directa amb el comprador, una tela en blanc per exposar-hi els 
grans avantatges dels seus productes.

Dins del concepte d’embalatge, n’hi ha de diferents tipus:

a) Envàs. Es la capa que està en contacte amb el producte. És la part més important de
l’embalatge perquè ha de protegir-ne i conservar-ne el contingut.

b) Embalatge secundari. Solen ser caixes de diferents materials (poliestirè expandit, cartró
ondulat, etc.), models variats i molt resistents per protegir l’envàs.

c) Embalatge terciari. Suporta grans quantitats d’embalatges secundaris per tal que no es
facin malbé ni es deteriorin en el procés de transport i emmagatzematge entre la fàbrica i el
consumidor final.

d) Empaquetatge i etiquetatge. És l’embolcall o la protecció exterior del producte. La seva
funció principal és cridar l’atenció del consumidor, informar i diferenciar el producte dels seus
competidors.

Hi ha embalatges brillants en la història dels objectes, alguns perquè gairebé són considerats 
obres d’art i d’altres perquè donen respostes creatives als problemes d’apilament i transport.



EL NAIXEMENT DE L´ OBJECTE

Quan som davant d’un «heroi» quotidià gairebé mai no ens plantegem com va aparèixer 
ni quina història té. És com si hagués estat allà tota la vida, fent la seva funció, i ens costa 
imaginar què faríem si no el tinguéssim.

El naixement dels objectes és una qüestió interessant, ja que cadascun té una història particular. 
Uns van néixer per accident, uns altres són fruit de la investigació militar, d’altres van sorgir 
per un capritx personal, etc. En tot cas, un objecte no apareix del no-res. Sempre neix d’un 
problema o d’una idea que cal resoldre (concepte), suggerit per alguna cosa ja existent 
(inspiració) i, en alguns casos, deriva d’un altre objecte ja inventat (antecedent).

Si analitzem tots els «herois ocults» presents en l’exposició, trobarem sis processos de creació 
d’un invent diferents:

a) Complementació
Per complement entenem tots els objectes que han nascut per completar o ajudar un altre 
objecte, però no per substituir-lo. En primer lloc va aparèixer la llauna de conserva i, uns 
quants anys després, amb l’aparició de l’obrellaunes es va solucionar el problema de d’obrir-
les d’una manera àgil i neta. Aquest senzill objecte va complementar i va facilitar l’ús de la 
llauna de conserva.

b) Millora
Quan un objecte neix per millorar-ne un altre pot arribar ser-ne el substitut. Quan en la indústria 
tèxtil només existien el botó i el llaç com a únics mètodes per cordar o unir diferents peces de 
roba i ajustar-les al cos, va aparèixer la cremallera com a fruit de la investigació per trobar 
un sistema més ràpid per cordar l’uniforme militar. I després de la cremallera va aparèixer 
el VELCRO®. Els objectes que aporten canvis o millores respecte d’altres no sempre els 
acaben substituint, simplement els desplacen cap a altres sectors o àmbits: el botó, per 
exemple, continua sent present en la nostra vida diària.

c) Funcionalisme
Quan parlem de naixement per funcionalisme ens referim a un procés de creació que intenta 
millorar una dinàmica d’ús o un sistema lent i molest. La nova invenció sol ser superior i 
condemna l’anterior a l’oblit col·lectiu. La maquineta d’afaitar va aparèixer per millorar un 
sistema d’afaitada amb navalla perillós i poc higiènic.

d) Simplificació
Aquest procés lògic suposa agafar les millors qualitats de diversos objectes i simplificar-les 
en un de sol. Avui, el progrés de la tecnologia i l’aprofitament dels recursos fan que aquest 
procés sigui especialment rellevant. El telèfon mòbil n’és l’exemple estrella: telèfon, càmera 
de fotos, agenda, calendari, reproductor MP3, ordinador i milers de coses més..., i tot en una 
sola cosa.

e) Estètica
Hi ha objectes que neixen d’un repte personal, d’una investigació gairebé artística. És el cas 
de l’ampolla de Coca-Cola, amb les seves corbes i la seva forma estilitzada, o també de la 
cadira Thonet.

f) Innovació
Aquest pot ser el procés més complicat, ja que sovint l’objecte neix pràcticament sense cap 
antecedent que s’hi relacioni directament, només gràcies a l’esforç i a la intuïció del seu 
creador. És el cas del ratolí d’ordinador, del qual no hi ha cap precedent directe.
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LA PUBLICITAT

Part del que es coneix avui com a publicitat va néixer amb la impremta de Johannes 
Gutenberg, cap al 1453. La impremta va permetre una difusió més àmplia dels missatges 
publicitaris, i amb l’aparició de noves ciutats la publicitat es va consolidar com a instrument de 
comunicació. La publicitat moderna va començar a evolucionar amb la Revolució Industrial, 
especialment als Estats Units i a la Gran Bretanya al final del segle XVIII. A Espanya van 
aparèixer els primers agents de publicitat el 1872. El pioner va ser Rafael Roldós, que va 
fundar a Barcelona la primera agència del país, actualment encara en actiu. Al principi del 
segle XX, les agències es van professionalitzar i van seleccionar amb més rigor els mitjans 
per col·locar-hi la publicitat. D’aquesta manera la creativitat va començar a ser un factor 
important en l’elaboració d’un anunci.

En primer lloc, la publicitat informa el consumidor sobre els beneficis d’un producte o servei 
determinat, ressaltant-ne les diferències respecte d’altres marques. En segon lloc, per motius 
emocionals i psicològics, la publicitat busca inclinar la «balança motivacional» de l’usuari 
cap al producte anunciat, de manera que la probabilitat que l’objecte o el servei sigui 
adquirit pel consumidor augmenta gràcies a l’anunci. 

La publicitat es nodreix de diferents estudis, com la psicologia, l’antropologia, l’estadística i 
la filosofia, per aconseguir elaborar el missatge perfecte per al públic i elevar la notorietat 
de la marca anunciada.

Encara que hi ha una gran quantitat de tècniques de persuasió dins de la publicitat, una de 
les més antigues (1895) és la teoria o regla AIDA, basada en quatre punts: atenció, interès, 
desig i acció.

Segons aquesta regla, els quatre passos bàsics perquè una campanya publicitària assoleixi 
l’èxit són els següents: en primer lloc cal cridar l’atenció de l’usuari, després despertar-li 
l’interès per l’oferta, tot seguit suscitar-li el desig d’adquisició i, finalment, provocar-li la 
reacció al missatge, que deriva generalment en la compra. 
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EL PUNT 0 DEL DISSENY

Podríem definir l’artesania per oposició a la producció en massa, industrialitzada o en 
sèrie. Quan parlem d’artesania ens referim tant al treball de l’artesà (normalment fet de 
forma manual), com a l’objecte o el producte obtingut (en el qual cada peça és diferent 
de les altres). De fet, l’error o la imperfecció és una qualitat afegida, ja que el diferencia 
d’un producte perfecte fet per una màquina. 

Cada país, cada regió i cada cultura tenen la seva pròpia artesania, arrelada del tot en la 
manera de viure i d’estar dels seus habitants i en el seu folklore des de temps immemorials. 

Per a moltes persones, l’artesana és el punt 0 del disseny, és a dir, el pas previ a allò 
que avui considerem disseny industrial, d’interiors, tèxtil, gràfic, etc. Per a d’altres, és una 
continuació dels oficis de sempre, en els quals l’estètica té un paper destacat, però on el 
sentit pràctic de l’objecte elaborat també és important. 

Queden alguns artesans que es dediquen als anomenats oficis tradicionals, però cada cop 
n’hi ha menys. Això es deu als problemes de competència amb els productes procedents 
de processos industrials, d’aparença similar als productes artesans, però de baix cost. 

FES-T´HO TU MATEIX

El «Do It Yourself» (DIY) o «Fes-t’ho tu mateix» és un tipus de producció artesana 
relacionada sovint amb moviments anticapitalistes, contraculturals o socials. Més que 
producció, podríem parlar d’autoproducció, ja que el que es produeix sol ser per a ús 
personal i amb la motivació d’aprendre i passar-s’ho bé fent el treball manual.  

Aquest tipus de procés promou una ètica basada en el suport al producte local, la 
consciència ecològica i l’intercanvi d’informació i de recursos entre usuaris.

Seguint la filosofia d’obtenir satisfacció personal en fer alguna cosa un mateix, aquest 
moviment s’ha estès a gairebé tots els sectors creatius: artesania, electrònica domèstica, 
ganxet tradicional, creació d’instruments i enregistrament de discos, edició de fanzines i 
petites revistes, etc. El món del DIY ha aconseguit, fins i tot, que ressorgeixin pràctiques 
artesanes oblidades a causa de la producció en massa.
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El 1931 Ernst Ruska i Max Knoll van construir el primer microscopi electrònic. Amb aquest 
instrument, van aportar una nova forma de veure la realitat, una realitat en la qual tot el 
que ens envolta està format per milions de partícules que s’uneixen per crear una estructura 
més gran. De fet, a l’antiga Grècia ja es considerava l’ésser humà com una representació en 
miniatura de l’univers, una partícula mínima d’alguna cosa incommensurable.

Amb l’avanç de la tecnologia, hem pogut esmicolar l’univers i tot el que ens envolta fins a la 
mínima essència: l’àtom (a) és la unitat mínima de matèria de l’univers, un píxel (b) és una 
unitat de llum que compon una imatge, i un fractal (c) és una forma irregular bàsica i mínima 
que, mitjançant la repetició, crea estructures més complexes.

Aquesta idea tan rizomàtica d’obtenir el màxim a partir del mínim és una font d’inspiració 
apassionant per al món visual.

Si fem un volt pel món del Post-it, podrem observar que moltes persones l’utilitzen més enllà de 
la seva funcionalitat inicial, a manera de píxel per compondre imatges o per folrar superfícies. 
En aquesta mateixa línia de treball trobem les escultures de Jennifer Maestre, que, amb llapis 
de colors molt afilats, construeix escultures estranyes que semblen animals marins. D’altra 
banda, Sandra Backlund, dissenyadora de moda que sol fer servir materials no convencionals 
en els seus models, va confeccionar un vestit a base de fractals de pinces de fusta.

L´ ÀTOM, EL FRACTAL I EL RIZOMA



¿A QUI PERTANY UN INVENT?

Un invent, per descomptat, pertany al seu creador. El que és més complicat és decidir qui és el 
creador original d’un invent. Per això, i per defensar els drets del creador, existeix el sistema 
judicial de patents.

Una patent és un dret exclusiu concedit a una invenció, considerada com un producte o 
procediment que aporta, en general, una nova forma de fer alguna cosa o una nova solució 
tècnica a un problema. Perquè sigui patentable, la invenció ha de satisfer determinats requisits: 
ha de tenir un ús pràctic i presentar algun element nou, és a dir, alguna característica nova en 

el seu àmbit tècnic.

La patent proporciona protecció al creador sobre el seu 
invent durant un període limitat de vint anys. Per protecció 
entenem que la invenció no pot ser confeccionada, 
utilitzada, distribuïda o venuda comercialment sense el 
consentiment del titular de la patent. Aquest té el dret 
de decidir qui pot utilitzar (o no) la invenció patentada 
durant aquests vint anys.

Quan la patent expira, expira també la protecció, i la 
invenció passa a pertànyer al domini públic; és a dir, el 
titular deixa de posseir drets exclusius sobre la invenció, 
que estarà disponible per a l’explotació comercial per 
part de tercers.

Les invencions patentades han envaït tots els aspectes 
de la vida humana, des de la llum elèctrica (les patents 
de la qual eren propietat d’Edison i Swan) fins al 
plàstic (Baekeland), passant pels bolígrafs (Bíró) i els 
microprocessadors (Intel), per exemple.

Com es concedeix una patent?

Per aconseguir patentar una creació, el seu creador ha 
d’emplenar una sol·licitud que, en general, conté el títol 
de la invenció, com també una indicació sobre el seu 
àmbit tècnic. També ha d’incloure els antecedents i una 
descripció de la invenció, en un llenguatge clar i amb 
prou detalls perquè una persona amb un coneixement 
mitjà de l’àmbit en qüestió pugui usar o reproduir la 
invenció. Aquestes descripcions van acompanyades, 
normalment, de complements visuals com ara dibuixos, plànols o diagrames. La sol·licitud ha 
de contenir també diverses «reivindicacions», és a dir, informació que determina l’abast de 
protecció concedit per la patent.

El que es pretén amb això és enriquir el cos total del coneixement tècnic del món. Aquest 
volum creixent de coneixement públic promou la creativitat i la innovació en altres persones. 
Així doncs, les patents proporcionen no tan sols protecció per al titular, sinó també informació 
i inspiració valuosa per a futures generacions d’investigadors i inventors, i eviten el monopoli 
del coneixement.



LA MORT DE L´ OBJECTE 

Com desapareix un objecte de la nostra vida quotidiana? Quan es decideix que ja no és 
necessari fabricar-lo? Generalment, això passa quan les prestacions de l’objecte queden 
obsoletes davant les d’un dels seus substituts. Però no sempre és així, ja que de vegades el nou 
objecte empeny els precedents cap a un altre àmbit del mercat, on s’acomoden.

Obsolescència programada

El consum és fonamental en el nostre model productiu. De tal manera que algunes empreses 
posen en marxa determinades estratègies de validesa ètica dubtosa, amb l’objectiu d’obtenir 
més beneficis econòmics, com ara l’obsolescència programada. Es tracta d’una mort ja 
planificada en la fabricació de l’objecte, un progressiu escurçament de la vida del producte 
per tal de convertir-lo en un objecte gairebé sense usar i per tirar.

S’han fabricat bombetes d’una durada de 100.000 hores, però avui la majoria estan 
restringides a unes 1.000 hores, per assegurar-se d’aquesta manera una venda regular. Un 
altre exemple són les impressores que tenen un xip de recompte d’impressions; quan s’arriba 
a un nombre determinats de còpies, la màquina deixa de funcionar, cosa que fa que sigui més 
rendible comprar-ne una de nova que fer-la arreglar. I passa el mateix amb altres mecanismes 
electrònics.



BIBLIOGRAFIA I WEBS.

Webs:

— VITRA DESIGN MUSEUM. Héroes ocultos. 
http://www.hidden-heroes.net/

— VITRA DESIGN MUSEUM.  
 http://www.design-museum.de/

Llibres:

—  BETTS, Paul. The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West German 
Industrial Design, Berkeley; Los Angeles; Londres: University of California Press, 2004. (Weimar 
and Now; 34).
—  BROTONS, Ròmul. El triomf de la imaginació, 60 invents que han canviat el món (o 
gairebé), Barcelona: Ed. Albertí, 2010.
—  CAPELLA, Juli. Así nacen las cosas, Barcelona: Ed. Electa, 2010.
—  MUNARI, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual, 
Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2011.
—  NORMAN, Donald A. El diseño emocional: Por qué nos gustan (o no) los objetos 
cotidianos, Barcelona: Ed. Paidós, 2005.

Documentals:

— FIRST RUN FEATURES [en línia], Eames: The Architect & The Painter, Estats Units, 2011. 
Tràiler.
http://www.youtube.com/watch?v=_YMzmuBBBzo

— RTVE. EL DOCUMENTAL [en línia], Comprar, tirar, comprar.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/



HEROIS OCULTS. INVENTS GENIALS, OBJECTES QUOTIDIANS ITINERARI ARTÍSTIC

15

Una exposició de Vitra Design Museum en col·laboració amb HI-Cone




