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DATSUZOKU  

脱俗

Olvidar lo aprendido: desprenderse de todos los conocimientos acu-

mulados durante un largo aprendizaje para volver a actuar con natu-

ralidad, aplicando lo que sabemos de una manera instintiva y fluida, 

como si el cuerpo actuara por su cuenta. 

Lo más parecido sería nuestro desapego. Se aplica sobre todo en discipli-

nas artísticas, cuando después de prepararnos durante años, debemos 

ser capaces de luchar o crear sin que se note que en cada paso estamos 

aplicando las técnicas que hemos estudiado. 



7

“(...) Two things are true: nothing about me in particular will be statistica-

lly or otherwise meaningful at a ten thousand year scale. On the other hand, 

every single little thing that I do will be incredibly important, and possibly 

even amplified ten thousand years out. (...) Like me, myself, doesn’t matter, 

but everything that I actually do really does matter.”

        

       Timothy Morton
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Aquest projecte neix principalment d’una inquietut personal, com és el de-

sig de fer una investigació material extensa que sigui el principal pilar del 

treball, per així, com a dissenyadora, buscar altres materials nous que ens 

permetin tenir diferents formalitzacions i estar connectades a un altre nivell 

amb l’objecte de disseny. Un altre motiu és la preocupació, tant individual 

com col·lectiva, pel nostre planeta. Estem tan acostumats a l’estil de vida 

d’utilitzar i tirar que no veiem el desastrós impacte que això pot provocar 

en la Terra. El problema és que veiem tan normal aquest estil de vida que 

no concebem un altre. I existeix. I està al nostre abast. A vegades inclús arri-

ba a ser més econòmic, però el que és realment  difícil és arribar a canviar 

una cultura i uns hàbits que ja tenim implantats, i aquí és on el disseny ha 

d’aportar solucions, recursos, així com estètica i noves possibilitats. 

Una altra inquietut parteix de la mirada com a dissenyadora, relacionant-ho 

amb el context social, econòmic i antropològic que estem vivint actualment 

(COVID-19). Tenint en compte que hem d’evitar processos industrials 

deslocalitzats i els materials tan contaminants, com el plàstic, que aquesta 

ens proporciona, hem de trobar una alternativa, ja sigui autogestionant, 

reciclant o reutilitzant.

Amb aquest projecte es pretén buscar un altre ús als residus orgànics que 

qualsevol persona pugui tenir a casa, explotant el material i utilitzant-lo per 

substituir altres més perjudicials pel medi ambient. 

Tenint en compte que el disseny de producte respon a la època i context en 

el qual es dissenya, el principal objectiu és aprendre el procés de disseny i 

de fabricació d’objectes icònics del segle XX, transportant-los a l’actualitat 

i adaptant-los a les necessitats i realitats socials, econòmiques i ambientals 

en les quals vivim, així com a les problemàtiques actuals. També aconseguir 

fer una biblioteca de materials experimentats amb els quals poder jugar i 

adaptar segons les necessitats, coneixent-ne alguns nous i aprenent els límits 

i característiques de cada un a mesura que es va formalitzant l’objecte final. 

és a dir, conèixer nous materials nous i posar-los en ús. 

abstract
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Este proyecto nace principalmente de una inquietud personal, como es el deseo 

de hacer una investigación material extensa que sea el principal pilar del trabajo 

para así, como diseñadora, buscar otros materiales nuevos que nos permitan 

tener diferentes formalizaciones y estar conectados a otro nivel con el objeto de 

diseño. Otro motivo es la preocupación, tanto individual como colectiva por 

cuidar nuestro planeta. Estamos tan acostumbrados al estilo de vida de usar y 

tirar que no vemos el desastroso impacto que esto puede causar en la Tierra. El 

problema es que vemos tan normal este estilo de vida que no concebemos otro. 

Y existe. Y está a nuestro alcance. A veces incluso llega a ser más económico, 

pero lo difícil es llegar a cambiar una cultura y unos hábitos que ya tenemos 

implantados, y aquí el diseño debe aportar soluciones y recursos, así como es-

téticas y nuevas posibiliades.

Otra inquietud parte de la mirada como  diseñadora,  relacionandolo con el 

contexto social, económico y antropológico que estamos viviendo actualmente 

(COVID-19). Teniendo en cuenta que tenemos que evitar procesos industria-

lizados deslocalizados y  los materiales contaminantes, como el plástico, que 

esta nos proporciona, tenemos que encontrar una alternativa, ya sea autoges-

tionando, reciclando o reutilizando.

Teniendo en cuenta que el diseño de producto responde a la época y contexto 

en el cual se diseña, con este proyecto se pretende buscar otro uso a los residuos 

orgánicos que cualquier persona pueda tener en casa, explotando el material y 

utilizándolo para sustituir otros más dañinos para el medio ambiente. 

El principal objetivo es aprender el proceso de diseño y de fabricación de obje-

tos icónicos del siglo XX, transportándolos a la actualidad y adaptándolos a las 

necesidades y realidades sociales, económicas y ambientales en las que vivimos. 

También conseguir hacer una biblioteca de materiales experimentados con los 

que poder jugar y adaptar según las necesidades, conociendo algunos nuevos y 

aprendiendo los límites y características de cada uno a medida que se va forma-

lizando el objeto final, es decir, conocer nuevos materiales y ponerlos en uso. 

This project was mainly born out of a personal desire to start an investigation 

of different materials, it being the main support of the research so that I, as a 

designer, will be able to search other materials that allow us to have different 

formalizations and a connection with the object, on another level. Another 

aim is the worry, not only personal, but global, for our planet. We are so used 

to a “use and throw” kind of lifestyle that we don’t see the massive negative 

impact this could cause to the Earth. The problem is that we consider this 

lifestyle to be normal and we don’t believe in another. And it exists. And it’s 

within reach. Sometimes it’s even cheaper, but the difficult part is to be able 

to change a culture and habits that we have already  implanted, and here is 

where design has to bring new solutions, tools, aesthetics and other possibili-

ties. On the other hand, another reason for starting this research is from the 

designer’s perspective, in association with the social, economical and anthro-

pological context in which we are living nowadays (COVID-19). Conside-

ring we have to avoid industries and the polluting materials they create, such 

as plastic, we have to find a way, an alternative, which allows us to self-mana-

ge, recycle or reuse our own supplies.  

Having in mind that product desing answers to the time and context in 

which it is being designed, this project is focused on finding other uses to 

organic waste, the ones that anybody can have at home, and use them at their 

maximum potential, manipulating them so that they can replace other mate-

rials that are harmful to our planet. 

The main objective is to learn the process of designing and manufacture 

some of the most iconic objects of design of the 20th century, taking them  

to our actual context and adapting them to the social, economical and envi-

ronmental necessities and realities in which we live nowadays. 

The aim is also to be able to create a library of new materials with which we 

can play and adapt to our necessities, getting to know some new materials 

and learning their limits and characteristics while we produce the final ob-

ject, so, getting to know new materials and actually using them. 

abstract abstract
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reshell

Aquest projecte parteix del descobriment constant de nous mate-

rials substitutius del plàstic, el vidre i altres materials contaminants 

i la inquietud personal d’experimentar amb ells. Pretén demostrar 

les conseqüències ambientals que aquests, fets de materials tòxics, 

comporten en la vida quotidiana i en un futur, i donar a conèixer 

que hi ha altres materials i solucions que els poden substituir. 

L’objectiu principal no és crear un material nou, sinó que a través 

de productes ja existents, com per exemple elements clàssics del 

disseny, preguntar-nos com serien fabricats en un món sense tals 

materials contaminants, a través de matèria orgànica i biodegrada-

ble. A més, fer-ho a partir de processos senzills i que siguin propers 

al públic i fer-los partícips del procés de fabricació. La intenció és 

demostrar que els objectes de disseny poden fabricar-se de manera 

sostenible, donant tant una funció com una estètica.

És per això que el projecte treballa amb residus orgànics que ge-

nerem a casa, donant una segona vida a tot allò que donàvem per 

mort. A més, proporciona una serie de receptes que es poden se-

guir pas a pas per tal de què qualsevol persona sigui capaç de realit-

zar-les, així com dels motlles necessaris. 

objecte d’estudi

Per tal de poder dur a terme aquest projecte, es farà una investi-

gació de diferents materials, tots provinents de la naturalesa, és a 

dir, biodegradables, com per exemple els residus orgànics de casa 

o l’agar agar, la glicerina o la gelatina. A partir de diferents proces-

sos, experiments i manipulacions es generaran nous materials que 

permetran, o no, fer una constel·lació d’objectes, inspirats en un 

disseny de producte icònic del segle XX. 

S’estudiaran els processos de fabricació d’aquesta peça que es va 

dur a terme el segle passat, i es manipularan per adaptar-les a les 

noves tecnologies i materials. A través de la fabricació de diferents 

motlles s’intentarà imitar en la màxima expressió l’objecte en qües-

tió, a més de generar una àmplia biblioteca de materials que per-

metrà visibilitzar els processos d’experimentació pels quals ha ha-

gut de passar el projecte fins a arribar al producte final. 
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objectius/finalitat

És possible recrear objectes de disseny del segle XX en un context social i econò-

mic actual, utilitzant com a principal material els residus orgànics?

I aquesta pregunta desencadena moltes altres, que s’espera anar resolent al 

llarg del projecte. Quins residus podem aprofitar i no ho sabem? Què po-

dem fer amb ells? Fins a quin punt podem explotar un mateix material que 

fins ara no ens hem plantejat? Què suposa això en un futur possiblement 

distòpic o cada vegada més plausible? Quins altres materials biodegradables 

no coneixo? 

L’objectiu principal d’aquest projecte és generar una biblioteca de materials 

nous amb els quals hem estat experimentant i fer una comparativa entre els 

processos de disseny del segle XX amb un escenari de disseny contempo-

rani. La finalitat d’aquest treball és entendre que molts materials contami-

nants poden ser substituïts, avui en dia, per altres biodegradables i fer un 

anàlisi  dels resultats per veure si podrien ser igual de satisfactoris.

motivació i justificació

La motivació principal d’aquest projecte és l’experimentació amb mate-

rials. Sempre n’he tingut curiositat però no ho he fet amb cap projecte 

de la carrera. En aquest puc fer-ho completament, ja que és la principal 

metodologia. 

D’altra banda, a mesura que han anat passant els anys m’he anat interes-

sant més pel futur del nostre planeta, pel que creiem que estem construint 

però en realitat estem destruint. És bàsicament la voluntat de posar un pe-

tit gra de sorra (per molt petit que sigui) i donar-li un propòsit al projecte.

Jo mateixa vaig fer un test per internet per veure la meva petjada ecològica, 

i el resultat em va sorprendre molt. Em deia que si tothom vivís com jo, 

necessitaríem quatre planetes i mig com la Terra per assumir tots aquests 

residus. I no és que contestés barbaritats; simplement vaig contestar que 

vaig amb cotxe a la universitat, menjo carn unes quatre vegades per setma-

na i he fet tres viatges aquest últim any. 

Em va fer reflexionar molt sobre l’estil de vida que estem acostumats a por-

tar. És important entendre que necessitem un canvi, i que els dissenyadors 

juguem un paper molt important en aquest.

Tot i això, el motiu i motor principal és la curiositat per aprendre sobre els 

processos de fabricació en objectes de disseny de diferents èpoques, per-

metent un diàleg amb un context contemporani de canvi. 
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metodologia

Principalment s’ha fet una tria de tots els referents que, dia a dia, estan fent in-

vestigacions en aquest camp, trobant noves solucions i resultats. D’altra ban-

da, també s’ha fet un estudi previ dels possibles materials que poden aportar 

respostes al problema generat. A partir d’aquí es començaran a fer proves amb 

les receptes ja conegudes i estudiades per tals dissenyadors, com a primer con-

tacte pel que fa a l’experimentació material. 

Un cop es tingui un coneixement rigorós del que ja està estudiat, comença-

rem a fer variacions, tant en les quantitats dels ingredients com en els propis 

materials, per tal de trobar nous resultats que ens puguin ajudar. És per això 

que es faran diferents proves que generaran resultats diferents, ja ens siguin de 

bon ús o erronis, però vàlids per igual. 

Amb aquests resultats podrem arribar a unes conclusions i unes solucions a 

les que no podríem haver arribat sense aquesta prèvia investigació material. 

A partir d’aquí només ens quedarà manipular els resultats per tal d’obtenir 

el nostre objectiu principal, que és la rèplica d’un objecte de disseny d’una 

altra època, en aquest cas del segle XX, partint d’un mètode de producció 

i uns materials molt diferents. Amb això aconseguirem reflexionar sobre les 

noves tecnologies i avenços, així com dels materials perjudicials que fem servir 

diàriament i ens plantejarem si són absolutament necessaris i, alhora, genera-

rem una biblioteca de materials que ens serviran per futures investigacions. 

paper com a dissenyadora

El món del disseny canvia constantment, ja que s’adapta als factors econò-

mics, socials i antropològics, entre d’altres, de cada època en la que vivim. 

És fonamental adaptar-se, però més ho és ser visionari, preparar-se per un 

futur probable i adelantar-se un pas. Temptar al futur amb els nostres dis-

senys. És evident que està, principalment, en mans dels dissenyadors el fet 

de canviar el nostre futur a millor. El canvi es troba en la manera de pen-

sar, de dissenyar, de redissenyar, d’utilitzar els materials, de processar-los, 

d’inventar, de construir, d’investigar. És important fer-nos càrrec i jugar 

el paper que ens toca, en aquest cas, bastant important. Ja hem establert 

abans que tot és disseny. El canvi ha de començar en nosaltres. 

En aquest projecte es té molt en compte el procés d’investigació. La ma-

joria de vegades el que contamina més no és el producte final sinó els di-

ferents processos de fabricació pels que el fem passar. Aquí és on hem de 

trobar una alternativa. Intentar generar el nostre propi material a partir 

de residus orgànics, biodegradables i beneficiosos per la Terra pot ser el 

primer pas. Aquest material substituiria altres que són més perjudicials 

i a més estaríem donant una segona vida a productes que donàvem per 

acabats. D’aquesta manera es reduiria l’impacte mediambiental tant en el 

procés de fabricació del producte, com en el producte final, i fins i tot en 

el seu procés de descomposició. 



marc teòrica.
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En 2050, según la estimación de la Fundación 

Ellen Macarthur, los océanos podrían conte-

ner más plásticos que peces. 1

Actualment vivim en un món de plàstic, de re-

buig, de desinterès. Els objectes han perdut la 

seva essència, la qual cosa ha provocat que per-

dem l’afecte cap a aquests. Segons dades de l’any 

2018 del Parlament Europeu, podem trobar més 

de 150 milions de tonelades de plàstic als oceans, 

cosa que no només afecta a la vida marina, sinó 

també a la nostra salut, al clima i a l’economia. 

Es podria dir que tot això va començar amb el 

descobriment de la producció en cadena a prin-

cipis del segle XX. Aquest procés va portar com 

a conseqüència, a part de la sobreproducció, que 

es perdés el valor de les coses. Quan compraves 

alguna cosa ja no era única, ja no havia estat feta 

amb cura, ja no tenia una història ni un treball 

d’hores darrere. Els materials van passar a ser de 

mala qualitat, derivats del petroli i contaminants 

a llarg termini. Van perdre qualitat. 

Avui en dia ens defineix com a societat les parau-

les “capitalisme”, “consumisme”, “usar y tirar”. 

Ens hem acostumat a comprar i comprar i no 

donar-li una segona vida als materials o objectes. 

No pensem en el valor de les coses i amb això 

generem més rebuig del necessari.  La cultura 

1 Europarl.europa.eu. 2018. Plásticos En El 
Océano: Datos, Efectos Y Nuevas Normas Euro-
peas (Infografía) | Noticias | Parlamento Euro-
peo. [online] Available at: <https://www.europarl.
europa.eu/news/es/headlines/society/20181005S-
TO15110/plasticos-en-el-oceano-datos-efec-
tos-y-nuevas-normas-europeas-infografia> 
[Accessed 19 June 2020].

de “usar y tirar” ens ha portat a crear una illa im-

mensa enmig de l’oceà pacífic, tota de plàstic. És 

inimaginable. I intolerable. 

Per altra banda, la obsolescència programada ha 

fet molt mal al planeta, ja que existeixen mètodes 

i materials que permeten fer els objectes molt més 

duradors, però no interessa al sistema capitalista 

i consumista en el qual vivim. És massa tard per 

recular i evitar tot el mal que hem fet al planeta i 

els animals que hi habiten, però no és massa tard 

per frenar-ho. Per posar punt i final a aquest con-

sumisme i desperdici desmesurat. 

És veritat que com a “solució” principal tenim el 

reciclatge, però això també genera despeses, tant 

econòmiques, com d’energia, sense parlar de la 

contaminació que també provoca. Per tant, no 

és una solució. El material sostenible és tot aquell 

que no genera rebuig, que té una segona vida, i 

una tercera. I una quarta. 

El que hauríem de fer és un pas enrere. Apren-

dre de com era la vida abans de la indústria, de 

les fàbriques, de la producció en cadena. Trobar-li 

un altre cop l’encant als productes, donar-los un 

valor i allargar la seva vida. D’aquesta manera es 

reduirà el rebuig, ja no s’haura de reciclar sinó que 

estarem reutilitzant i anirem un pas per davant. 

Per tant, i com he dit abans, està en mans dels dis-

senyadors de construir o fabricar amb materials 

que siguin propers, de Km0, i que a més siguin 

reutilitzables i biodegradables. L’objectiu és elimi-

nar la paraula “reciclatge” del nostre diccionari.

context
capitalisme i consumisme

Molts dels problemes que tenim avui en dia venen del sistema capitalista en 

el que vivim, i de la nostra constant necessitat de consum. Això ha causat 

que les empreses se n’aprofitin i molts dels objectes que comprem, per no 

dir tots, tenen una mort programada. Ja sigui un jersei, com una nevera, 

com un ordinador. Els fabriquen sabent que al cap d’uns mesos o anys ja no 

en podràs fer ús i en necessitaràs un altre. Obsolescència programada. Em-

preses com Apple saben de què parlo. Et venen el mòbil o el portàtil sabent 

que al cap de 3 anys tornaràs a trucar a la porta perquè ha mort just quan 

se t’acabava la garantia. És tenir mala sort. I tot això provoca que tu sentis 

la necessitat de comprar-te’n un de nou, perquè ja han tret 20 versions més 

(que, per cert, ja tenien dissenyades quan van treure el teu mòbil actual) i el 

teu ja està passat de moda i econòmicament, et costa més una reparació que 

comprar-te’n un altre. A més, els materials no són ni sostenibles, ni reutilit-

zables ni reciclables i els processos de fabricació pels quals han de passar els 

productes són altament contaminants.

Què fomenta això? L’economia lineal de la que parlàvem abans. Deixalles i 

més deixalles i, sovint, de les que no es poden ni reciclar. 

Una de les indústries que més contamina és la tèxtil, però tot i així, alimen-

tem empreses com Inditex tot i saber les condicions en les quals treballa. 

Ens enganyen, però perquè ens deixem enganyar. Tenim la solució a les 

nostres mans però no la volem fer servir. I parlo per mi també, no vull ser 

hipòcrita. Són reflexions que faig, vestida de Zara de cap a peus i amb un 

IPhone a la mà. 

Un exemple per contrarestar Apple és Fairphone, una empresa de mòbils 

compromesa amb el medi ambient. Els seus productes són duradors, fà-

cilment reparables i sostenibles. A més, vetllen pels drets i el benestar dels 

treballadors (important).

Ecoalf també és una empresa que té com a objectiu principal reduir la pet-

jada ecològica. La seva roba és respectuosa tant amb el medi ambient com 

amb els animals i utilitzen el mètode d’economia circular del que parlàvem 

abans. 

És la nostra cultura i estil de vida, i és molt difícil canviar els hàbits i el 

sistema social, però és necessari veure i entendre fins a quin punt això ens 

perjudicarà, tant a nosaltres com a les futures generacions. 
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antropocè

Una part fonamental a l’hora de parlar dels plàstics i el seu im-

pacte en la Terra és l’ésser humà. Som els principals (i únics) 

culpables del deteriorament progressiu i accelerat d’aquesta i, 

amb ella, de totes les espècies i ecosistemes que viuen en ella. 

Des de fa 12.000 anys vivim en una època geològica denomi-

nada Holocè, però s’està investigant si es pot considerar que ha 

canviat i estem vivint en una nova era. Una era on l’ésser humà 

es creu el centre de l’univers, i ha provocat alteracions exponen-

cials a la Terra arrel de les seves activitats desmesurades. Aques-

tes estan provocant l’accelerament del canvi climàtic, que pot 

provocar pujades de temperatura que poden acabar amb milers 

d’espècies i ecosistemes, l’increment del nivell del mar, la conta-

minació, tant de l’aire com dels oceans i, a la llarga, l’extermini 

de la vida en el planeta. 

És realment difícil pensar que per una petita acció perjudicial 

que faci una persona en tot el món pugui provocar un impacte 

tan gran en la vida de futures generacions. Però hem arribat al 

punt en el què no hi ha marxa enrere. No hi ha excuses ni mar-

ges per petits errors que pugui crear una persona. Hem arribat 

al punt en el què el dia a dia com l’entenem ara és dolent pel 

nostre planeta i que només està en les nostres mans canviar-ho 

per un futur millor. Ens hem d’adaptar i posar fi a les destrosses 

que generem cada dia, diria “abans que sigui massa tard”, però 

ja és massa tard. Abans que tot vagi a molt pitjor. 

economia i producció circular

Avui en dia podem descriure l’economia actual 

com a lineal, que consisteix en agafar, utilitzar i 

tirar. Això és factible ja que els materials que fem 

servir són barats i fàcilment accessibles, i és fàcil 

desfer-se d’ells. Si més no, no veiem el problema 

un cop els tirem a les escombraries, i som bastant 

ignorants pel que fa al tema del reciclatge, els 

processos que han de passar els materials i on van 

a parar. És veritat que seguir amb aquesta econo-

mia és l’opció més fàcil, però no la més adequada. 

Últimament s’està parlant molt d’un concepte 

anomenat economia circular, aquella que defen-

sa que els materials siguin regeneratius a través 

del disseny, i que siguin explotats al màxim pel 

que fa al seu ús. Amb altres paraules, fer servir un 

objecte fins que el material ja no dóna per més. 

Reutilitzar. Redissenyar. Amb aquest estil de 

vida s’arribaria a reduir els danys causats amb la 

contaminació de l’aire, l’aigua i la terra, així com 

el descens de l’alliberament de substàncies tòxi-

ques i del canvi climàtic. 

És factible, i de fet, algunes empreses ja l’estan co-

mençant a explorar com a possibilitat.

William McDonough i Michael Braungart en 

parlen al seu llibre Cradle to cradle. No existeix 

el concepte de rebuig. Els materials s’han de po-

der utilitzar i després tenir una segona vida que 

alimenti d’alguna manera la Terra. El reciclatge 

l’únic que fa és, a part de contaminar, produir 

nous objectes de més baixa qualitat i més perju-

dicials per nosaltres. Som els dissenyadors els que 

tenim el paper principal en aquest problema.

“If we come here and we say “well, I 
didn’t intend to cause global war-
ming on the way here” and we say “it’s 
not part of my plan”, then we realize 
it’s part of our de facto plan. Becau-
se it’s the thing that’s been happening 
because we have no other plan.”
  
  William McDonough

Tot i això, l’economia i producció circular no 

només abarquen el fet de reutilitzar els materials 

i els objectes, sinó també tenir en compte el seu 

procés de fabricació. D’on provénen els materials 

necessaris per construir-lo? Com han estat ma-

nipulats? De què serveix comprar-te un got de 

vidre si per tenir-lo a les teves mans ha hagut de 

viatjar en avió des de la Xina i després amb ca-

mions fins arribar a casa teva? 

Jo sempre he pensat que s’ha de visibilitzar i apre-

ciar més el treball dels artesans i defensar el petit 

comerç, així com la producció amb materials lo-

cals, però això ja és una opinió personal. 
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reduce, reuse, recycle

[Segons la RAE:

Reciclar:  Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver 

a utilizar.

Reducir: Volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que tenía.

Reutilizar:  Volver a utilizar algo, bien con la función que desempeñaba an-

teriormente o con otros fines.]

Tant el mètode de reduir com el de reutilitzar impliquen o bé seguir fent 

ús del material fins a explotar-lo al màxim, o bé prescindir d’aquest, mentre 

que el reciclatge diu “agafa tot el que vulguis però divideix-ho a l’hora de 

tirar-ho a les escombraries”. Tenint en compte que vivim en un món on hi 

ha una elevada fabricació d’objectes o materials, seria interessant optar pels 

mètodes que eviten produir-ne més, i fer ús dels que ja tenim. D’aquesta 

manera evitem el cost que suposa reciclar o, si més no, el reduïm. 

Posaré un exemple: si jo compro 20 gots de plàstic per una festa, els utilitzo 

i seguidament els tiro a les escombraries, concretament al contenidor groc, 

estic reciclant, i estaré ajudant més al planeta que aquella persona que ho 

junta tot, evidentment. Però no seria més beneficiós, tant per l’economia 

pròpia com pel medi ambient, si faig ús de gots de vidre que puc rentar i 

seguir fent servir en altres ocasions? 

És evident que el mètode més utilitzat per reduir la petjada ecològica de l’és-

ser humà és el reciclatge. Però ens hem parat a pensar què suposa reciclar, 

per exemple, per l’economia? O si amb el procés se segueix contaminant? 

Tot i així, hem vist abans que un got de vidre pot tardar fins a 4000 anys en 

descomposar-se. Trobar un material que el substitueixi i sigui agradable pel 

medi ambient hauria de ser la única solució possible.

 què és reciclar? i reutilitzar?

 què entenem per orgànic?

 ...i biodegradable?

Entenem per orgànic tota aquella matèria que prové de la Terra o d’organis-

mes que tenen vida (ja siguin plantes o animals) o tot allò que és capaç de 

degradar-se en un període curt de temps.

Ara bé, què vol dir que sigui capaç de degradar-se o que sigui biodegradable? 

Significa que tota la matèria orgànica es transforma en substàncies més sim-

ples a través d’enzims. Això ho pot provocar la presència d’oxigen o, per con-

trari, l’absència d’aquest. La característica que té la matèria orgànica és que 

es biodegrada sota condicions ambientals naturals, dit d’una altra manera, 

no necessita ajuda artificial per descomposar-se i, per tant, no contamina. 

Per entendre la diferència, un material orgànic qualsevol té un temps de mit-

ja de degradació d’unes quatre setmanes, a més de tenir una segona vida com 

a abonament per les plantes, mentre que el paper i el cartró tardarien un any 

(relativament poc, tot i que aquest temps s’allargaria si el paper o el cartró 

tingués tinta), l’alumini 10 anys, el plàstic 150 (tenint en compte que mai 

deixa de descomposar-se, ja que cada cop són partícules més petites, però no 

desapareixen i tampoc tenen una segona vida eficient) i, per últim, el vidre 

tardaria més de 4000 anys en descomposar-se.

És interessant buscar alternatives a aquests materials que no desapareixen 

de la Terra fins al cap de milers d’anys, i que més que beneficiar-la, la perju-

diquen.



30 31

residus a casa

Anem a donar per sentat que tant tu com jo reciclem a casa: plàstic, 

vidre, envasos i orgànic. És meravellós pensar que una ampolla d’aigua 

que tires es pot arribar a convertir en un banyador, per exemple. Però 

què passa si agafem els conceptes del principi de tot, aquells de “reduce, 

reuse, recycle” i els posem en pràctica? 

Ja hem establert que reciclem tots (fem el favor, si us plau), però i si pro-

vem de fer un pas enrere i abans de tirar el material a les escombraries, 

l’exprimim una mica més?

Fes un pastís i guarda’t les closques dels ous. 

Fes-te un suc de taronja i que ni se t’ocurreixi tirar les peles!

Fes guacamole i reserva’t les peles de l’alvocat.

I si, per exemple, menges cacauets, ja saps què has de fer, no?

Estic segura de què mai havies pensat que tot això podria tenir una se-

gona vida i, sent sincera, jo tampoc. Sé que són aliments que provenen 

de la Terra i que, per tant, ja de per sí són biodegradables. És per això 

que ens aniran molt bé a l’hora de fer bioplàstics o altres materials bio-

degradables, molts dels quals podran ser substitutius de la majoria de 

materials tòxics que tenim a casa, començant pel plàstic. A part, que 

són materials molt fàcils de fer, amb un procés divertit i creatiu.

És important pensar en aquest procés en forma de reutilitzar i no tant 

de reciclar. Ja hem establert abans el que pensem sobre el reciclatge i 

que l’hem d’eliminar del nostre vocabulari. Intentem trobar objectes o 

materials que ja tenim a casa i donem-els-hi una altra vida útil. D’aques-

ta manera estem evitant generar rebuig i aconseguim materials soste-

nibles i beneficiosos tant per nosaltres com per la Terra i les plantes i 

animals que hi viuen.



referentsb.
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carpeta de referents:

biology studio
clara davis
curro claret
danielle trofe
labva
martin azua
material Design Lab
material driven
materiom
repulp
the s-hellworks
...

*llista ampliable sense límit
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Curro Claret és un dissenyador industrial català. És co-

negut pels seus objectes de disseny enfocats al medi am-

bient, al disseny social, i per ser, a nivell internacional, 

un exponent del disseny. 

Acostuma a posar èmfasi en el procés, la implicació de 

les persones i l’entorn i prioritza l’ús a l’estètica. 

Dissenyar amb el que tenim, amb el que disposem, sen-

se consumir ni reciclar. És un clar exemple i referent en 

aquest projecte.

“El disseny que vol mirar cap endavant ha d’assumir 

unes responsabilitats (amb les persones i el medi) que fins 

ara no ha fet. Aquestes responsabilitats van més enllà 

de complir amb la llei i les normatives vigents, perquè 

aquestes lleis i normatives de per si no semblen suficients 

per a avançar. S’ha de viure d’una altra manera, més 

justa i equilibrada, i òbviament el disseny ha d’ajudar-lo 

en aquesta tasca.”

Clara Davis és una dissenyadora que enfoca els seus 

projectes en la investigació de biomaterials dedicats 

al sector de la moda. A través de les noves tecnolo-

gies busca una manera de fabricar roba més sosteni-

ble, experimentat amb diferents materials, receptes 

i mètodes. Ha escrit un llibre: The secrets of bio-

plastic: looking for a durable design.

La seva manera d’organitzar per classes els biomate-

rials ha suposat una referència per aquest projecte. 

És molt interessant veure pels processos que ha pas-

sat, els resultats que ha obtingut i els materials que 

ha utilitzat. 

CLARA DAVIS CURRO CLARET

“Eso de usar
 y tirar ya 
no es posible. 
Hay que 
frenar tanto 
consumo”

“One should 
know that 80% 
of a product’s 
environmental 
impact is deter-
mined by its de-
sign.”
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Azúa es un artista i dissenyador espanyol es-

pecialitzat principalment en el disseny espe-

culatiu i experimental. En la majoria dels seus 

treballs incorpora la naturalesa i acostuma a 

col·laborar amb diferents artesans, defensant 

la seva labor, així com la cultura material i tec-

nològica. També s’ha dedicat a dissenyar pro-

ductes de disseny d’interiors.

La manera amb la qual connecta amb la na-

turalesa, experimenta, juga amb ella, la incor-

pora en els seus projectes i la manté present és 

un dels principals motius pels quals Azúa és 

un referent. 

Trofe és una dissenyadora especialitzada en el dis-

seny sostenible, interessada en fer-lo tant funcional 

com estètic. Amb els seus projectes fa èmfasi a la na-

tura i sempre busca un mètode per beneficiar qual-

sevol vida d’aquest planeta. Els principals materials 

amb els quals treballa són el miceli i l’algae. Amb 

ells fabrica productes, com per exemple làmpades, 

que “creixen” soles, mentre ella les manipula i dóna 

la forma que desitja. 

És una altra via totalment acceptable, en comp-

tes de reciclar o reutilitzar, fer servir materials que 

creixen sols i creen estructures. Que provinguin de 

la Terra i retornin a ella. 

DANIELLE TROFE MARTIN AZÚA

“Designers have 
the power to 
change consumer 
behavior.”

 “Las personas somos los 
únicos seres del planeta 
que utilizamos recursos 
que no están en nuestro 
entorno inmediato, sino 
que los traemos de sitios 
lejanos y no somos para 
nada conscientes de todo 
lo que generamos”
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Labva és un laboratori de biomaterials de Xile que 

estudia els materials que ens acompanyen en la vida 

quotidiana i els qüestiona, així com la cultura re-

lacionada amb aquests. Els seus mètodes d’experi-

mentació són varis: a través de receptes, o de deixar 

créixer els materials. També posen molt d’èmfasi en 

els productes locals de cada territori,  en contraposi-

ció a la globalització del mercat. 

Materiom és una plataforma en la qual dissenyadors 

especialitzats (o no) en la recerca i la investigació de 

biomaterials comparteixen els seus descobriments, 

les seves mostres, processos, resultats i variants a 

l’hora de fer experimentacions materials. D’aquesta 

manera qualsevol persona pot fer ús de les receptes 

que es publiquen, en forma d’open source, per tal 

de què puguis fer els teus propis biomaterials. To-

thom pot crear-se un perfil propi on compartir els 

seus resultats perquè qualsevol persona ho pugui 

veure. És una molt bona manera de fer partícip al 

públic d’aquestes recerques i, d’altra banda, fer-ho 

més accessible.

MATERIOM LABVA

“El futuro será 
biomaterial o 
no será.”

Victoria Lievre és la dissenyadora d’aquest 

projecte. 

Treballant de cambrera en una cafeteria es va 

adonar de què bosses plenes de peles de taron-

ja eren tirades a les escombraries a diari sense 

tenir una segona vida. Com a conseqüència 

de molta experimentació va crear un material 

biodegradable i resistents a líquids a partir 

d’aquest rebuig orgànic, partint de materials 

francesos, de km 0. 

REPULP



c. experimentació material
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investigació material

És el primer cop que faig una experimentació material. Fins ara en tots els 

meus projectes m’havia centrat en el resultat final, sense tenir en compte el 

camí recorregut. Però trobo que donar èmfasi al procés, a l’assaig i l’error, a la 

investigació, al “com?” és tan important com la formalització final. Fins i tot 

diria que pot arribar a tenir més encant. Veure el que hi ha darrere d’un objec-

te final i poder acompanyar a la persona en el seu viatge de recerca et dóna un 

sentiment de proximitat i augmenta el valor del producte. 

Per  començar es farà una selecció de diferents residus orgànics que qualsevol 

persona podria generar en el seu dia a dia. Una vegada escollida la matèria pri-

ma, necessitarem algún condensant per tal de fer el material sòlid. Ens fixarem 

principalment en l’agar-agar i l’alginat de calci. La primera recepta la treurem 

de materiom, una plataforma on molts dissenyadors que estan investigant en 

aquest camp publiquen les instruccions, metodologies i ingredients que han 

utilitzat, així com els resultats que s’han obtingut. 

Una vegada haguem fet la recepta escollida i haguem analitzat els resultats, 

es faran variacions en aquesta, amb l’objectiu d’experimentar amb diferents 

materials i tenir una variació àmplia de mostres. És important sempre incloure 

els errors o les mostres que no han sortit del tot perfectes, ja que són les que 

ens ensenyen més i podem veure on ens hem equivocat i el perquè no ha sortit 

com hauria. 

Una vegada tinguem una gran biblioteca de materials, amb diferents caracte-

rístiques, podrem començar amb la fase de la formalització. 

materials principals

Per dur a terme una investigació material rigorosa s’ha fet una tria de 

possibles residus orgànics que ens poden servir per obtenir bons re-

sultats. Tot i així, no seran els únics ingredients que protagonitzaran 

les receptes. Per tal de què les mostres tinguin les característiques que 

busquem (flexibilitat, elasticitat, duresa, impermeabilitat, resistèn-

cia, etc...) han de comptar amb un component que li doni aquesta 

resistència, un biopolímer, com és la gelatina o l’agar agar o l’alginat 

de calci, un dissolvent, que en aquest cas serà l’aigua i un ingredient 

que ens doni la flexibilitat, que serà la glicerina. L’absència d’aquesta 

última simplement provocarà que el material sigui més rígid. 

A més d’aquests materials, com a additiu, es poden fer servir tints 

naturals per tal de què, a banda de la part més funcional, tingui una 

cara més estètica. Aquests tints també seran extrets a partir de residus 

orgànics i es veurà, a través de l’experimentació, els diferents resultats.
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alginat de calci

L’alginat de calci (Número E: E404, número de classi-

ficació assignat als additius alimentaris) és una sal que 

prové d’algunes algues. Es fa servir com a espessant ali-

mentari. 

L’alginat en general (que pot ser de sodi, de magnesi, de 

calci o també de potassi) és soluble en aigua o en líquids 

amb el PH per sobre de 3,5. D’altra banda, per exemple, 

és insoluble en la llet, pel calci.

La seva textura és viscosa, però com a fet curiós, amb 

el ràpid moviment es torna líquid, en canvi si el deixes 

quiet es va quedant cada com més espès fins que es con-

verteix en una massa dura. 

PROVA 01 - ALGINAT DE CALCI
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Closques d’ou

5 gr d’alginat de calci

25 ml d’aigua

Closques d’ou

Bullir les closques per matar les bactèries

Calentar-les al forn a 50ºC fins que estiguin 

cruixents.

Triturar les closques fins que quedin trossets molt 

petits. 

Mesclar alginat de calci amb l’aigua fins que quedi 

una barreja sense grumolls. 

Tirar les closques d’ou i mesclar.

Posar-ho tot en el motlle desitjat.

Deixar assecar a l’aire. 

Temperatura: 19ºC

Resultat:

VISTA: Color blanc, tirant a rosa. Opac.

OLFACTE: Inodor tant en la preparació com en el resultat final

TACTE: Semblant a una pedra, rugós, fred, dur. 

AIGUA: Es fa tou al deixar-se en remull, però no es desintegra.

PROVA 1.1 - ALGINAT DE CALCI
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Closques d’ou

5 gr d’alginat de calci

25 ml d’aigua

5 ml de glicerina vegetal

Closques d’ou

Bullir les closques per matar les bactèries

Calentar-les al forn a 50ºC fins que estiguin 

cruixents.

Triturar les closques fins que quedin trossets molt 

petits. 

Mesclar alginat de calci amb l’aigua fins que quedi 

una barreja sense grumolls. 

Afegir els 5 ml de glicerina vegetal.

Tirar les closques d’ou i mesclar.

Posar-ho tot en el motlle desitjat.

Deixar assecar a l’aire. 

Resultat:

VISTA: Color blanc, tirant a rosa. Opac

OLFACTE: Inodor tant en la preparació com en el resultat final

TACTE: Rugós, flexible, fred. 

AIGUA: Es fa tou al deixar-se en remull, però no es desintegra.

PROVA 1.2 - ALGINAT DE CALCI



52 53

Closques d’ou

5 gr d’alginat de calci

25 ml d’aigua

Closques d’ou

Bullir les closques per matar les bactèries

Calentar-les al forn a 50ºC fins que estiguin 

cruixents.

Triturar les closques fins que quedin trossets molt 

petits. 

Mesclar alginat de calci amb l’aigua fins que quedi 

una barreja sense grumolls. 

Tirar les closques d’ou i mesclar.

Posar-ho tot en el motlle desitjat.

Deixar assecar a l’aire. 

Temperatura: 19ºC

Resultat:

VISTA: Color rosa. Opac.

OLFACTE: Inodor tant en la preparació com en el resultat final

TACTE: Rugós, dur, no flexible, fred. 

AIGUA: Es fa tou al deixar-se en remull, però no es desintegra.

PROVA 1.3 - ALGINAT DE CALCI
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Pell de taronja

5 gr d’alginat de calci

25 ml d’aigua

Pell de taronja 

Deixar assecar la pell de taronja durant dies, fins que 

estiguin deshidratades. 

Triturar les closques fins que quedin trossets molt 

petits. 

Mesclar alginat de calci amb l’aigua fins que quedi 

una barreja sense grumolls. 

Tirar-hi les pells i barrejar.

Posar-ho tot en  el motlle desitjat.

Deixar assecar a l’aire. 

Temperatura: 19ºC

LA PRIMERA VEGADA NO S’HA OBTINGUT 

EL RESULTAT DESITJAT 

Resultat:

VISTA: Color groc, tirant a marronós. Opac

OLFACTE: Inodor tant en la preparació com en el resultat final

TACTE: Semblant a una pedra, rugós, fred, dur. 

AIGUA: Es fa tou al deixar-se en remull, però no es desintegra.

PROVA 1.4 - ALGINAT DE CALCI
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Closca de cacauet

5 gr de alginat de calci

25 ml de aigua

Closca de cacauet

 

Triturar les closques fins que quedin trossos molt 

petits. 

Barrejar alginat de calci amb el agua fins que quedi 

una mescla sense grumolls. 

Tirar les closques i barrejar.

Posar-ho tot en el motlle desitjat.

Deixar assecar a l’aire. 

Temperatura: 19ºC

Resultat:

VISTA: Color marró. Opac.

OLFACTE: Inodor tant en la preparació com en el resultat final

TACTE: Semblant a una pedra, rugós, fred, dur. 

AIGUA: Es fa tou al deixar-se en remull, però no es desintegra.

PROVA 1.5 - ALGINAT DE CALCI



58 59

PROVA 02 - AGAR-AGAR/GLICERINA

agar agar

L’agar agar és un material amb aspecte i tacte 

gelatinós (un cop barrejat amb aigua calenta i 

després refredant la mescla) que prové de la pa-

ret cel·lular d’algunes algues. També és conegut 

com a gelatina vegetal. S’acostuma a utilitzar 

com a medi de cultiu de microorganismes, ja 

que no té valor nutritiu. A més, és una subs-

tància incolora, transparent al barrejar-la amb 

aigua, la qual absorbeix en grans quantitats, és 

per això que es forma la massa gelatinosa. 

Aquesta mescla, si no té cap altre ingredient, 

a la llarga endurirà, donant com a resultat una 

mostra semblant al metacrilat. Es trenca fàcil-

ment, però té un punt de resistència que fa que 

s’assembli al plàstic. Un cop sec és resistent a 

l’aigua i no hi neixen fongs. 

glicerina

La glicerina o glicerol (C3H8O3), (Número E: 

E422, número de classificació assignat als addi-

tius alimentaris) és un compost orgànic de tex-

tura viscosa i d’estat líquid. És incolor i inodor 

i es troba normalment a les farmàcies. És un 

material que també s’utilitza en la indústria ali-

mentària, sobretot per endolcir o fins i tot com 

a conservant. El podem trobar en xarops, pastes 

de dents o espumes d’afeitar, entre d’altres. 

La característica principal de la glicerina és que 

dóna flexibilitat i un punt d’elasticitat als mate-

rials un cop seca. Això fa que el material resul-

tant sigui més manipulable i fàcil de treballar. 

Tot i això, el glicerol per si sol sí que és difícil de 

manipular degut a la seva viscositat. 

Té un punt de congelació a -37.8ºC i té propie-

tats anticongelants. 
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Resultat:

VISTA: Color marronós, translúcid

OLFACTE: Olor forta en la cocció, inodor amb el resultat final

TACTE: Semblant a una pell, flexible amb un punt d’elasticitat, agradable

AIGUA: No es desintegra, augmenta una mica el gruix.

5 gr d’agar agar

200 ml d’aigua

5 ml de glicerina vegetal 

Calentar durant 15 minuts

No deixar de remoure

Abans de què comenci a bullir, treure del foc

Posar tota la mescla en el motlle desitjat

Deixar secar durant dies

Temperatura: 19ºC

PROVA 2.1 - AGAR-AGAR/GLICERINA
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Resultat:

VISTA: Incolor, transparent

OLFACTE: Olor forta en la cocció, inodor amb el resultat final

TACTE: Semblant al metacrilat, gens flexible ni elàstic.

AIGUA: No es desintegra. Impermeable.

5 gr d’agar agar

200 ml d’aigua

 

Calentar durant 15 minuts

No deixar de remoure

Abans de què comenci a bullir, treure del foc

Posar tota la mescla en el motlle desitjat

Deixar secar durant dies

Temperatura: 19ºC

PROVA 2.2 - AGAR-AGAR/ SENSE GLICERINA
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Resultat:

VISTA: Incolor, transparent.

OLFACTE: Olor forta en la cocció i en el resultat final.

TACTE: flexible i amb un punt d’elasticitat, no agradable al tacte.

AIGUA: No es desintegra.

5 gr d’agar agar

200 ml d’aigua

5 ml de glicerina vegetal

Restes de la bossa del tè

 

Calentar durant 15 minuts

No deixar de remoure

Abans de què comenci a bullir, treure del foc

Posar tota la mescla en el motlle desitjat

Deixar secar durant dies

Temperatura: 19ºC

PROVA 2.3 - AGAR-AGAR/GLICERINA
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Pela d’alvocat (tint)

500 ml de aigua

Pela d’alvocat 

Deixar secar le peles de l’alvocat durant dies, fins que 

estiguin deshidratades. 

Posar-les a bullir en aigua durant uns 20 minuts.

S’HA OBTINGUT EL RESULTAT DESITJAT

PROVA 3 - TINTS
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*Recepta agar-agar amb tint de pela d’alvocat *Recepta de closca d’ou amb tint de pela d’alvocat
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Cúrcuma (tint)

200  ml de aigua

1 cullarada de Cúrcuma 

3 cullarades d’agar agar

Bullir tot junt durant 10 minuts.

Posar-lo al motlle desitjat i deixar assecar.

S’HA OBTINGUT EL RESULTAT DESITJAT

PROVA 3 - TINTS

FOTO RESULTAT CÚRCUMA
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A. B.

D.C.

E. F.

A. Closca de cacauet  D. Pela de taronja
B. Pela de taronja  E. Closca de cacauet
C. Closca d’ou   F. Closca d’ou i tint de pela d’alvocat

resultats en general

M’ha sobtat molt descobrir tot el món immens que hi ha dins una experi-

mentació material. L’assaig-error és una part fonamental, que a vegades fins 

i tot serveix més que els resultats bons. Cada una de les mostres ha sortit 

molt diferent del que m’imaginava, i ha sigut molt interessant veure els dife-

rents estats pels quals passen els materials amb el pas del temps. 

El fet d’haver partit d’una recepta en concret ens ha permès fer les nostres 

pròpies variacions amb altres matèries orgàniques i descobrir diferents re-

sultats, cosa que no s’esperava, tot i seguir els mateixos passos.

Sovint no tenia res a veure l’estat inicial amb el final, i això provocava que 

hagués d’estar atenta a qualsevol canvi que es pogués produir. 

Hem obtingut varies mostres amb diferents característiques, cosa que ens 

permet fer una formalització amb una varietat àmplia de productes, i com-

parar els biomaterials, analitzant quins ens servirien en aquesta ocasió i 

quins no.
errors

Tot i intentar fer les receptes de la manera més rigorosa possible, sempre hi 

ha algún paràmetre que se t’escapa de les mans, ja sigui l’exploració d’un ma-

terial nou com un canvi de temperatura. En les següents imatges es trobarà 

dos exemples de precisament això. A la imatge A la mostra va quedar per-

judicada per haver-se col·locat al costat d’una finestra, cosa que va provocar 

que es quedés massa temps humida i es florís.

En canvi, a la imatge B se li va afegir a la recepta un colorant natural com és 

el pebre vermell en pols. El resultat va ser la fragmentació de la mostra a me-

sura que passaven els dies, cosa curiosa, fins que també va acabar florint-se. 

Ho considero errors perquè ho són, però no és un fracàs ja que gràcies a això 

he après el que podia fer i el que no, i quines conseqüències porta. 



74 75

er
ro

rs

B.A.



76 77

d. formalització
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punt de partida

La intenció principal del projecte era formalitzar-lo a través d’una 

col·lecció d’objectes de disseny del segle XX adaptats als processos 

de fabricació i als materials del segle XXI. Per això, l’ús de noves 

tecnologies com, per exemple, la impressora 3D o la fresadora eren 

essencials per dur-ho a terme i donar-li un sentit a la investigació. 

Tot i així, degut a la situació actual en la que ens trobem (CO-

VID-19, confinats a casa) s’ha hagut d’adaptar una mica la direc-

ció de la formalització i ajustar-nos a les possibilitats actuals. És 

per això que els motlles es faran amb material que tinc a casa i 

d’una manera manual. Segueix tenint sentit ja que és el context 

històric que estem vivint actualment i ens hem d’adaptar a aques-

ta situació tant com podem. 

Dit això, en comptes de fer una constel·lació de diferents objectes 

del segle XX adaptats a l’actualitat, ens centrarem en un de sol, en 

aquest cas el famós Jarrón Savoy d’Alvar Aalto i, a través de dife-

rents tècniques de modelatge, es farà una col·lecció de l’objecte en 

qüestió amb els diferents materials experimentats, donant-li així 

també diferents característiques i possibilitats a cada un. 
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finalitat del projecte

La intenció d’aquest projecte és, a part de fer una bona experimentació material 

amb els residus i aprendre durant el seguiment i l’error, entendre també el procés 

de fabricació d’objectes de disseny icònics. No és cap secret que aquests procedi-

ments van canviant, i que no es farien de la mateixa manera ara que al segle XX. 

És per això que s’ha escollit, de moment, el famós vas d’Alvar Aalto, el jarrón 

savoy, disseny del segle passat, el qual s’haurà d’adaptar als nous materials desco-

berts durant la investigació i, d’altra banda, també als nous mètodes de moldejat. 

És a dir, com podria recrear el famós vase d’Alvar Aalto amb residus orgànics 

de casa i utilitzant, per exemple, un motlle fabricat amb una impressora 3D. 

D’aquesta manera no només entens com està feta la peça sinó que també desco-

breixes noves formes de crear-la, veus les capacitats dels nous materials i fins on 

els pots explotar. 

L’objectiu és crear una constel.lació d’objectes en la que es pugui veure totes les 

metodologies aplicades, les característiques dels materials i tot el procés fins arri-

bar a les peces finals. 

covid-19: degut als canvis que s’han ocasionat a causa de la pandèmia, el projecte 

s’ha hagut d’anar modificant, adaptant-se a la nova realitat i a les noves restric-

cions. Per una banda, l’experimentació material ha estat exitosa (amb els seus en-

certs i els seus errors), i fins i tot es podria dir que més autèntica, tenint en compte 

que realment només s’ha pogut utilitzar residus generats a casa. Al contrari, pel 

que fa a la formalització, com s’ha dit anteriorment, al principi havia de ser una 

constel·lació de diferents objectes de disseny del segle XX que s’adaptéssin a les noves 

tecnologies, tenint en compte que els motlles havien de ser creats amb la impressora 

3D, la fresadora o la màquina làser, per posar algún exemple. És evident que tot 

això no ha estat possible, per tant els motlles s’han hagut de fer amb materials que 

hi tinguéssim fàcil accessibilitat, com per exemple, el fang, que es podia trobar al 

supermercat. És per això que al final s’ha pres la decisió de centrar-se només en el 

disseny d’Alvar Aalto, i adaptar-lo als diferents materials investigats.

metodologia

Un  cop acabada l’experimentació material i estan satisfetes amb els resul-

tats, es procedirà a fer la formalització d’un objecte de disseny del segle 

XX, que en aquest cas serà el jarrón Savoy, d’Alvar Aalto. 

Per començar haurem de fer una tria dels materials investigats que ens 

poden servir pel vas, tenint en compte que necessitem resistència i im-

permeabilitat. Hem de recordar sempre que no s’està fent una rèplica, 

sinó que l’objectiu és veure quins límits té cada material donant-li una 

forma en concret, tenint en compte que les característiques poden variar 

de l’objecte original. 

Dit això, es faran 7 figures imitant l’objecte icònic, aplicant-hi els tres in-

gredients principals (agar agar, glicerina i alginat de calci) amb les seves 

respectives variacions, tant de matèria orgànica com de tints. 

Per fer-ho s’hauran de fer 14 motlles diferents, 7 grans i 7 de més petits, 

de manera que entrin dins el motlle gran per fer el negatiu. Més endavant 

s’explicarà més detalladament. Un cop es tinguin els motlles es faran les 

receptes com fins ara però de manera proporcional a la mida que neces-

sitem per fer el vas. Els resultats obtinguts, un cop secs, seran analitzats, 

tant per les seves característiques com per les seves capacitats. És impor-

tant entendre que no és el mateix una mostra petita que un objecte real, 

i els resultats poden variar.  
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“la arquitectura 
moderna no 

significa el uso de 

nuevos materiales, 

sino utilizar los 
materiales existentes 

de una forma más... 

       humana”

alvar aalto

Aalto va ser un arquitecte finlandès, nascut a 

Kuortane el 3 de febrer de l’any 1989, sota el 

nom de Hugo Henrik Alvar Aalto. Se’l conside-

ra un mestre de l’arquitectura moderna i el pare 

d’aquesta a escandinàvia. És conegut també pels 

seus dissenys en l’àmbit de producte.

«Aalto hablaba poco de arquitectura: dejaba que 

aquella hablase por si sola. Pocos, escasos sus es-

critos, sus lecciones, Alvar Aalto no necesitó otros 

manifiestos que sus obras. Y, eso sí, sus obras eran 

(al menos así pienso que pueden ser entendidas) 

auténticos programas, furiosos ataques contra las 

arquitecturas académicas, contra cualquier forma 

que fuese de ortodoxia, contra la norma : Aalto 

parecía disfrutar con aquella continua negación 

de la forma que son sus obras, si bien lo protegía 

el sabio empleo de los materiales, el control de las 

sensaciones, el dominio de los espacios y de la luz, 

el conocimiento de las necesidades y del uso». (Ar-

ticle: «Rey muerto sin Rey puesto», publicat al 

núm. 13-14 de la revista Arquitecturas bis)
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jarron savoy

Aquest objecte de disseny va ser creat per Alvar Aalto, l’any 1937 (èpo-

ca de la Bauhaus), per l’exposició de París. Totes les versions estan fetes 

de vidre. 

Tot i que el vas sembli que té unes formes aleatòries i no justificades, 

Aalto i Aino van voler reflexar el minimalisme i les formes orgàniques 

de la època. Amb això volien aconseguir que complís a la perfecció la 

seva funció. 

El motlle de la figura estava fet, originalment, de fusta, on s’hi feia un 

forat de la forma del vas i s’hi introduïa el vidre líquid. Un cop el vidre 

quedava dur, aquesta fusta es cremava lentament per deixar el gerro al 

descobert. Aquest mètode feia que tingués una textura diferent cada 

vegada, i resaltava la bellesa de les seves imperfeccions. 

adaptacions a l’actualitat

Considerant actualitat el període estrany que estem vivint en aquest 

temps de pandèmia, el procés de fabricació del vas s’ha vist afectat de 

diferents maneres. Però és el que buscàvem, que s’adaptés a l’actualitat. 

És evident que el fet de fer-lo amb fang (argila vermella) provoca que 

el disseny careixi de precisió i de cap patró, tenint en compte que són 

formes molt corbes i poc exactes. Tot i així, això no és un problema, ja 

que no busquem replicar-lo, sinó recrear-lo i adaptar-lo, agafant aquest 

objecte com a referència com podríem haver agafat qualsevol altre, ja 

que la intenció és comprovar els materials, les seves característiques i 

els seus límits. 

Al construir-ho amb un motlle d’argila vermella passa alguna cosa simi-

lar al que passava amb el de fusta del segle XX. Només tenen un sol ús, 

ja que han de ser destruïts per tal de poder alliberar el vas. 
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e. motlles
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motlle de fusta utilitzat al segle XX
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e. objecte final
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prototip 1
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conclusions

Un dels principals aprenentatges d’aquest projecte ha estat el de què 

mai es pot planejar res. No té res a veure la idea principal, amb com s’ha 

desenvolupat l’experimentació i els resultats finals. I no és una queixa. 

Em sembla meravellós que es vagi evolucionant i adaptant segons les 

circumstàncies i que tot pugui canviar d’un moment a l’altre. Amb les 

receptes i les mostres dels materials investigats, jo tenia una idea de com  

m’haurien de quedar, i quan s’assecaven quedaven totalment al contra-

ri. El fet d’experimentar, mesclar, provar, errar, suposar, intentar... et 

fa descobrir nous comportaments o reaccions que no esperaves i, tot 

i que algunes poden ser frustrants, la majoria són molt satisfactòries. 

Al llarg d’aquest viatge (la millor manera de posar en paraules tots 

aquests mesos) he errat molt. Moltíssim. Però cap d’aquests errors 

m’ha semblat un fracàs, és més, he après bastant d’aquests. 

D’altra banda, sempre he pensat en els biomaterials com inaccessibles 

econòmicament. Des de la desinformació, pensava que tot allò que fos 

sostenible seria més car, però he pogut comprovar que no. En aquest 

projecte m’he gastat un màxim de 60€, i m’ha sobrat material. El que 

vull dir és que una vida sostenible i no perjudicial és possible, és acces-

sible i és necessària. Evidentment estic parlant d’unes proves a petita 

escala, però ja no tenim excusa. Hem de reduir el rebuig i tenim els 

mitjans per fer-ho. 
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“... and to use something as elegant as a tree-

imagine this design assignment: 

Design something that makes oxygen, 

sequesters carbon,

fixes nitrogen,

distills water,

accrues solar energy as fuel,

makes complex sugars and food,

creates microclimates,

changes colors with the seasons

and self-replicates.

...why don’t we knock that down and write on it?”

    William McDonough

*en resum, aquest projecte no serà imprès a paper

open source

Entenent que partim de zero i que no tenim coneixement profes-

sional quan parlem dels biomaterials, internet ens dóna la solu-

ció. Hi ha moltíssima gent investigant i experimentant en aquest 

camp i el fet de què ho publiquin a internet perquè tothom en 

pugui fer ús ens ajuda molt. 

Avui en dia és molt difícil ser original. Sembla que tot ja estigui 

inventat i que no es pot destacar en qualsevol àmbit. O al menys 

és la meva percepció. Al principi estava bastant preocupada per-

què sentia la pressió d’haver d’inventar alguna cosa nova, partint 

de zero. Després d’unes quantes reflexions vaig entendre que no 

es tracta de començar de nou, sinó de partir de camins ja traçats i 

aconseguir trobar el teu propi, a base d’intents i d’errors.

És imprescindible, per mi, ser generosos amb els descobriments, 

experiments, resultats, no-resultats i investigacions que fem 

quan dissenyem. Al cap i a la fi ho fem per viure en un món mi-

llor, la qual cosa ens interessa a tots, i no és temps per ser egoistes. 

Amb això el que vull dir és que qualsevol recepta, material, infor-

mació, resultat i fracàs d’aquest projecte estarà obert a qualsevol 

persona que vulgui començar el seu propi camí i no sàpiga per 

on. Així com jo també ho he fet, partint d’unes instruccions ja 

establertes i experimentant fins a trobar la meva zona de confort. 

Materiom és una plataforma d’internet en la qual qualsevol dis-

senyador es pot crear un perfil amb les seves dades i penjar les 

receptes de les experimentacions materials que ha dut a terme. 

És aquí on jo vaig començar el meu camí, així que què menys 

que acabar-lo també, compartint tots els resultats en aquesta pla-

taforma per tal de que qualsevol persona en pugui treure profit. 
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annex

Fins el dia 16 el que es pretén fer és la part final de la formalit-

zació de l’objecte. Tenint els motlles fets i els materials escollits, 

només faltarà fer les mescles i deixar-les assecar, a més de recopi-

lar tots els procediments i fotografiar els resultats. Un cop obtin-

guts, es faran més conclusions, a partir de tot el procés del treball 

d’investigació de principi a fi, a més de fer una reflexió personal. 

Com a excepció també faltarà afegir la imatge d’una de les recep-

tes (a la pàgina 71), que és la que està tardant més en assecar-se i 

encara no s’ha pogut realitzar. 


