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“Un bon disseny és, de fet, més difícil 
d’apreciar que un disseny dolent, en part 
perquè l’objecte ben dissenyat s’ajusta  
a les nostres necessitats tan bé que  
el disseny és invisible, compleix la seva 
funció sense reclamar la nostra atenció.”

DONALD NORMAN



Durant aquest projecte he tingut la sort 
de treballar amb grans artistes i persones, 
tot això és gràcies a elles. 

Gràcies!

Als artesans i artesanes que han compartit amb mi 
els seus coneixements, el Ferran, l’Emma i el Pau.
Els que han fet d’artesans sense ser-ho com
l’Eloi i Ma Mare.  
A la Marina i la Lúa, professores que gràcies als seus 
consells i aportacions han evitat que se me n’anés la 
pinça. A la resta de professores i professors que han
influït en mi durant aquests anys.  
A la meva amiga Bàrbara i la seva càmera, per estar 
sempre al meu costat.
El Pol per ajudar-me a construir el meu món.
I a tots aquells que han entès el projecte abans  
que tingués sentit, a Maria, Alba, Dani, Mireia,  
Sara, Anita i companyia.
I als meus estimats objectes.
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Qui vol ser dissenyador de pinces d’estendre roba? Això seria  
ocupar-se d’un problema que fa temps que està resolt i tancat, un  
assumpte al qual no cal donar més voltes. Però, i si prengués sentit  
tornar sobre allò quotidià i repensar el que donem per fet? Convivim 
amb una gran quantitat d’objectes que funcionen tan bé que s’han  
tornat invisibles per nosaltres. Què passaria si de sobte la regadora no 
volgués regar? De cop ens hauríem de preocupar per una cosa que  
sempre ens ha funcionat, a la que no li prestàvem atenció, i de sobte  
es convertiria en un problema. El més comú es torna excepcional.

Aquest projecte proposa una aproximació als objectes quotidians,  
els oblidats dins la llar. Ho fa a la cruïlla entre dos imaginaris: el de la llar,  
i un parèntesi de ficció on aquests objectes s’alliberen de la constricció 
de la seva estricta funcionalitat. Escoltant-los i atribuint-los una actitud 
lúdica, bromista i poc cooperativa, m’he proposat tensar el vincle  
entre la seva forma i la seva funció. Això m’ha permès reinterpretar  
les seves formes i obtenir, amb la col·laboració de diferents artesans,  
una sèrie d’objectes mutants que fan de la seva disfuncionalitat una  
modalitat de dissidència, i una invitació a tornar a mirar veritablement  
allò que ens envolta.

+

CAT

QUOTIDIANITAT

OBJECTOLOGÍA

AGÈNCIA

MUTANT

VISIBILITZAR
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¿Quién quiere ser diseñador de pinzas de tender 
la ropa? Esto sería ocuparse de un problema que 
hace tiempo que está resuelto y cerrado, un asunto 
al cual no hay que darle más vueltas. 

¿Pero, y si tomara sentido volver sobre aquello 
cotidiano y repensar lo que damos por hecho? 
Convivimos con una gran cantidad de objetos que 
funcionan tan bien que se han vuelto invisibles para 
nosotros. ¿Qué pasaría si de repente la regadera 
no quisiera regar? De golpe nos tendríamos que 
preocupar por una cosa que siempre nos ha  
funcionado, a la que no prestábamos atención,  
y de repente, se convertiría en un problema. 
Lo más común se vuelve excepcional.

Este proyecto propone una aproximación a 
los objetos cotidianos, los olvidados dentro del 
hogar. Sucede en el cruce entre dos imaginarios:  
el del propio hogar, y en el de un paréntesis 
de ficción donde estos objetos se liberan de la 
constricción de su estricta funcionalidad. 
Escuchándolos y atribuyéndoles una actitud 
lúdica, bromista y poco cooperativa, me he 
propuesto tensar el vínculo entre su forma y su 
función. Esto me ha permitido reinterpretar sus 
formas y obtener, con la colaboración de diferentes 
artesanos, una serie de objetos mutantes que hacen 
de su disfuncionalidad una modalidad de disidencia, 
y una invitación a volver a mirar verdaderamente 
aquello que nos rodea.

Who wants to be a designer of clothing tweezers? 
That would be dealing with a matter that has long 
been sorted out, an issue that needs no further 
consideration. 

However, what if it made sense to go back  
to the everyday and rethink what we take for  
granted? We inhabit with many objects that  
function so well that they have become invisible 
within our surroundings. What if all of a sudden  
the watering can did not want to water? Suddenly 
we would have to be concerned about something 
that has always worked for us, something we  
didn’t pay attention to but would now have  
become a problem.Turning the most common  
into the exceptional.

This project proposes an approach to  
everyday objects, those forgotten in our homes.   
The approach occurs at the crossroad between 
two imaginaries: the one related to the household 
and a fictional parenthesis where these objects 
are freed from the constriction of their strict 
functionality. Listening to them and attributing 
them a playful, humorous and uncooperative 
attitude, the project sets out to tighten the link 
between their form and their function. This has 
allowed to reinterpret their form and obtain, with the 
collaboration of different artisans, a series of mutant 
objects that make of their dysfunction a form  
of dissent and an invitation to truly look back  
at what surrounds us.

CAS ANG
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Abans de començar a presentar el conjunt d’idees 
que expresso en el projecte, he de situar el context 
i origen de tot això. En primer lloc, aquest projecte 
es va iniciar el curs 2020, en l’assignatura de  
Projectes de Gràfic, amb la Marina Salazar, just 
abans que arribés la pandèmia. 

L’objectiu d’aquell treball era apropar-me als 
objectes de la casa per portar a terme una anàlisi 
sobre el valor i disseny d’aquests. Això s’havia de 
quedar en un petit projecte, però just en acabar-lo, 
em vaig haver de quedar tancada durant dos  
mesos, envoltada de tots ells. 

Potser no he viscut mai una quotidianitat tan  
redundant com la que vaig viure durant el confina-
ment, i suposo que tu tampoc. Tot i ser un moment 
totalment contrari a la monotonia que havia viscut 
fins llavors, la relació amb la casa i el pas dels dies 
tancada, es va convertir en una nova rutina, portada 
a l’extrem de la quotidianitat. Les persones les vam 
substituir per objectes, i jo vaig tenir més temps  
per contemplar-los, per valorar-los, i fins i tot per 
obsessionar-me amb la forma d’alguns d’ells. 

Com a tots, la pandèmia ens va afectar, i de 
maneres molt diferents. Personalment, em va obrir 
alguns llums dins el meu cap i en va tancar d’altres. 
Pot sonar molt tòpic, però vaig començar a valorar 
les petites coses, em vaig adonar de com d’obses-
sionats estem amb la necessitat d’omplir la nostra 
casa d’objectes nous, moderns, bonics i sobretot 
inútils, en comptes d’apreciar aquells que ens han 
acompanyat sempre. I em vaig sentir molt estúpida, 
la veritat, pel fet que m’havia gastat durant anys un 
dineral en objectes que no em calien, o que havia 
tractat malament coses de valor, o fins i tot perdut 
per despreocupada.

 Els objectes del meu projecte van començar  
a habitar dins el meu imaginari de manera fixa, ja 
no em podia relacionar de la mateixa manera amb 
el meu entorn. Més que els objectes en sí, se’m va 
fixar la idea de que no som justos amb els objectes 
quotidians, i com la majoria de coses que tenim,  
no les pensem més enllà del nostre propi benefici.

Per exemple, si penses en les 
últimes tisores que has fet  
servir, i en les que vas fer servir 
un dia com avui fa deu anys, 
estic segura que en són dues 
de diferents, però que les dues 
segueixen funcionant.

Quina necessitat hi ha d’estar contínuament
substituint les coses de casa, que utilitzem 
habitualment i que ens van funcionar ahir, 
funcionen avui i funcionaran demà? Són tan 
quotidianes, i ens fan tant servei, que banalitzem 
no només el seu disseny sinó fins i tot la seva 
funcionalitat, generosa, humil i discreta.
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(3) TREBALLAR DES  
D’ UNA FICCIÓ QUE POSA  
ÈMFASI EN L’AGÈNCIA DELS  
OBJECTES, QUE ES  
REBEL·LEN I ES FAN VISIBLES.

OBJETIUS

REINTERPRETAR EL 
DISSENY D’UN CONJUNT 
D’ OBJECTES QUOTIDIANS, 
CREANT UNA SÈRIE DE  
PECES QUE ES REBEL·LEN 
MUTANT LA SEVA FORMA.  
REALITZANT AQUESTES  
PECES DES DE L’EXPERI-
MENTACIÓ MATERIAL  
I TÈCNICA BASADA  
EN L’OBJECTE ORIGINAL.

(1)

HACKEJAR LA  
FUNCIONALITAT DELS  
OBJECTES QUOTIDIANS, 
DE MANERA QUE CONFON-
GUIN A L’USUARI.

(2)

FER UNA ODA ALS  
OBJECTES QUOTIDIANS 
COM ELS INVISIBILITZATS 
DINS EL MÓN DEL DISSENY.

(4)

IN
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O
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TR
O

OBJETIUS

En quin moment decidim que un objecte ha 
deixat de ser útil? Potser quan s’espatlla  
és lògic pensar que necessitem suplir-lo per  
un altre, el problema és que massa vegades  
el substituïm abans d’hora. És allò que tenim  
sempre al nostre abast, i sempre ens funciona, 
infravalorat per ser massa quotidià?

Les noves generacions hem nascut en un món on les coses 
es llancen abans de temps, el consumisme, la sobreproducció  
i l'obsolescència dels objectes, fa que no valorem ni cuidem allò  
que ens envolta. Eduardo Galeano, té un article que titula "Me caí 
del mundo y ahora no sé por donde se entra", que fa una reflexió 
de com la seva generació es relacionava amb els objectes, com  
guardaven en un calaix la part esquerra d'una pinça d'estendre  
la roba i la molla metàl·lica, esperant trobar una part dreta per  
ajuntar-les i tornar-la a utilitzar. Que lluny estem la societat  
actual d'aquesta manera de pensar els objectes. 

En aquest projecte em plantejo quin valor tenen els objectes  
quotidians, aquells que ens envolten i que fem servir cada dia;  
són tan funcionals que ens oblidem del seu disseny, i potser és  
gràcies a aquest disseny que sempre que els necessitem ens  
funcionen. Intentaré respondre a totes aquestes qüestions a partir  
d'una reinterpretació fantasiosa d'una sèrie d'objectes quotidians,  
que mutant els seus dissenys inicials, s'han convertit en objectes  
desobedients, per fer visible la invisibilitat del seu disseny, 
 desplaçada per la seva funció. 

En una primera part conceptual exposo una sèrie d'idees  
i reflexions personals, amb el suport d'un marc teòric de diversos  
autors, com Karl Marx, i les seves idees de la producció, Bruno Latour  
i l'agència de les coses, o Donald Norman i les relacions entre l'home  
i els objectes quotidians. Cada un dels objectes que reinterpreto  
durant aquest procés, va relacionat amb un capítol teòric. 

En la part pràctica materialitzo la reinterpretació d'aquests  
objectes, dissenyant, produint, i elaborant una constel·lació de  
sis objectes mutants.
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DOS CAMINS

El fet d’escollir entre dues opcions, personalment, és quelcom que 
m’incomoda molt, penso que l’opció que esculli serà l’equivocada, 
o que estic perdent temps en pensar quina de les opcions és la 
correcta. Per accedir al marc teòric proposo dues vies diferents 
de lectura, el camí 1, reflexiu i personal, i el camí 2, teòric i formal. 
Per això començo aquesta recerca deixant-te a tu la incòmoda 
responsabilitat d’haver d’escollir com llegir-me.

De la mateixa manera que la sèrie d’objectes que muten tenen  
la intenció d’incomodar a la persona que els utilitzi, voldria que  
la lectura d’aquest marc teòric provoqués alguna sensació  
semblant a la persona que el llegeixi.

Si esculls el CAMÍ.1, el Reflexiu, llegiràs  
la part escrita en la tipografia Gräbenbach 
en mida 14pt, dissenyada per Wolfgang 
Schwärzler, inspirada en les primeres  
tipografies grotesques, combina la  
nitidesa del disseny digital, amb l’encant 
de les tipografies escrites a mà. Les seves 
formes artístiques aporten al text un caire 
més càlid, o informal. El text no va en  
retícula, sinó que el trobaràs dins una 
espècie de cartes, que van mutant de 
posició al llarg del marc.

Si esculls el CAMÍ.2, el Teòric, llegiràs la 
part escrita en la tipografiaLausanne en 
mida 9pt, dissenyada per Nizar Kazan,  
inspirada en les primeres grotesques,  
amb un disseny orgànic en les seves  
contraformes. De caràcter sofisticat,  
funciona per formats petits, com el text 
teòric, igual que per formats grans com 
pòsters o títols, gràcies als seus refinats 
detalls.El text va en una retícula de 4  
columnes, ocupant 3 d’aquestes i deixant 
la 4 per cites o anotacions.

Con toda probabilidad, 
comenzó con los automóviles. 
Los troqueles,herramientas  
y moldes que se utilizan para  
la fabricación de coches se 
desgastan, más o menos, a los 
tres años de uso. Esto ha pro-
porcionado a los productores 
de Detroit un horario para su 
«ciclo de estilo». Los cambios 
menores, de cosmética, se  
realizan una vez al año como 
mínimo; debido a que es  
necesario rehacer y rediseñar 
los troqueles, cada dos años  
y medio o tres se introduce un 
cambio importante de estilo.

Con toda probabilidad, comenzó con los 
automóviles. Los troqueles,herramientas y 
moldes que se utilizan para la fabricación de 
coches se desgastan, más o menos, a los 
tres años de uso. Esto ha proporcionado a 
los productores de Detroit un horario para 
su «ciclo de estilo». Los cambios menores, 
de cosmética, se realizan una vez al año como 
mínimo; debido a que es necesario rehacer 
y rediseñar los troqueles, cada dos años y 
medio o tres se introduce un cambio 
importante de estilo. Desde que terminó la 
Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de 
automóviles le han vendido al público 
norteamericano la idea de que cambiar 
de coche, al menos cada tres años, es 
estiloso y «de moda». Con estas continuas 
transformaciones, ha llegado el descuido en 
la mano de obra y la ausencia prácticamen-
te total de un control de calidad. Durante un 
cuarto de siglo los sucesivos gobiernos de 
los Estados Unidos han manifestado su 
aprobación tácita o su apoyo entusiasta a este 
sistema. En otros capítulos hemos documen-
tado algunas de las consecuencias de esta 
política en lo que se refiere a la economía 
y a la producción de desecho. Pero lo que 
aquí está en juego es una expansión: pasar 
de cambiar de coche cada pocos años a 
considerar que todos los artículos son de 
«usar y tirar», y llegar a estimar que todos los 
bienes de consumo (y, de hecho, casi todos 
los valores humanos) son desechables.

Papanek, Victor. 1977. 
Diseñar Para El Mundo 
Real. Madrid: H. Blume.

Papanek, Victor. 1977. 
Diseñar Para El Mundo 
Real. Madrid: H. Blume.

(*) TAMBÉ POTS ESCOLLIR L’OPCIÓ  
DE COMBINAR ELS DOS CAMINS.
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ODA ALS OBJECTES QUOTIDIANS

creativitat
producció

relacions

casa

objectes

persones

disseny

LA PINÇA D’ESTENDRE  
I L’AGÈNCIA DELS OBJECTES

CAPÍTOL.01

Com he comentat anteriorment, aquesta és la segona part d’un projecte que vaig fer l’any passat. En la primera part  reflexionava sobre els objectes quotidians, i com aquests  poden fer visible el seu disseny, el qual ha estat invisibilitzat per la seva funció. La manera en la qual es manifestaven  els objectes era mutant, les seves formes originals a noves  formes no funcionals, i d’aquesta manera valorar el seu disseny. Al principi del projecte citava a l’autora Glòria Coll, música i poeta catalana, en la seva obra Oda als Objectes, on ens deia: “El més difícil d’entendre és que allò que sembla evident no és més que una excepció”. (1) La majoria, tractem allò que ens envolta de manera superficial, freda i sense cura. Aquests objectes oblidats, o infravalorats de la casa són els que dono veu en el meu projecte, girant la perspectiva per convertir-los en alguna cosa valuosa, o com diu l’autora, excepcional dins el conjunt de coses que formen casa nostra, o la nostra societat. Tractem els objectes quotidians com eines, de les que ens interessa que compleixin la funció que necessitem, i no valorem el seu disseny. I és que crec que els objectes parlen molt de nosaltres, els veig com un reflex de les persones, fins al punt que els hi adjudiquem capacitats humanes, els atorguem una agència i un caràcter. Posem per exemple un dels objectes de la meva  col·lecció, la pinça d’estendre, una peça tan diminuta  i quotidiana, que tenim oblidada. Les usem de mala manera, les perdem sense donar importància, ja que sempre en tenim més, elles formen part d’un conjunt, nosaltres creiem que  són insignificants, però sense elles, la manera de funcionar dins les nostres cases no seria la mateixa. Podríem dir que  lespinces d’estendre estan infravalorades, estan posicionades  a baix de tot de la piràmide de les coses de casa. Però en  realitat, dins d’aquest conjunt tenen el mateix valor que una porta, una televisió, les claus o nosaltres mateixos, perquè quan les utilitzem compleixen la seva funció, només una pinça pot estendre una peça de roba.

MT
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Una de les veus més significatives dins el plantejament de les relacions objecte 
subjecte és Jean Baudrillard, sociòleg i crític de la cultura consumista. L’autor ens 
planteja l’ambient quotidià com un sistema, on els objectes estan aïllats de la seva 
funció i és l’home qui, a través de les seves necessitats, la garanteix. 

En el sistema dels objectes reflexiona sobre l’home i la seva relació amb l’entorn 
i el consum des de les coses quotidianes, Baudrillard diu que l’home no és lliure 
dels seus objectes, ni els objectes són lliures de l’home. Mentre l’objecte no estigui 
alliberat de la seva funció, l’home no estarà alliberat com usador d’aquest objecte, 
hi ha una relació de dependència.

“¿Puede clasificarse la inmensa vegetación de los objetos como una flora o una 
fauna, con sus especies tropicales, polares, sus bruscas mutaciones, sus especies 
que están a punto de desaparecer? La civilización urbana es testigo de cómo se su-
ceden, a ritmo acelerado, las generaciones de productos, de aparatos, de gadgets, 
por comparación con los cuales el hombre parece ser una especie particularmente 
estable. Esta abundancia, cuando lo piensa uno, no es más extraordinaria que la de 
las innumerables especies naturales. Pero el hombre ha hecho el censo de estas 
últimas. Y en la época en que comenzó a hacerlo sistemáticamente pudo también, 
en la Enciclopedia, ofrecer un cuadro completo de los objetos prácticos y técnicos 
de que estaba rodeado. Después se rompió el equilibrio: los objetos cotidianos (no 
hablo de máquinas) proliferan, las necesidades se multiplican, la producción acelera 
su nacimiento y su muerte, y nos falta un vocabulario para nombrarlos. ¿Hay quien 
pueda confiar en clasificar un mundo de objetos que cambia a ojos vistas y en lograr 
establecer un sistema descriptivo? Existen casi tantos criterios de clasificación 
como objetos mismos: según su talla, su grado de funcionalidad (cuál es su relación 
con su propia función objetiva), el gestual a ellos vinculado (rico o pobre, tradicional 
o no), su forma, su duración, el momento del día en que aparecen (presencia más o 
menos intermitente, y la conciencia que se tiene de la misma), la materia que trans-
forman (en el caso del molino de café, no caben dudas, pero ¿qué podemos decir 
del espejo, la radio, el autor?” (2)

Els humans ens veiem reflectits en els objectes, i d’aquesta manera els hi  
atorguen capacitats humanes, que els posiciona com possibles actors dins la 
interacció social. L’antropocentrisme posiciona l’home per damunt de tots els 
éssers, en canvi en les ontologies no hi han jerarquies, és “plà”, com en la teoria 
de Actor-Red. La Teoria de l’actor-xarxa ha estat desenvolupada per Bruno Latour, 
filòsof, antropòleg i sociòleg de la ciència francesa, juntament amb els sociòlegs 
John Law i Michael Callon, als anys 80. Aquest principi planteja que no podem 
comprendre les persones o les coses en la seva individualitat, que rarament  
tenen la capacitat de transformar l’entorn de manera aïllada. Ens proposa que les
coses formen part d’una xarxa, col·lectius formats per ens humans i no humans. 
Per exemple, una escola està composta pels professors, els alumnes, el conserge, 
l’edifici, el mobiliari, les grapadores, les relacions entre els usuaris i més artefactes. 
Per tant, això funciona com una totalitat. La TAR introdueix el concepte de 
l’agència per referir-se a la capacitat d’acció dels éssers no humans. 
Aquesta agència existeix quan concebem l’objecte dins la seva xarxa. 

L’autor no veu els objectes com una cosa generada pel subjecte, sinó com 
portadors de certes propietats que els subjectes posseeixen, els objectes 
tenen agència. Ens diu que tenen drets, responsabilitats, poden jutjar i valorar. (3) 
No veu els objectes com una cosa inferior al subjectes, sinó que els situa en 
el mateix nivell categòric. Ens diu fins i tot que els objectes tenen judici reflexiu, 
i que són capaços de crear.

(2) Jean Baudrillard, 
El Sistema De Los 
Objetos (Madrid: 
Francisco González 
Aramburo, 2010).

(3) Bruno Latour, 
Reensamblar Lo Social 
(Buenos Aires: Gabriel 
Zadunaisky, Manantial, 
2008).

IMG01↑.Retrat de 
Jean Baudrillard.

IMG02↑.Retrat de 
Bruno Latour.

(1) Glòria Coll i Domingo, 
Oda Als Objectes, 
1st ed. (Barcelona: 
Galerada, 2013).

IMG03↗.n.d.  
Recol·Lectors Urbans. 
Image.
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Tisora-centrisme

capítol 02

Reflexionant sobre la idea esmentada anteriorment, si els  

objectes quotidians formen part d’un conjunt de coses de la 

llar on no hi ha jerarquia, els igualem a la importància de les 

persones. Durant la història s’ha anat desenvolupant una 

mentalitat antropocentrista, que situava l’home en el centre 

de l’univers, i el posava per damunt de tot el seu entorn.  

I jo, en una anada d’olla, em qüestiono què passaria si en 

comptes de l’home, s’hagués posat a les tisores com el centre 

de tot. I les coses anessin lligades a les seves relacions amb 

aquest objecte. Potser tindria més sentit del que creiem,  

ja que per la nostra manera antropocentrista de veure l’entorn 

només coneixem les tisores des del punt de vista d’un objecte 

que satisfà una necessitat humana, la de tallar. Però aquesta 

és la realitat que li donem a les tisores des de la nostra 

interpretació, per tant, no és una realitat completa.

Això em trasllada a una experiència de la meva  

infància, que em fa reflexionar entorn les coses i la seva  

funció separada de la interpretació humana. Recordo ser  

petita i estar en una sortida a una muntanya de la Garrotxa, 

era una muntanya volcànica, les seves pedres roges de  

formes rugoses em cridaven l’atenció, me’n volia emportar 

una, llavors algú (no recordo qui) em va dir el següent: “No et 

pots emportar una pedra per molt que t’agradi, perquè si tots 

ens n’emportem una, la muntanya es quedarà sense pedres”. 

En aquell moment, aquella pedra es va tornar única, i jo com 

a humana vaig passar a un segon lloc, el meu capritx i desig 

no eren prioritaris, la seva funció era més important, una 

funció que jo no valorava. Ella, la pedra, formava part d’un 

conjunt natural on jo no hi existia. 

Coneixem els objectes des de la nostra interpretació, no 

és només que no els valorem en la relació subjecte-objecte, sinó 

que a més no concebem les seves funcions o la seva agència 

separada de nosaltres. Quan en realitat, l’objecte existeix més 

enllà de la interpretació humana. Dins el meu projecte aquest 

objecte pensa, te sentiments, i se sent ofès i abandonat 

 per l’home, infravalorat, per això decideix mutar.

TISORA-CENTRISME
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Al llarg de la història de la cultura occidental la figura de l’home ha ocupat un lloc 
protagonista. Durant molt de temps l’home ha estat el representant de la raça  
humana, i la dona, juntament amb la resta d’animals, ha format part de “totes  
les altres espècies”. A aquesta perspectiva de la humanitat se la coneix com  
a antropocentrisme o homocentrisme.

La idea de l’antropocentrisme es consolida en l’edat mitjana (s. XV), després 
que s’abandoni la lògica teocentrista (*) i comenci l’època moderna. A mitjans 
del s. XX es comença a qüestionar aquesta lògica, juntament amb les primeres 
denúncies d’una crisi ecològica causada per la societat, assenyalant l’acció 
de l’home sobre el planeta com el culpable de la crisi climàtica, una de les 
conseqüències directes de la mentalitat antropocèntrica esmentada. Aquesta 
visió del món genera una jerarquia que situa a l’home per damunt de tot allò 
no humà, amb l’avantatge que pot disposar de tot el que existeix com li plagui, 
per satisfer les seves necessitats. Per tant, el pensament i les consideracions 
ètiques només pertanyen als humans, considerant que la resta dels elements 
de l’univers, com els animals o la biosfera, no tenen un valor propi, sinó que 
queden supeditats a les decisions humanes.

Micaela Anzoátegui, professora de filosofia antropològica, investiga 
l’antropocentrisme com un problema contemporani i es planteja l’impacte de 
la teoria de l’evolució de l’humà. De manera molt sintètica, l’autora es qüestiona 
si com a humans podem pensar de manera diferent a homocentrisme, és a dir, 
si pel fet de ser humans ens convertim en éssers antropocèntrics. (3)

Amb l’aparició dels éssers híbrids o cíborgs el món es presenta com una con-
juntura entre l’humà i allò no humà, l’orgànic i l’inorgànic, un conjunt d’identitats 
materials, que es relacionen de diferents maneres amb el seu entorn. 
Per aquesta lògica es pot interpretar allò no humà com subjectes polítics. 
Les ontologies qüestionen els drets i les accions que succeeixen en el món, 
amb una visió més àmplia que va més enllà de les persones. L’ontologia pot 
definir-se com l’estudi de les concepcions de la realitat.

(*) El teocentrisme és 
un corrent de pensament 
que suposa que Déu és 
el centre de l’univers 
i ho regeix tot, fins i tot 
les activitats humanes. 
És una filosofia 
d’èpoques de molta 
religiositat, com l’edat 
mitjana. Usualment 
dóna més importància 
a la ultratomba que 
a la vida terrenal.

(3) Micaela Anzoátegui, 
Antropocentrismo,  
Memoria Académi-
ca, 2020, http://www.
memoria.fahce.unlp.edu.
ar/art_revistas/pr.12068/
pr.12068.pdf.

Mitjançant les ontologies podem comprendre una manera de percebre l’entorn 
més enllà de la vida humana. És necessari per a la nostra societat aquest  
trencament de l’antropocentrisme i la inclusió en els nostres pensaments,  
i a relació amb el nostre entorn.

Una de les altres teories que ens ajuda a comprendre més enllà de les ciències 
humanes és l’Ontologia Orientada als Objectes, OOO, és un corrent contemporani 
de la filosofia que qüestiona el paper de la perspectiva humana dins la filosofia 
tradicional, amb el discurs que els objectes existeixen independentment de la 
percepció humana. Un dels seus principals exponents es Graham Harman, filòsof 
nord-americà. En la seva Teoria sobre Object Oriented Ontology: A New Theory 
of Everything, critica la tradició filosòfica que ens diu que la realitat està construïda 
pel llenguatge, les relacions de poder o les pràctiques culturals.

La teoria contrasta amb l’”antropocentrisme” i la filosofia de Kant, que ens 
diuen que els objectes s’ajusten a la ment del subjecte, i són productes de la 
cognició humana. La OOO contrària a això, ens diu que els objectes existeixen 
independentment a la percepció humana, i no depenen de les relacions amb 
el subjecte o entre ells. En el segon capítol “la estética es la raíz de toda la 
filosofía”, ens planteja l’accés a la realitat com una cosa no directa, ja que la  
realitat és quelcom impenetrable, seguint ara sí, la teoria del Noümen Kantià (*) 
Per tant, hem d’accedir a la realitat de manera indirecta. Harman ens proposa 
l’art com una manera indirecta d’accedir a la realitat. La metàfora ens dóna 
l’accés a la realitat, l’art crea noves coses en si mateixes.

(*) Noümen i Fenomen 
són conceptes que 
tenen un gran paper en 
la filosofia de Kant, en 
la qual, "noümen" és la 
"cosa en si" i "fenomen" 
la seva aparença.

IMG05↑.Retrat de 
Graham Harman.

IMG04↑. Leonardo Da 
Vinci, Home Vitruvi, Tinta 
sobre paper (París: Mu-
seu del Louvre, 1490).

Per la historia de la pedra 
anar a la pàgina 04 
Fig01.

Fig02↗. Visualisation  
of the four different  
concepts put forward.
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En el capítol anterior m’he referit al valor dels objectes.

És quelcom bastant subjectiu perquè el valor de les coses pot 

anar lligat a una experiència, a un record. Però hi ha objectes 

que puguin ser especials per la seva pròpia existència, sense 

haver d’estar relacionats amb la sensibilitat humana?

Per mi, els objectes tenen història, i una manera de percebre 

la seva història és el seu procés d’elaboració.

Està clar que la manera com cuidarem, usarem o ubicarem 

en el nostre entorn un objecte creat de manera artesanal, 

no és la mateixa que un objecte creat en una cadena de 

producció de masses, juntament amb milions d’objectes més 

iguals. Aquest procés li dóna valor. L’objecte parla del material, 

de l’artesà, de les eines que s’han fet servir per crear-lo.

El setrill de vidre que té l’àvia a casa, no és el mateix que el 

setrill de plàstic que et vas comprar per 1 €. Per començar, 

l’agència del vidre fa que l’objecte obtingui un valor, una 

presència, un pes i forma diferents. Poden haver-hi setrills 

més bonics o més lletjos, de disseny o no, però es nota quan 

un objecte té història.
La manera en com ens relacionem amb els objectes 

quotidians, com els consumim, i la curta vida que els donem, 

fan que no busquem objectes de valor, no vulguem un setrill 

que tingui història, volem un setrill que ens funcioni, o fins i 

tot alguns inconscients, ni em volen, i posem l’oli directament 

de l’ampolla de plàstic, matant ja per complet el pobre setrill i 

vessant l’oli sense control. M’imagino com es produïen abans 

els objectes, sorgia una necessitat i es fabricava l’objecte en 

forma i funció per cobrir aquella necessitat, en canvi, en la  

societat consumista en la qual vivim, sembla que les coses  

es fabriquin primer i una vegada creat l’objecte es genera 

la necessitat de tenir-lo.

MARX I EL SETRILL
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Societat de consum, hiperconsum, consumisme, són expressions i conceptes  
que formen part del nostre imaginari col·lectiu. Consumim béns i serveis i parlem 
de societats riques que anhelen la felicitat comprant, adquirint productes,  
acumulant. Necessitem substituir els objectes, llençar els que ja tenim per  
adquirir-ne de nous. Tenim una relació amb ells incòmoda, efímera, i ens trobem 
immersos dins l’univers del consum, d’una societat capitalista que està provocant 
greus conseqüències a escala econòmica, humana i ecològica. Davant aquest 
panorama, és imprescindible citar al filòsof Karl Marx i la seva crítica al capitalisme. 
Marx ens parla del capitalisme industrial, del consum productiu que sorgeix de la 
força del treball de la classe proletària, de com els treballadors són explotats  
i de com la classe capitalista necessita la classe obrera per mantenir el seu  
domini i control de la societat.

En definitiva, ja en aquella època, Marx ens adverteix que la producció crea el 
consum i el consumidor, els mateixos treballadors han de comprar els productes 
que han produït amb els diners dels seus salaris, i tot per mantenir el capitalis-
me. No és la gran trampa de l’actual societat de consum? Quan Marx parla sobre 
el consum i la seva finalitat, és interessant la idea que aporta sobre el producte i 
els objectes:      “La producción le da al consumo su determinación, su carácter, 
su finalidad. De la misma forma que el consumo le daba al producto su fin como 
producto, la producción le da su finalidad al consumo. En suma: El objeto no es un 
objeto en general, sino un objeto determinado que tiene que ser consumido de una 
forma determinada, que ha de ser a su vez mediada por la producción misma (...)  
No sólo el objeto del consumo, sino también la forma del consumo es producido, 
en consecuencia por la producción, no sólo objetiva sino también subjetivamente. 
La producción crea, por lo tanto, a los consumidores” (4)

Si comparem el producte d’un artesà, el que ven és l’energia i la intel·ligència  
aplicats a uns materials, que acabaran sent un objecte. Però en el cas de la  
producció industrial, els treballadors no venen res, produeixen perquè  
segueixi funcionant la roda del consum.

Per tractar aquesta última qüestió, em referiré a Zygmunt Bauman, sociòleg 
que es centra en els conceptes de modernitat i postmodernitat, i la seva idea de la  
societat actual, la coneguda metàfora de la societat líquida, basada en els canvis, 
la velocitat en les coses, en la informació, en la immediatesa. Segons aquest  
pensador, consumir és invertir en la mateixa pertinença a la societat, és a dir,  
les persones hem passat a ser productes desitjats pel mercat perquè construïm  
la nostra identitat a base del què consumim, i això fa que els nostres desitjos  
ja no sigui només comprar i acumular, sinó que ara es tracta d’eliminar  
i substituir pel recent, per l’últim que ha sortit al mercat, produint un nou  
problema amb els residus.

“La felicidad no está determinada por la gratificación de los deseos ni por 
la apropiación y el control que aseguren confort, sino más bien por un aumento 
permanente en el volumen y la intensidad de los deseos, lo cual a su vez produce 
una fila cada vez más interminable de productos creados para el desecho y la 
sustitución.” (5)

És evident que una de les conseqüències dels alts nivells de consum,  
la velocitat en què comprem i llencem, com diu l’autor, incideix directament en 
l’esgotament dels recursos naturals i la destrucció del planeta. Això converteix 
el consumisme en un greu problema ecològic en el sentit més global.

Si a aquesta idea d’explotació dels recursos naturals hi sumem el model  
patriarcal propi del capitalisme, ens toca analitzar també quin és l’origen  
d’aquesta manera de pensar. En quin moment l’home, creu amb el dret d’explotar 
els recursos naturals, explotar els altres homes, discriminar la dona i creure’s  
que és el centre de l’univers? La resposta aquesta pregunta és la mentalitat  
antropocèntrica ambla qual ha conviscut la nostra societat des de fa més  
de cinc-cents anys.

IMG06↑. Retrat de 
Karl Marx.

(4) Karl Marx, El Capital, 
Vol 1, El Proceso Del  
Producción Del Capital, 
28th ed. (Madrid:  
Friedrich Engels, 2008).

(5) Zygmunt Bauman, 
Vida De Consumo 
([Madrid]: Universidad 
Complutense de 
Madrid, 2007).

IMG07↑. Retrat de 
Karl Marx.
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Potser tenia deu anys quan vaig descobrir a Jacques Tati, 

guionista, actor i director de cinema francès, gràcies a mon pare. 

L i agraeixo haver introduït el cine a la meva vida de la manera 

en com ho ha fet, suposo que aquestes referències culturals 

de les quals vaig mamar des de petita són les que m’han fet des-

envolupar els interessos que tinc entorn al disseny actualment.  

Amb aquella edat quan veia la pel·lícula “Mon oncle” la relació 

de l’Oncle Tati, un home de barri, de costums senzills, contrastat 

amb una societat de modernitat exagerada, i optimisme futurista, 

de l’Europa (postguerra) dels anys cinquanta, era una cosa que 

em semblava graciosa, avui en dia em sembla una obra mestra, 

i és una pel·lícula que mai deixa d’inspirar-me.

Dins el meu discurs relaciono aquesta idea de l’home i 

l’entorn que habita, amb l’escena de quan l’oncle Tati va a la cuina 

de la seva germana i el conjunt de mobles moderns i inútils que 

té, fan que ell se senti incòmode en aquell espai. L’acte d’obrir un 

armari per agafar una tassa es converteix en tota una odissea, 

on la tecnologia deixa endarrere a l’home. Botons, sorolls  

i gerres que boten quan cauen a terra, però tasses que no, 

confonen al personatge. Com si els objectes estiguessin dissen-

yats no per ajudar a l’home a satisfer les seves necessitats, sinó 

a complicar-li les accions lligades a aquestes. Com un corrector 

del mòbil que et canvia les paraules que vols escriure, un penja 

robes que et tira sempre les camises i fa que se t’arruguin, 

o una torreta que et mata les flors. Em fascina la idea de com les 

coses que estan fetes per facilitar-li la vida a l’home també se la 

compliquen. Podria ser això una mostra de rebel·lió dels objectes 

quotidians cap a l’home? O és simplement l’obsessió del mateix 

home per generar artefactes moderns que el situïn com una 

espècie avançada? Per tant, l’home s’està boicotejant a si 

mateix creant objectes inútils?

LA TORRETA DE TATI
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Dins aquesta recerca sobre els objectes quotidians no podia faltar l'aportació 
de Jacques Carleman, pintor, il·lustrador i dissenyador francès, amb els seus 
objectes impossibles. L’obra és un recull d’ilustracions d’objectes quotidians 
converits en objectes inútils, i presentats en format de catàleg, fent una paròdia 
als catàlegs de venda. Cada objecte té una forma, nom i descripció segons 
en el què els converteix l’artista. En un document de “Cultura tendida”, citen
a l’artista dient:       “Las actividades humanas son innumerables y variadas. 
Algunas devienen aviones, otras fondos públicos o una conversación. 
Yo, en lo personal, prefiero despojar a los objetos comunes de su uso corriente. 
¡Es menos peligroso, más honesto e infinitamente más divertido! Mis objetos, 
al contrario de los aparatos que nuestra sociedad de consumo venera,  
son perfectamente inútiles". (8)

La seva obra critica la societat de consum i ridiculitza l’exagerada necessitat  
en les societats occidentals de comprar alguna cosa i al poc temps llençar-la 
per seguir consumint-ne de noves. Ell crea peces a partir dels objectes quotidians, 
que els fa mutar en objectes impossibles amb l’objectiu de dessacralitzar-los  
i generar noves relacions amb ells.

Donald Norman, acadèmic estatunidenc en el camp de la ciència cognitiva,  
disseny i usabilitat, en la seva obra The Design Of Everyday Things, 
planteja la relació de l'home amb els objectes quotidians que l’envolten. 

“He hablado con mucha gente que es incapaz de utilizar todos los elementos 
de sus lavadoras o de sus cámaras de fotos que no saben cómo manejar una  
máquina de coser o una grabadora de vídeo, o que a menudo enciende el 
quemador equivocado de la cocina.” (6)

Dins la seva obra planteja continues qüestions sobre els bons i els mals  
dissenys, i com la complexitat d’alguns d’ells ens generen situacions incòmodes 
per no saber com fer-los funcionar. Ens parla de situacions de frustració, que  
acceptem, com les rentadores que mai ens acaben de rentar, o no entenem la 
utilitat de tots seus botons. Defineix com a mal dissenys aquell que no ens indiqua 
com l’hem de fer servir.      “El cerebro humano está exquisitamente adaptado para 
interpretar el mundo. Basta con que reciba la mínima pista y se lanza, aportando 
explicaciones, racionalizaciones y entendimiento. Veamos los objetos —libros, 
radios, electrodomésticos, máquinas de oficina, interruptores— que forman parte 
de nuestras vidas cotidianas. Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar 
y comprender. Contienen pistas visibles acerca de su funcionamiento. Los objetos 
mal diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y frustrantes. No aportan pistas, 
o a veces aportan falsas pistas. Atrapan al usuario y dificultan el proceso normal 
de interpretación y comprensión. Por desgracia, lo que predomina es el mal 
diseño. El resultado es un mundo lleno de frustraciones, de objetos que no 
se pueden comprender, con mecanismos que inducen al error.” (7) 

IMG011↑. Jacques  
Carelman, The Masochist’s 
Coffee Pot, image, 1969.

IMG010↑. Retrat de 
Donald Norman.

IMG08/09↖. Jacques Tati, 
Mon Oncle, film  
(París, 1958).

IMG012↗. Ilustraciones 
del libro: Catalogue 
d’Objets Introuvables, 
Jacques Carelman, 1969. 
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(6,7) JDonald A Norman, 
The Design Of Everyday 
Things (New York: Basic 
Books, 2013).

(8) Jaques Carleman, 
Dosier Objetos Imposibles 
Jacques Carleman, Blog, 
Cultura Entretenida, 2012, 
http://www.culturaentrete-
nida.com/2012/images/pro-
gramas/oimposibles.pdf.
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LA BOSSA PERDUDA

CAPÍTOL.05

Un dels aspectes que vull reivindicar en aquesta reinterpre-

tació dels objectes de la llar, és la poca cura amb la qual els 

tractem. I per la meva experiència, sobretot la gent jove, el 

fet de no cuidar els objectes fa que les coses es trenquin 

abans d’hora o es perdin. D’ençà que estic immersa en aquest 

projecte quan veig algú tractant malament un objecte, em 

sap greu. Em surt un sentiment similar a quan veig algú 

arrossegant un gos pel carrer mentre mira el mòbil sense 

deixar-lo olorar ni fer pipí tranquil.

Les bosses de la compra ens fan retornar als temps més 

passats on en les cases només hi havia “la bossa per anar 

a comprar”, aquesta acostumava a ser de roba, o un material 

similar resistent al pas dels anys, i sempre s’anava a comprar 

amb la bossa. Amb l’aparició del plàstic, aquestes bosses van 

quedar oblidades i el plàstic ha tingut el protagonisme que 

tots ja coneixem. Fins al punt que actualment des d’una visió 

ecològica i de protecció del medi ambient, la societat està 

eliminant les bosses de plàstic i substituint-les per bosses

 de roba o materials degradables. Què ha passat? Doncs que 

s’han generat tal quantitat de bosses, tote bags i altres,  

que hi ha una superproducció de bosses per anar a comprar.

Continuant en la línia de l’excés de la societat consumista, 

tenim la casa plena de bosses per anar a comprar, quan 

amb una o dues ja en tindríem prou, tornem a estar amb la 

superproducció d’objectes i ens oblidem lo racional que era 

la bossa d’anar a comprar, que no contamina ni ocupava més 

lloc del que havia d’ocupar. Tenia molt clara la seva funció, 

però ara s’ha perdut en una pila de bosses de plàstic,  

de paper, de roba, i potser està enfadada amb nosaltres.
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Quan parlem d’objectes amb agència ens referin contínuament a lo 
social. Autors anomenats anteriorment com Latour, es desvinculen de la idea 
de que la realitat d'un objecte o la seva agència està lligada als humans, en canvi 
l'antropòleg britànic Alfred Gell, ens afirma que la personificació de l'objecte, 
com el seu propi nom indica, i la seva agència, està lligada a les persones.

“La agencia no puede entenderse a priori sin ex post facto. Es social y no 
exclusivamente individual o psicológica (o natural), en la medida que se inserta 
en un medio de relaciones sociales, encadenando acciones y efectos de 
acciones entre agentes (cosas incluidas). Gell sugiere que todo objeto o persona 
es agenete en potencia, es decir que puede ocupar la posición de agente en 
este modelo relacional en la medida que forma parte de un medio causal de 
relaciones sociales. Por otra parte, objetos o personas, en tanto índices 
materializan, corporizan el poder o capacidad agentiva, son su objetificación. 
Es decir que la agencia en este modelo transaccional sería fundamentalmente 
una posición dentre de una relación, no una escencia fija e inmutable o un 
fénomento mental. Los objetos y las personas se colocan en posición de agente 
en determinadas situaciones i contextos. Y solo pueden serlo aen relación 
a otros objetos y personas.” (9)

En el número 9 de la revista Inmaterial trobem el text de Hablar con 
las cosas: antropomorfismo, casualidad e incertidumbre de Alexandre Viladrich, 
on en una primera part ens diu mitjançant el relat de Gell, que l'agència dels 
objectes sempre ve donada per la relació amb l’humà:      “Los objetos son 
siempre un elemento de mediación entre humanos”. (10)

Per tant, l’agència d’aquest objecte no és independent, sinó que està regida 
per la persona que el posseeix, o en aquest cas qui el dissenya. Es fan servir els 
objectes quotidians per parlar de característiques humanes. L’Antropomorfisme 
(*), considera realitats o elements no humans com si fossin humans. En el text ens 
parla del disseny com una práctica antropomórfica en quant que human-made  
i human-centred, quan s’assigna als objectes qualitats des de els interessos 
humans. Gell determina els humans com agents primaris i els objectes com agents 
secundaris, totalment el contrari a Latour, aquesta idea no afirma que el segon 
no pugui ser el centre, sinó que els objectes venen de les persones. 

Ell estudia l’home a partir del disseny, estudia les relacions entre subjecte  
i objecte, revaloritza els objectes i alhora el seu disseny. Tambè qüestiona l’afecció 
i la seducció d'aquest, i els vincles emocionals que generem entorn els objectes 
que ens envolten.

(9) Alfred Gell and  
Guillermo Wilde, 
 Arte Y Agencia  
(Buenos Aires: SB, 2016).

(10) Alexandre 
Viladrich, Hablar Con 
Las Cosas: Antropo-
morfismo, Causalidad 
E Incertidumbre, Inm-
material, 2021, https://
www.raco.cat/index.
php/Inmaterial/article/
view/374069.

(*) Antropomorfisme és 
la tendència a considerar 
realitats o elements no 
humans com si fossin 
humans.
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IMG13↑. Retrat de 
Alfred Gell.
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La meva regadora porta flors, però no les pot regar, perquè 

està enfadada amb les persones. Em situo en l’any passat, 

quan em plantejo el disseny d’aquests primers prototips dels 

meus objectes mutants, i decideixo que la meva regadora 

porti flors. Per mi les flors no són una cosa únicament 

ornamental, sinó que són juntament amb els colors i les 

formes orgàniques, una manera de dissenyar els objectes 

des de l’afecte. Un afecte a l’hora de fer les coses que 

relaciono amb un sentiment de tendresa, d’amabilitat i de 

cuidar-nos entre tots i allò que ens envolta. Aquesta manera 

de fer les coses suposo que va lligada a la meva manera de 

dissenyar i no puc obviar la meva impremta en els objectes. 

Igual que no és valorat el disseny d’aquests objectes, tampoc 

és valorada la figura que es troba darrere, la dissenyadora. 

Jo m’identifico com a tal dins aquest manifest i m
’indigno 

juntament amb els meus objectes. Aquests parlen de mi, 

dels meus gustos, de la meva manera de dissenyar, 

em representen.

Jo sóc la narradora d’aquesta història, el relat neix 

dins el meu cap, sorgeix en el meu imaginari, i q
uan els creo 

des de l’afecte, una de les qualitats que vull visibilitzar, ja que 

és absent en la nostra relació quotidiana amb aquests objec-

tes. Quan dic que els dissenyo des de l’afecte em refereixo al 

fet que els adorno amb figures agradables, els faig mutar amb 

formes orgàniques. Vull deixar clar que aquesta és la meva 

perspectiva, i que no tothom hi pot estar d’acord en què 

tractar un objecte amb afecte és posar-li flors.

LA MEVA REGADORA 
PORTA FLORS

CAPÍTOL.06
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El 1974 Françoise d’Eaubonne, escriptora i feminista francesa, adopta per primera 
vegada el terme d’ecofeminisme, per criticar una societat que situava l’home  
per damunt de la dona, i com també exercia aquesta posició de força en  
relació amb els animals i la naturalesa. L’autora Mary Mellor explica molt bé  
que és l’eco-feminisme en la seva obra Feminism & Ecology:

“L’ecofeminisme és un moviment que veu una connexió entre l’explotació  
i la degradació del món natural i la subordinació i l’opressió de les dones.  
Va emergir a mitjans dels anys setanta al costat de la segona onada del feminisme 
i el moviment verd. Eco-feminisme uneix elements del feminisme i de l’ecologisme, 
però ofereix alhora un desafiament per a tots dos. Del moviment verd pren la seva 
preocupació per l’impacte de les activitats humanes en el món inanimat, i del 
feminisme pren la visió de gènere de la humanitat, en el sentit que subordina, 
explota i oprimeix a les dones”. (11)

En una societat ignorant on el valor del material és purament egoista i individual, 
s’ha generat una dependència cap al consum d’elements, que com deien Marx  
i Bauman ens generen una falsa felicitat. Les activistes ecofeministes ens diuen 
que si volem que la nostra espècie perduri, la producció ha d’estar lligada al  
benestar de tots els éssers, ha de ser un procés de producció que permeti  
satisfer les necessitats humanes, però lligat a un criteri d’equitat. 
Consumir des d’una lògica de necessitat i no d’insaciabilitat.

L’Ecofeminisme és un corrent de pensament que defensa una societat  
ecològica, pacifista, no jerarquitzada, descentralitzada i sense oprimir a les dones. 
Critica el patriarcat com el responsable del sotmetiment de tots els éssers vius,  
és a dir, la natura no humana. L’ecofeminisme és la veu de les dues forces  
oprimides i explotades per l’home, les dues forces que generen la vida, per tant 
les que fan possible l’existència de tot el que ens envolta, la força de la naturalesa 
que és qui genera els espais on vivim, ens alimenta, i ens proporciona la matèria 
primera per crear; i la força de la dona, la que ens dóna la vida.
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IMG15↑. Retrat 
de Mary Mellor.

IMG14↑. Retrat de 
Françoise d’Eaubonne.

(11) Mary Mellor,  
Feminism & Ecology  
(NYU Press, 1997).
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REF.01 Meret Oppenheim L’obra Le Déjeuner En Fourrure, de Meret  
Oppenheim, fotògrafa i artista surrealista  
suïssa d’origen alemany, s’ha convertit en  
un delsobjectes surrealistes més famosos.  
L’artista manipula un joc de cafè, forrant-lo  
amb pèl per confondre, generar una situació  
incòmode per l’espectador i desafiar  
la raó humana.

L’obra trasllada un acte quotidià a una  
peça artística, generant un relat envers  
el material d’aquest, canviant-lo aconsegueix  
que passi a ser una cosa totalment diferent  
a l’original, generant tant sentiments de  
curiositat com de rebuig, o fins i tot fàstic.

IMG16↑. Meret  
Oppenheim, Le Déjeuner 
En Fourrure, Fotografía 
(Nova York: Museum 
of Modern Art, 2021).

IMG17↑. Retrat de 
Meret Oppenheim.

IMG18↑ Meret  
Oppenheim, Ma  
Gouvernante, Fotografía 
(Stockholm: Moderna 
Museet, 1936).

IMG19↗ Meret Oppen-
heim, Sugar Ring, 
Fotografía, 1936.
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Thomas Thwaites és un dissenyador i escriptor  
britànic, que genera objectes per explorar  
l’impacte psicològic i social de la tecnologia. 

A partir de la frase “Abandonat als seus propis 
recursos, era incapaç de fabricar una torradora. 
Podia fer-se un sandvitx, això era tot.”  
De la novel·la de Douglas Adams Mostly Harmless, 
de la sèrie The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. 
On un home aconsegueix escapar de la destruc-
ció de la terra, i es planteja que allà on vagi podrà 
sorprendre amb tots els seus coneixements, però 
s’adona que sense la resta de la humanitat no pot 
fer-se ni una torrada. Thwaites es proposa fer 
una torradora des de zero, en The Toaster Project, 
fingint que igual que en el llibre, ell tampoc està  
en contacte amb la societat ni la tecnologia actual. 

Un acte quotidià, tan senzill com torrar el pa, 
es torna en tota una odissea, quan se li treu el 
contacte amb la tecnologia, i fa visible com fins 
els articles més quotidians i econòmics, depenen 
de sofisticades cadenes de producció globals que 
són invisibles per els consumidors.

REF.02 Thomas Thwaites

IMG21.↑ Thomas  
Thwaites a la recerca de 
la mica, que necessitava 
per la torradora a les  
muntanyes d’Escòcia.

IMG20↑.Thomas  
Thwaites, The Toaster 
Project, 2011.

(12) Douglas Adams, 
Mostly Harmless.  
(Hitchhiker’s Trilogy, V.5.) 
(New York: Ballantine 
Books, 2000).

IMG22↑.Thomas  
Thwaites, The Toaster 
Project, 2011.
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Katerina Kamprani arquitecta grega, crea una 
sèrie d’objectes quotidians inútils, amb la intenció 
de frustrar l’usuari, The Uncomfortable. En la línia 
dels objectes impossibles de Jacques Carleman, 
els seus objectes obtenen noves formes
desobedients a la norma. 

Aquesta referent va ser una troballa d’últim  
moment en la meva recerca. Em vaig sentir molt  
connectada amb ella per com estava desenvolu-
pant el meu projecte, i sobretot, per la forma d’una 
de les meves peces, la regadora, molt semblant  
a la seva. Tot i que el relat i l’origen d’aquest  
disseny és diferent, va ser una connexió que per  
mi va sumar, ja que em va fer veure que el meu  
projecte tenia sentit, i al final, penso que quan  
més se’n parla d’una cosa, més soroll es fa, 
i aquest és un dels meus objectius.

REF.03 Katerina Kamprani

IMG24.↑ Katerina 
Kamprani amb la seva 
regadora

IMG27↗ Katerina  
Kamprani, Chain Fork, 
Handmade object, 2015.

IMG26.↗ Katerina  
Kamprani,  
The Uncomfortable Tea Set, 
Stoneware handmade,  
2017.

IMG25.↑ Katerina  
Kamprani, Hairy Plate, 
2017.

IMG23.↑ Katerina  
Kamprani, Engagement 
Mugs, Handmade  
Earthenware, 2017.
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REF.03 Erwin Wurm Erwin Wurm és un escultor i fotògraf austríac que 
viu i treballa a Viena. Aborda la quotidianitat des 
d’una perspectiva diferent.

“Estoy interesado en la vida cotidiana.  
Todos los materiales que me rodean podrían ser 
útiles, así como los objetos, los temas implicados 
en la sociedad contemporánea. Mi obra habla de la 
entidad completa de un ser humano: Lo físico, 
lo espiritual, lo psicológico y lo político.”

Una de les seves obres Fat Car, atorga a  
una sèrie de cotxes la qualitat de gordo, busca  
incomodar a l’espectador i reflectir com un  
objecte tan quotidià, està inflat de connotacions.

IMG29.↑ Retrat de 
Erwim Wurum.

IMG30. ↑ Erwin Wurm, 
Fat House, Fotografía 
(Brasil: Centro Cultural 
Banco do Brasil Belo 
Horizonte, 2003).

IMG28.↑ Erwin Wurum, 
Fat Car (Brasil: Centro 
Cultural Banco do Brasil 
Belo Horizonte, 2005).

IMG31. ↗ Erwim Wurm, 
Untitled (Skull)  
(Pullovers), Fotografía 
(París: Maison 
Européenne de la 
Photographie, 1993).
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(13) Juan Yuste, Erwin 
Wurm, Blog, Cultura 
Inquieta, 2021, https://cul-
turainquieta.com/es/com-
ponent/k2/item/1573-
erwin-wurm.html.

(13)
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L’acte d’observar és quelcom quotidià i podria dir que necessari, 
ens aporta una informació a partir de la qual treballar. Per iniciar 
el projecte he observat en el meu entorn quins eren els objectes 
que atenien a la qualitat de quotidians. I he fet una primera 
selecció per abordar la primera part del projecte. A partir d’aquests 
objectes escollits surten les primeres mutacions. En un diari de 
recerca s’hi ha documentat una part important de la metodologia, 
la utilització d’esbossos i anotacions en el quadern de les idees 
que s’han acumulat en la recerca.

OBSERVACIÓ I ESTUDI DELS OBJECTES 

Construir escenaris hipotètics és un mètode que ens ajuda  
a obrir habitacions, on ens podem quedar a crear, i aporten noves  
perspectives d’una situació. En el punt de partida d’aquest  
projecte, em plantejo què passaria si els objectes de la llar se  
sentissin poc valorats, i amb una actitud lúdica i poc col·laboradora 
es rebel·lessin, canviant les seves formes a unes de noves 
disfuncionals, obrint un parèntesi de ficció dins el projecte.  
Aquesta ficció m’aporta noves perspectives que em permeten 
apropar-me de manera més sensible a l’entorn i als objectes.

WHAT IF SCENARIO?

En una primera fase, els objectes han estat prototipats en goma 
eva modelable, creant la primera sèrie d’objectes mutants. 
D’aquests he descartat els que no em servien per plasmar les 
meves idees, incorporant-ne de nous, i canviant les formes 
d’alguns. En una segona fase, per prototipar de manera més 
precisa els objectes més complexos, s’ha apropat tot el procés 
creatiu al món digital, usant renders produïts amb cinema 4D per 
dissenyar les formes dels nous objectes evolucionats.

PROTOTIPAT
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IMG32/33. ←
Esbossos del món dels 
objectes, en llapis  
i aquarel·les.
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Una vegada definits els dissenys d’aquests objectes, inicio la 
recerca dels diferents materials amb els quals estaran elaborats. 
I que siguin coherents amb el material original de l’objecte del 
qual parteixen. En la recerca dels materials s’han combinat la 
importància dels processos artesanals, com el treball amb vidre 
o el ferro, amb la part més contemporània i tecnològica de la 
impressió 3D. Depenent de la tècnica del material que demanava 
l’objecte, sense oblidar la importància del seu procés creatiu.

RECERCA DE MATERIALS

Definit el material de cada objecte desencadeno una cerca 
de contactes, persones que tinguessin coneixements dels 
materials escollits, com un vidrier, un soldador, una ceramista i 
altres, per poder col·laborar amb ells en la creació dels objectes 
finals. Segons la complexitat de la forma o material de l’objecte, 
es demanava una professionalitat envers el procés, com per 
exemple el domini en les tècniques del vidre bufat, que exigia 
un professional d’un caire especial, que no exigien altres peces. 
Cada peça queda ubicada en un espai i amb un professional 
concret, i les meves aportacions tècniques van depenent 
de la complexitat de cada objecte.

ENCÀRRECS I COL·LABORACIONS

Per documentar els processos de producció he generat un 
conjunt de fitxes on queden recollits els apartats següents:

+ Descripció de l’objecte original, on es parla del seu disseny 
i context en el món real.

+ Informació tècnica, com la persona que el fa, amb què es fa, i on.
+ Mutació, els canvis provocats en el disseny de cada peça per 

fer d’aquests, objectes desobedients.
+ Anotacions, aspectes personals a destacar de cada procés.
+ Prototipat, mètodes utilitzats per donar una forma prèvia 

a cada objecte.
+ Procediment, passos d’elaboració de les peces.

FITXES DE PRODUCCIÓ

Dins el marc de ficció on els objectes muten, es recontextualitzen  
i se situen en un món propi diferent de la seva realitat. 
Per una altra banda, també conviuen amb la quotidianitat de la llar, 
on hi habiten. De la mateixa manera que durant el projecte han  
estat presents dos veus, aquests dos escenaris segueixen 
el mateix patró, el primer de caràcter fantàstic i lúdic, i el segon 
més seriós i real.

RECONTEXTUALITZACIÓ DELS OBJECTES
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Bossa regadora,
primeres investigacions 
en relació en la forma i 
funció dels objectes.

IMG35. ←
Els objectes en punt  
de creu.
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PINÇA D’ESTENDRE (01)
La pinça d’estendre, o agulla d’estendre 
és un objecte format per dues peces de 
fusta unides per una molla o ressort, en 
la part central. 

El seu disseny és tant útil com senzill, 
es basa en la pressió que produeix la 
molla de ferro sobre ambdues parts 
simètriques de l’objecte. Per usar-la 
s’agafa amb una mà pel seu extrem 
més llarg i s’estreny per obrir-la, això 
ens permet introduir quelcom entre les 
dues peces de fusta, la pressió obliga 
a que les espirals de la molla es tanquin  
i subjectin la peça de roba. 

Aquesta pressió és capaç d’aguantar 
el pes d’una peça de roba mullada. 
L’elasticitat del material permet 
recuperar la forma inicial en cessar
l’acció que li provoca l’obertura.

Productor/artista: Eloi Martín

Material: Contraxapat Avet 

Tècnica: Fresadora

INFORMACÓ TÈCNICA

Espai: Taller FabLab 

Durada: 5h

MUTACIÓ

Per convertir l’objecte en un 
objecte impossible, o disfuncional, 
la intenció és desplaçar les seves 
extremitats de fusta que permeten 
pinçar la roba, separant-les i fent-les 
créixer de forma desproporcionada.

Es genera una forma irregular, 
orgànica i amb vida pròpia, sorgida 
de la mateixa pinça. Les dues 
extremitats agafen camins diferents 
per mai retrobar-se, fent incòmode 
i impossible l’acció de penjar la roba.

ANNOTACIONS (*)

* En el cas de les 
pinces l’objecte 
s’ha produït des 
de 0 partint d’una 
planxa de fusta. 

* S’ha col·laborat 
amb l’Eloi pel seu 
coneixement de 
la maquinària del 
FabLab, i expe-
riència amb el 
material. 

* Al reunir dife-
rents pinces hem 
observat que les 
que tenien un 
preu molt baix, 
no estaven ben 
dissenyades, i les 
peces no encaixa-
ven del tot bé.

PINÇA D’ESTENDRE (01)
PROTOTIPAT

Per prototipar 
les pinces es 
va realitzar una 
pròtesi de pasta 
de goma eva a 
unes pinces reals,  
i així observar 
com havia de  
ser la forma de  
les noves  
extremitats  
mutants de  
l’objecte. Partint 
d’una primera idea 
esbossada en 
el paper.

És important que  
no es toquin en 
aquest punt!

→

PROCEDIMENT

(1) Tallar la forma dissenyada sobre una 
peça de fusta de 10 mm de gruix i 1x1 m, 
amb la CNC. 

(2) Massillar la forma tallada per fer-la 
més resistent. 

(3) Deixar assecar entre 4 i 5 hores. 

(4) Extreure l’excés de massilla amb una 
llima d’un gramatge de 400. 

(5) Repetir el pas 4 vàries vegades, fins 
a aconseguir la textura desitjada. 

(6) Pintar amb un esprai de color lila.

(7) Una vegada seca la fusta, unir les 
dues peces de la pinça amb la molla 
de metall.
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Eina de dues fulles metàl·liques 
esmolades pel costat interior per 
on tallen, articulades per un eix.
Per utilitzar-les s’introdueixen els 
dits en uns forats del seu mànec. 

La tisora antigament era metàl·lica,  
actualment ha evolucionat en material
i disseny; podem trobar-ne de plàstic,
per persones esquerranes o per nens
(tallen poc per no fer-se mal). 

El disseny d’aquest objecte, depèn
del seu eix, el moviment que ens  
permet tallar, el fem obrint i tancant les 
dues fulles, subjectant el mànec amb els 
dits. La majoria de tisores mantenen  
les fulles metàl·liques, perquè si no,  
no tallarien, algunes estan cobertes 
de plàstic, i altres combinen metall i 
plàstic en el seu mànec.

Col·laboradora: Marina Salazar

Material: Filament perg i Metall

Tècnica: Impressió 3D

Espai: Taller “No QuedaTinte”

Durada: 2 dies

TISORA (02)

MUTACIÓ

La mutació de les tisores se centra 
en la part del mànec. 

Els dos forats per introduir els dits 
s’uniran en un sol forat generant  
confusió en l’usuari, perquè no
s’adapta a la mida dels dits, ni 
permet separar les dues fulles per 
poder tallar. L’eix articulable i les 
fulles esmolades estan presents, però 
no serveixen per res, s’han tornat 
unes tisores disfuncionals.

ANNOTACIONS (*)

* En el procés tam-
bé hi ha col·laborat 
l’Alba Cantos, amb 
el modelatge de la 
peça en AutoCAD, 
i el Daniel Tah-
maz deixant-me 
imprimir les tisores 
a casa seva.

* Per muntar les 
tisores vaig anar 
al taller de la 
Marina, on un 
dels meus 
objectes va 
conviure per unes 
hores en el seu 
univers de coses.

FITXA TÈCNICA

(02)TISORA
PROTOTIPAT

El prototipat 
de les tisores va 
començar en 
un esbós de 
paper, passat a 
l’Illustrator, per 
posteriorment 
modelar-lo en 
AutoCAD. Era 
important que 
les mides fossin 
exactes perquè 
les fulles 
encaixassin 
en la peça. 

PROCEDIMENT

(1) Desmuntar una tisora original, per quedar-me amb  
les dues fulles metàl·liques. 

(2) Observar el disseny d’aquestes per convertir la part  
del mànec en una peça d’un sol forat.

(3) Fer un forat precís en el mànec per encaixar les 
fulles metàl·liques .

(4) Modelar el disseny prèviament fet en Illustrator en AutoCAD.

(5) Imprimir les peces en una impressora 3D.
 
(6) Encaixar les dues cares del mànec entre elles.
 
(7) Donar-li una capa d’epoxi per aconseguir un acabat  
més uniforme.
 
(8) Encaixar les fulles al mànec.
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SETRILL (03)
Un Setrill és un recipient per tenir oli, 
i poder servir-lo per amanir el menjar.

Acostuma a ser de vidre, ceràmica 
o metall. El disseny original consta d’una 
petita ampolla de fons pla i ample, de 
coll estret, i amb una nansa i dos brocs, 
un més ample per omplir-la i l’altre més 
estret i en forma de pic per on surt el 
líquid. El broc superior porta un tap de 
suro amb un petit canaló. 

En passar de la intimitat de la cuina 
al món de la restauració, el seu disseny 
s’ha anat refinant i evolucionant fins a 
trobar formes que no tenen res a veure 
amb la seva estructura inicial. Algunes 
són totalment cilíndriques, altres simples 
recipients de plàstic, tipus ampolla.  
I en contrast amb això, trobem dissenys 
tan famosos com el de Nani Marquina, 
guanyador d’un premi FAD.

Productor/artista: Ferran Collado

Material: Vidre

FITXA TÈCNICA ANNOTACIONS (*)

* Destacar el valor 
del material de la 
peça, el vidre, un 
dels materials amb 
més agència per 
fabricar objectes. 

* Ha estat un 
dels processos 
més emocionants, 
perquè he pogut 
treballar amb un 
gran professional 
del vidre com 
el Ferran. 

MUTACIÓ

El setrill passa de tenir un sol 
bec per on surt l’oli a tenir-ne tres;  
la nansa passa a adquirir una  
fragilitat incòmoda. 

Queda a criteri de l’oli per quin 
pic sortirà del setrill, cada un ha 
agafat una direcció i forma diferent, 
perdent la precisió mil·limètrica 
del seu raig que aconseguíem 
amb el disseny original.

Tècnica: Vidre Bufat

Espai: Vidres Collado

Durada: 2h

PROTOTIPAT

Era important que 
el Ferran ente-
gués la forma del 
setrill en tota les 
seves dimensions. 
Necessitava per 
tant, reproduir el 
disseny des de 
diferents  
perspectives.  
Per tant per  
prototipar la peça 
vaig modelar el 
disseny amb  
Cinema 4D,  
i així oferir una 
vista de 360°.

PROCEDIMENT

(1) Parteix d’un cilindre de vidre, de 30 cm de llarg, amb un 
diàmetre de 9 cm i un gruix de 2,5 mm. 

(2) Aplica foc amb un bufador de gas butà en les parts del 
cilindre que vol modelar, i bufa per fer-les créixer. 

(3) Amb una tenalla va donant la forma del cos al setrill.

(4) Amb un segon tub de 7 mm incorpora la nansa al cos, 
donant-li forma buscada amb calor.

(5) Finalment uneix 3 bombolles de vidre al cos, a les que 
bufa i fa créixer de manera irregular, creant els pics del setrill. 

(6) L’últim pas és posar tota la peça en un forn de tremp
durant dues hores, per disminuir la temperatura i donar 
duresa i tenacitat a la peça.

SETRILL (03)

LA MEVA REGADORA NO REGALA MEVA REGADORA NO REGA
FITX

ES
 D

E PR
O

D
U

C
C

IÓ
FI

TX
ES

 D
E 

PR
O

D
U

C
C

IÓ

UNA REINTERPRETACIÓ FANTÀSTICA D’OBJECTES QUOTIDIANSUNA REINTERPRETACIÓ FANTÀSTICA D’OBJECTES QUOTIDIANS



UNA REINTERPRETACIÓ FANTÀSTICA D’OBJECTES QUOTIDIANSUNA REINTERPRETACIÓ FANTÀSTICA D’OBJECTES QUOTIDIANS

68

FI
TH

C
E

S
 D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ

MP

69

FITC
H

E
S

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

MP

69

MP

68

MP

SETRILL (03) SETRILL (03)

LA MEVA REGADORA NO REGA LA MEVA REGADORA NO REGA
FITX

ES
 D

E PR
O

D
U

C
C

IÓ
FI

TX
ES

 D
E 

PR
O

D
U

C
C

IÓ

UNA REINTERPRETACIÓ FANTÀSTICA D’OBJECTES QUOTIDIANSUNA REINTERPRETACIÓ FANTÀSTICA D’OBJECTES QUOTIDIANS



UNA REINTERPRETACIÓ FANTÀSTICA D’OBJECTES QUOTIDIANSUNA REINTERPRETACIÓ FANTÀSTICA D’OBJECTES QUOTIDIANS

70

FI
TH

C
E

S
 D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ

MP

71

FITC
H

E
S

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

MP

LA MEVA REGADORA NO REGALA MEVA REGADORA NO REGA

71

MP

70

MP

 

Productor/artista: Emma Llorente

Material: Pasta Roja Chamotada

FITXA TÈCNICA ANNOTACIONS (*)

* El procés del 
fang, a causa de 
la fragilitat del 
material ha estat 
el més complicat 
de tots. S’ha hagut 
de repetir la peça, 
perquè el modelat 
de la primera no 
va donar el resultat 
esperat al sortir 
del forn. 

* S’ha treballat 
amb una ceramis-
ta, exaluma del 
centre, que va 
saber resoldre 
amb molta 
professionalitat 
el problema 
d’aquesta peça.

MUTACIÓ

En una torreta original, la seva forma 
permet que en el seu interior les flors 
creixin cap amunt, buscant la llum 
del sol, i siguin regades des de dalt.

Aquesta torreta ha mutat canviant 
l’orientació cap a terra, i d’aquesta 
manera oprimeix les flors del seu 
interior, impedint-los créixer cap 
amunt, o ser regades.

Tècnica: Modelatge Manual

Espai: Taller de maquetes, BAU

Duració: Un matí

TORRETA (04)
PROTOTIPAT

Per prototipar 
la peça, es 
van fer servir 
esbossos a llapis. 
Tot i partir d’una 
idea inicial 
de la forma, 
la intervenció 
de l’artesana 
va acabar de 
definir l’objecte, 
perquè el material 
va evolucionant 
mentre és 
treballat.

TORRETA (04)
La Torreta és un recipient dissenyat 
per conrear-hi plantes i flors. En general 
acostuma a ser de terrissa, però també 
se’n poden trobar de plàstic, metall 
o ceràmica. 

La seva forma habitual és cònica, 
i en la base té un forat de drenatge. 
En el seu interior s’hi posa terra, on 
hi creix allò que hi plantem, i es rega 
per la part superior. L’aigua que 
alimenta les seves plantes, i no és 
aprofitada, surt pel forat de drenatge 
de la base. Pot adoptar diferents 
formes: rectangular, circular, però 
la forma cònica és de totes elles 
la més representativa.

PROCEDIMENT

(1) Talla la quantitat d’argila amb fil de niló. 

(2) Amb un corró amassar l’argila per 
fer-la mal·leable i uniforme.

(3) Donar-li forma amb les mans, 
elaborant un cubicle amb una base de 
diàmetre 8 cm, i diferents cilindres d’uns 
5 cm que anirà incorporant a la peça per 
fer-la créixer. 

(4) Elabora per una altra banda, la boca 
de la torreta, en forma de cilindre d’uns 
15 cm d’alçada. 

(5) Abans d’ajuntar els dos extrems que 
configuraran la torreta, assequem l’argila 
amb un assecador d’aire, per fer-la més 
resistent. 

(6) L’últim pas, i quan l’argila encara 
no està rígida del tot, es fan uns talls 
a l’interior de les peces per unir-les 
en forma de pont.
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BOSSA (05)
La bossa d’anar a comprar, antigament 
es feien amb materials que es tenien 
a casa, restes de sacs, de ganxet 
o teles que ja no servien.

El seu disseny era personal i a gust 
de qui la creava, que acostumaven a 
ser dones. Els elements que formen
una bossa són: el cos, la boca i l’nansa. 
El cos ha de ser prou gran i resistent 
per encabir tots els productes que 
comprem. La nansa còmode i amb 
la llargària adequada al volum de la
bossa. El seu disseny, no estètic sinó 
funcional, en l’actualitat és bassa en 
els mateixos elements, el que ha variat 
són els materials la producció, 
o l’estatus comercial.

Productor/artista: Sílvia Ortoll, “Ma mare”

Material: Llana 

FITXA TÈCNICA ANNOTACIONS (*)

* En aquest cas 
la bossa de la 
compra, no és 
un objecte de 
caràcter tan 
universal com 
poden ser els 
altres objectes, 
però la quotidiani-
tat que denota 
fa que formi 
part d’aquesta 
constel·lació.

* El confinament 
ha comportat 
que la creadora de 
la bossa, la meva 
mare, comencés 
a fer creacions 
de ganxet. Fent 
possible aquesta 
bossa impossible.

La mutació d’aquest objecte ha 
estat l’augment desproporcionat 
de la llargada de la seva nansa. 

Una nansa que acostuma a fer uns 
50 cm, ha crescut fins a 2 m i mig, 
provocant que quan es vulgui anar 
a comprar amb ella, l’anem 
arrossegant per terra perdent pel 
camí tot el que portem a dintre, 
i fent impossible la seva funció.

Tècnica: Ganxet

Espai: A casa

Duració: 4 caps de setmana

PROTOTIPAT

Per prototipar la 
peça, es van fer 
servir esbossos 
a llapis, que anava 
enviant a “ma 
mare” i ella 
interpretava 
des de la seva 
experiència amb 
el material.

PROCEDIMENT

BOSSA (05)

MUTACIÓ

(1) Decidir el dibuix i colors dels 
quadres de ganxet.

(2) Teixir amb la tècnica de punt alt 
i doble punt alt, el conjunt de 8 quadres, 
amb una agulla de 2,55mm.

(3) Cosir els quadres i fer una boca a 
la part superior on anirà la nansa.

(4) Teixir una nansa de 2,5 m en punt pla.

(5) Unir la nansa al cos de la bossa.
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REGADORA (05)

Col·laborador: Pau Vilches

Material: Acer

FITXA TÈCNICA ANNOTACIONS (*)

* Malgrat ser la 
peça que més 
respecte em feia, 
per la complexitat 
de la seva forma i 
material, ha estat 
un procés molt 
agradable gràcies 
a la implicació i 
tècnica del Pau.

* El fet de que 
la Sara, la seva 
parella, amiga 
meva i dissenya-
dora, l’acompan-
yés en el procés, 
ha estat la 
combinació 
perfecte entre 
disseny i tècnica.

MUTACIÓ

La regadora deixa de regar, perquè 
ha mutat el seu broc i ha canviat 
la seva orientació. 

El broc ha invertit el sentit per on 
surt l’aigua fent impossible aquest 
recorregut. 

Això provoca que al fer el moviment 
de regar, l’aigua no va cap al broc 
i no surt per la carxofa. 

Tècnica: Soldat

Espai: Taller Bagà

Duració: 1 setmana

La Regadora és un recipient portàtil 
dissenyat per regar, que consta d’un 
cos cílindric fet de llauna o plàstic, 
amb un broc de tub lateral acabat amb 
una “carxofa” per on surt l’aigua, i una 
nansa per agafar-la.

En podem trobar de molts colors 
i tamanys. La manera en com raja 
l’aigua, és una mena de pluja que tu 
provoques a l’utilitzar-la. La delicadesa 
d’aquest gest l’ha convertit en una 
joguina imprescindible pels nens petits.
Les regadores han conviscut durant 
molt de temps en els nostres jardins 
i balcons. Actualment, moltes persones 
per regar utilitzen un difusor acoplat 
a una mànega d’aigua, en comptes de la 
regadora, desplaçant l’objecte original, 
o fent-lo desaparéixer.

PROTOTIPAT

En aquet procés 
he tornat a utilitzar 
el Cinema4D, per 
prototipar la forma 
de la regadora.

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENT

REGADORA (05)

(1) Parteix d’una regadora original de metall i li separa el 
tub per on surt l’aigua guardant la carxofa.

(2) Deforma un tub d’1,5mm de gruix escalfant-lo amb un 
bufador per aconseguir la forma dissenyada prèviament.

(3) Al tub deformat li incorpora, per un extrem la carxofa 
i l’altre extrem l’uneix amb calor al cos de la regadora.

(4) Aplica massilla per ferro polint les unions. 

(5) 24 h després amb la massilla seca, la llima per allisar-la. 

(6) Li dóna dues capes amb esprai d’imprimació a la peça.
 
(7) Finalment afegeix tres capes d’esprai vermell.
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Escenari fictici on habiten  
els objectes al mutar  
les seves formes.

Els objectes aterren a la  
realitat on conviuen amb  
el context quotidià.

86-91 92-115

MP MP
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El parèntesi de la ficció  
s’inicia en el moment que  
l'agència dels objectes 
es manifesta. 

Aquest se’m presenta 
abstracte i fantàstic,
conduint-me cap a la 
necessitat de dissenyar  
l’espai on els objectes  
habiten, muten i succeeixen.  
M’imagino una espècie 
d’Olimp on cadascun hi troba 
el seu lloc en valor i llibertat. 
Es compon d’una roca flotant 
en el cel, on hi resten les 
runes del que un dia va 
abraçar el caliu d’una casa, 
domesticades per l’estima 
del camp de flors amb  
el que conviuen.
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01

Aquest projecte no partia inicialment amb un objectiu d’immersió 
en processos artesanals, però en el camí cap a la producció dels 
objectes, el contacte amb els artesans i artesanes, les visites  
a diferents tallers i les experiències amb els materials, han  
incrementat el meu valor cap a les peces resultants. És a dir, 
quan em proposo dissenyar un setrill, la idea de la nova forma 
que li donaré em fa establir una relació especial amb ell, i aquesta 
es multiplica quan la seva elaboració passa per conèixer un artesà 
del vidre com en Ferran. Presenciar la tècnica del vidre bufat, estar 
en el seu taller i veure com va prenent forma la meva idea, 
va enfortir encara més els lligams entre l’objecte i jo.

02

En el capítol sis, en la part de teoria, faig referència a 
l’ecofeminisme. Aquest projecte no pretén ser un discurs 
sobre el feminisme, perquè no és el lloc ni el moment, però sí 
que trobo interessants aspectes d’aquest corrent de pensament, 
que em permeten establir un paral·lelisme entre la invisibilitat
de la dona al llarg dels segles i la invisibilitat dels dissenys dels 
objectes quotidians. Aquest moviment parla d’anular les jerarquies 
i els posicionaments antropocèntrics, és en aquesta interpretació 
del pensament on hi trobo les coincidències amb la manera 
de relacionar-me amb els meus objectes, sense jerarquies 
i d’una manera amable.

03

A partir de la metodologia What if scenario? s’ha construït 
un marc de ficció on s’atorga agència als objectes, se’ls 
situa en un escenari hipotètic on ells es tornen essers sensibles, 
i la seva actitud és el punt de partida del projecte. Pensar des  
d’escenaris ficticis ha estat la manera d’aconseguir noves 
perspectives a partir de les quals crear. Aquesta manera tan  
propera de veure els objectes, és la que al final li ha donat valor i 
ha fet sensible la meva relació amb ells; donant veu a hipotètiques 
reivindicacions del lloc que ocupen en el món a través d’una sèrie 
de preguntes que vaig plantejant en diferents moments del treball, 
o ajudant-los en les seves mutacions desobedients.

Dins el marc teòric parlo de diferents perspectives envers els  
objectes i les persones, i ontologies planes. Com a conclusió  
de tot aquest discurs, vull destacar que no puc escapar de  
la meva racionalitat com a persona i creadora dels objectes,  
és evident que no podem anul·lar la nostra presència, però sí que 
podem decidir sobre la manera en com ens relacionem amb ells.

04
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