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Un any més presentem l’increment de les col·leccions del Museu del Disseny. Una de 
les característiques específiques del nostre museu és justament el creixement regular 
del fons patrimonial. Els múltiples temes i sectors implicats en el nostre projecte ens 
exigeixen, i aquesta és la nostra responsabilitat, vetllar per un increment equànime  
i ben representatiu de la creació i producció en les diverses àrees del disseny, tant 
de producte, gràfic o de moda. Només d’aquesta manera podrem assolir l’objectiu 
cabdal del museu: esdevenir la referència internacional de tot allò que té lloc o es 
produeix en aquest triple marc, mostrant a tothom que hi estigui interessat el més 
significatiu de cada etapa. Però no només això, perquè el Museu del Disseny també 
conserva col·leccions notables, especialment d’arts decoratives i arts d’autor, des del 
món medieval fins avui mateix. Això significa que el museu també vetlla per completar 
alguns temes o etapes no prou ben representades, mentre també segueix l’actualitat 
de les esmentades arts d’autor, com la ceràmica o l’esmalt, entre altres. L’increment 
d’aquests dos anys ha estat ingent: han ingressat gairebé 800 peces, de les quals 
un 94% correspon a la col·lecció de Disseny gràfic, i algunes creacions de moda, 
de dissenyadores com ara Miriam Ponsa. Dins de les col·leccions d’arts decoratives 
destaca l’ingrés d’un llit barroc de manufactura catalana del segle xvii, de gran qualitat, 
i un escó probablement obrat als tallers de Francesc Vidal, exponent singular de l’ideari 
de la Renaixença. 

Tanmateix, el nostre patrimoni no és només objectual, sinó també documental. Per 
primera vegada, en aquesta edició presentem alhora l’increment de l’arxiu conservat 
en el nostre Centre de Documentació. Paral·lelament a la col·lecció d’objectes que 
constitueixen el fonament de tota institució patrimonial, el Museu també s’ha proposat 
d’aplegar-hi un fons documental relacionat i complementari que contribueixi i ens 
ajudi a comprendre el procés de creació i disseny, tant dels objectes conservats en 
les nostres col·leccions com d’algunes tècniques artístiques, materials i sistemes de 
producció al llarg dels darrers dos segles. Entre els arxius aplegats, a tall d’exemple, 
podem esmentar el fons Carles Riart, en aquest cas un magnífic complement de la gran 
col·lecció de peces que el museu posseeix d’aquest dissenyador, o bé, en el terreny 
gràfic, el fons Yves Zimmermann i el fons Toni Miserachs, sense oblidar el gran fons 
documental sobre el disseny espanyol donat per Juli Capella o la biblioteca d’André 
Ricard, entre d’altres. Un enriquiment notabilíssim del nostre fons, que resta al servei 
del públic interessat, professionals, investigadors i estudiants.

L’increment de les col·leccions objectuals i el fons  
documental del Museu del Disseny de Barcelona. 2014-2015



En conclusió, el creixement del Museu del Disseny és regular i imparable, atès que 
en una bona part és el reflex de la creació i producció del nostre país, i ha de ser 
també, com apuntava, un reflex de la seva projecció internacional en aquest marc, 
atenent sobretot a la seva idiosincràsia. Barcelona és una ciutat amb una personalitat 
fonamentada en una vocació plural, cada cop més multicultural i en la confluència de 
tradició i innovació. Tot plegat reflectit en les creacions que esdevenen un patrimoni 
cultural al servei de tothom, del qual el mateix museu ha de saber-ne generar el 
coneixement a l’abast del públic més divers i ampli possible. 

És obligat, doncs, manifestar el nostre agraïment a totes aquelles persones, dissenya- 
dors, artistes, productors, col·leccionistes, o els seus descendents, que amb el seu 
gest generós han contribuït a enriquir el patrimoni de la ciutat, ara ja de tots plegats. 
Des del museu seguim treballant per mantenir i ampliar la complicitat amb tots els 
sectors relacionats amb nosaltres i poder compartir-hi l’aspiració d’esdevenir-ne la 
referència arreu del món. 

Així doncs, novament gràcies!

Pilar Vélez. Directora del Museu del Disseny de Barcelona







GRÀCIES!
El Museu del Disseny de Barcelona  

agraeix la generositat de tots els donants, 
empreses i particulars, que fan possible 
que les col·leccions continuïn creixent  

i enriquint el patrimoni de la ciutat.



Donants

Josep Abril
Associació de Jubilats de les Empreses 
del Grup Olivetti Espanya

Hereus de Montserrat Algueró i Ròmul 
Gavarró

Carme Alomar
Artemide
Amaya Arzuaga
Andrea Ayala
Carme Ayats Calsat
bahí&güell
Mercè Barberà Rusiñol
Albert Bastardes
BD Barcelona Design
Josep Baqués i Tomàs
Anna Calvera
Juli Capella
Família Carreras
Rossend Casanova i Mandri
José Castro
Norberto Chaves
Esperança Codina
Col·legi Oficial de Dissenyadors 
d’Interiors i Decoradors de Catalunya

espai corbat

José Mª Cruz Novillo
Família Domènech Serra



Juan Duyos
Alejo Escutia
Mireia Freixa
Saúl Garbayo
Mar García Jiménez
Daniel Giralt-Miracle
María Mercedes Gomis Bertrand
Àngel Grañena
Hed Cycling International, S.L.
Enric Huguet
Pilar Juanola Pont
La Marthe
Pep Llauradó (Gravetat Zero sl)
Lodiví
Carlos Javier López
Roser Marcé
Teresa Martínez
MBM Arquitectes, S.L.P.
Miguel Milá
Ramon Mir i Pipió
Txell Miras
Maria Antònia Miserachs i Ribalta
Mobles 114
Família de Moragas-Spà
Nanimarquina
Noviembre Estudio
Miriam Ocariz

Alfonso Peña i Joan Manuel Zamora
Miriam Ponsa
Maria Teresa Puig Garcia
Marina Pujadas
Carles Riart Barcelona 2014, S.L.
Ramon Ribas i Pere Creus
André Ricard
Anna Riera
Marielena Roqué
Carme Rubio Palau
Amanda i Josep Maria Sala Trius
Roca Sanitario S.A.
Santa & Cole
Janina Santacana
José Santamarina
Maria Rosa Seix i Perearnau
Família Sendra-Vives
Eudald Serrasolsas i Humà
Eulàlia Teixidor
Pilar Vélez
Família Vellvé Arilla
Francesc Vilasís-Capalleja
Xavier, Marianne i Adela Vilató
Ángel Vilda
Yves Zimmermann
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Tot seguint la iniciativa d’anys anteriors, el Museu del 
Disseny de Barcelona presenta en aquesta publicació el 
creixement dels seus fons entre els anys 2014 i 2015.

Els increments es relacionen ordenats cronològicament, 
per ordre de creació, i es referencien en fitxes que indiquen 
el nom de l’objecte, el seu títol, la data i l’autor, així com els 
materials amb què estan fets, les mides (alçada x amplada 
x fondària), el productor o fabricant (lloc i any), si han 
rebut premis, si duen alguna marca, signatura o etiqueta, 
la forma d’ingrés i l’any i el seu número de registre. Cada 
fitxa s’acompanya de la imatge de l’objecte i d’un text 
raonat sobre el seu valor i interès per a la col·lecció.

A partir d’aquest any s’inclouen, també, els fons i 
col·leccions documentals que han ingressat al Centre de 
Documentació del Museu.

Amb aquesta publicació el Museu del Disseny pretén donar 
a conèixer la varietat i qualitat dels objectes que han passat 
a formar part de les seves col·leccions patrimonials, així 
com els nous fons i col·leccions documentals.
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LLIT, PRIMER TERÇ DEL SEGLE XVII

Fusta tallada, tornejada, daurada, policromada i estofada, i ferro forjat
311,5 x 178 x 186,5 cm
Producció: Catalunya
Donació Hereus de Montserrat Algueró i Ròmul Gavarró, 2015
MDB 92

El treball de recerca dut a terme pels historiadors Jordi Erra, Guillem Masalles i Rafel 
Cruz, sota la direcció de Mónica Piera, presidenta de l’Associació per a l’Estudi del 
Moble, ha estat de gran relleu per al coneixement d’aquest llit de pilars del segle XVII. 
Aquesta investigació i el moble van ser presentats el 9 de desembre del 2015 durant la 
sessió d’estudi El Protagonista: un llit del segle XVII, que tingué lloc al Museu del Dis-
seny i quedà reflectida en un exhaustiu article a la revista Estudi del Moble (número 22, 
maig de 2016). 

El llit, estilísticament situat en el primer barroc, es troba integrat per quatre pilars, els 
corresponents travessers i el baldaquí, així com un capçal decorat amb talla policroma-
da. Va ser documentat al castell de Cabrera d’Anoia pel fotògraf Josep Salvany el 1912. 
És un moble del segle XVII excepcional, tant per la seva qualitat i estat de conservació 
com pel fet d’haver arribat fins als nostres dies sense intervencions significatives.

Resultaria estrany que un moble de les seves característiques hagués passat desaper-
cebut per a Ròmul Gavarró Castelltort (1921-2013), empresari i col·leccionista. El seu 
germà Jaume conservava el llit a Cal Fuster de les Figueres, a la Pobla de Claramunt, on 
tenia instal·lat un taller de fusteria conegut com a Ars Populi, on es feien mobles popu-
lars de tradició catalana. El capçal del llit (fotografia) va servir de model en aquest taller 
per a la seva reproducció i comercialització. Posteriorment, el llit va passar a enriquir les 
col·leccions de l’empresari.

Josep Capsir
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Aquestes tres cotilles van pertànyer a la col·lecció de la cotillaire Janina Santacana, 
mestressa d’una botiga centenària encara és present a l’Eixample de Barcelona, ara 
amb moda íntima contemporània.

Aquest tipus de cotilles són les peces clau de l’època del polissó, en què les dones de 
tots els estaments socials adopten el vestit sastre de jaqueta i faldilla llarga. Cap els 
anys 1870-80 les cotilles adquireixen formes arrodonides, amb un gran volum abombat 
al pit i sota la cintura. 

Moldejades al vapor des de 1868, tenen una estructura complexa, i fins a vint peces. Es 
construeixen juxtaposant una gran quantitat de barnilles d’acer, per ajustar-se al cos, 
de tal manera que el moviment de la persona amb cotilla esdevé quasi impossible. La 
tanca central del davant té forma de cullera i és d’acer. Al darrera, les dues peces van 
cordades amb força. Les cotilles són altes, llargues i ajustades a la part inferior.

En aquesta època, són de colors vistosos i presenten petits brodats per rematar les 
barnilles. És freqüent que duguin cartró o acer pla en comptes de barnilles de balena. 
Aquestes cotilles en forma de pera, amb els seus colors vius, són reproduïdes en totes 
les revistes ja que estan molt a la moda.

Sílvia Ventosa

COTILLES, 1880-1900

Cotí estampat, brodat, punta mecànica de 
lli, cinta de ras de seda, barnilles i tanques 
metàl·liques
Etiqueta: «Fabrica de corses / L’ABEILLE»
Espanya (?)
c. 1880
Donació Janina Santacana, 2014
MTIB 4.224/14
 
Cotí, brodat, punta de cotó rebrodades, 
cinta de ras de seda, barnilles i tanques 
metàl·liques
Etiqueta: «F C 6713 / 17.80 / Serie 50 / Faja 
/16»
Espanya
1883–1886
Donació Janina Santacana, 2014
MTIB 4.225/14

«Rosalía charlaba un poco con su marido, mientras iba soltando una 
por una sus galas, sus faldas y aquella máquina del corsé donde su 

carne, prisionera, reclamaba con muy visibles modos la libertad.»
Benito Pérez Galdós, La de Bringas, 1884

Cotí, brodat, punta, barnilles i tanques 
metàl·liques
Etiqueta: «Fabrica de corses / L’ABEILLE» 
Espanya
c. 1890
Donació Janina Santacana, 2014
MTIB 4.226/14
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Al darrer quart del segle XIX, en una ciutat cosmopolita com Barcelona, que seria esce-
nari d’una Exposició Universal, triomfà el moble corbat. Una original creació de Michael 
Thonet (1796-1871) que amb el suport dels seus cinc fills i sota la marca comercial 
Gebrüder Thonet s’expandí des de Viena fins a bona part d’Europa. Barcelona acollí en 
diversos establiments, que actuaven com a agències de distribució, aquests mobles 
elaborats amb peces seriades, les quals s’acoblaven mitjançant un senzill sistema de 
cargols. En aquest cas es tractaria de F. CASTELLTORT, del carrer Pelai número 56, 
el qual actuaria com a plataforma d’exposició i venda del canapè objecte de la nostra 
atenció, d’acord amb l’etiqueta que discretament porta adherida i que ens permet tenir 
notícia del lloc on va ser adquirit.

Tal i com va observar en el seu dia el gran especialista en mobles de Viena Julio Vives 
Chillida abans que aquest canapè de línies sinuoses amb seient i respatller de reixeta 
passés a formar part de les col·leccions del Museu del Disseny de Barcelona, aquest 
exemplar porta adherit a més una etiqueta que identifica el moble com a THONET, així 
com un segell premsat sobre la fusta amb la mateixa denominació. També es pot obser-
var marcat el número 32 que indicaria el número de sèrie de fabricació. Tot plegat ens 
convida a parlar de l’autenticitat de la peça i alhora del prestigi de la marca comercial, 
circumstància que posa en evidència la qualitat en l’execució del canapè, així com la 
seva elegància.

Josep Capsir

CANAPÈ NÚM. 22, C. 1885

Gebrüder Thonet

Faig corbat al vapor, vímet i ferro
113 x 154,5 x 66,5 cm
Producció: GEBRÜDER THONET
Donació espai corbat, 2015
MADB 138.936
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Sofà-escó procedent del mas d’origen medieval Les Farreres, de Rellinars, al Vallès Oc-
cidental, la seva darrera seu, sinó l’única, propietat de la família Arola emparentada amb 
els Pons i els Soler. Probablement sent-ne propietari l’advocat Heribert Pons i Arola, el 
prestigiós ebenista Francesc Vidal, amb qui se sap que els Pons tenien relació, els va 
fer algun moble com aquest escó i algunes butaques a joc que encara s’hi conserven. 
L’estil neogòtic i la simbologia fan pensar en l’època àlgida de la casa arran del negoci 
dels aiguardents, cap al 1890. 

De respatller alt, decorat en la part superior per tres tapissos pintats i coronat pel dosser 
decorat amb temes vegetals pintats. Les imatges –una dama medieval amb un llibre a 
les mans, Sant Jordi matant el drac; una altra dama amb un pergamí a les mans– i les 
llegendes de caràcters gòtics deuen al·ludir als ideals del propietari, és a dir, l’amor 
a la pàtria, a una Catalunya culta i industrial, des de la mirada de la Renaixença, que 
recuperà la llengua i la història, i impulsà la modernitat a través de l’Art, la Indústria i la 
Poesia, resumida en el “Gai Saber” –visible en el pergamí d’una de les dames–, deure 
dels trobadors i símbol dels Jocs Florals (restaurats l’any 1859), mostra dels tres amors 
i deures alhora: a Déu, a la pàtria i a la dama. 

Els tapissos pintats es posaren de moda al darrer quart del segle XIX per decorar els 
interiors burgesos, penjats o bé formant part d’un moble. En aquest cas, fins ara en 
desconeixem l’autor, però les pintures el fan un moble únic.

Pilar Vélez

ESCÓ, BARCELONA, C. 1890

Atribuïble a Francesc Vidal i Jevellí (1847-1914)

Noguera tallada i daurada. Teixit de cotó estampat, amb cinta de passamaneria i clavetejat.
Aplicacions metàl·liques. Pintura al tremp directament sobre tela de sarja, imitant un tapís 
brodat. 
304,5 x 185 x 69 cm
Inscripcions: 
“Art e Industria fou la Esensia y lo nort dels fills de nostra Terra”
«Honor, Caballerositat e Proesa fou l’ensenya de ma Patria»
«Poesia fou sempre lo Llenguatge y emblema del amor de Catalunya»;  
“Gay Saber” en el pergamí
Compra, 2014
MADB 138.918
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L’ús de mobles de fusta corbada, que tingueren com a principal centre productor la cre-
ativa ciutat de Viena al darrer quart del segle XIX sota la iniciativa dels germans Thonet, 
s’expandí arreu d’Europa. L’èxit d’aquest tipus de moble, basat en la seva originalitat 
així com en el seu caràcter funcional, propicià un catàleg que posava a disposició del 
client un ampli ventall de possibilitats on apareixien fins i tot models específics per a 
la mainada. Tal seria el cas que volem il·lustrar, un balancí amb braços arquejats i on 
predominen les característiques formes serpentines, proveït de seient i respatller de rei-
xeta. Les dimensions del balancí són les apropiades per a l’usuari o usuària a qui anava 
adreçat. Aquest model de balancí infantil durant cert temps també es va fabricar sense 
braços. I fins i tot es va arribar a comercialitzar un model de doble balancí, adient per 
aquelles famílies on convisquessin dos infants d’edats similars.

El balancí infantil, com acostuma a passar amb els productes d’aquesta prestigiosa 
firma, porta marcat el segell de THONET a la part inferior del seient i exhibeix alhora 
una etiqueta on es fa més visible aquesta informació. És evident que un producte com 
aquest, amb un èxit comercial sense precedents, propiciés la imitació i el plagi d’altres 
fabricants, que en cap cas van poder arribar mai a la qualitat, harmonia i excel·lència 
que exhibeix un moble original THONET.

Josep Capsir

BALANCÍ, C. 1900

Gebrüder Thonet

Faig corbat al vapor, vímet i ferro
56 x 40,8 x 66 cm
Producció: GEBRÜDER THONET
Donació Rossend Casanova i Mandri, 2015
MADB 138.948
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Llicenciat en Dret i format en Belles Arts a la Llotja, Casas Abarca fou pintor, fotògraf, 
cartellista i dibuixant publicitari. També ostentà el càrrec de president del Reial Cercle 
Artístic de Barcelona, on organitzà exposicions notables, i l’any 1933 fundà l’associació 
Amics dels Museus de Catalunya. 

A partir de l’any 1902 i fins l’any 1938 exercí la direcció artística de Mercurio. Revista 
Comercial Hispano-Americana. La mateixa editorial de la revista publicà el llibre Por 
los Pirineos. Impresiones de un viaje (1903), amb textos de Josep Puigdollers il·lustrats 
amb fotografies bucòliques de Casas. 

Com a fotògraf, fou un dels representants màxims del corrent anomenat pictorialisme, 
considerat el primer intent d’elevar la fotografia a categoria artística. Conreà una foto-
grafia al·legòrica, mitològica i ampul·losa, i fou un dels primers en retratar nus femenins. 
Són habituals els seus retrats d’estudi de temàtica orientalitzant (dones com odalis-
ques, arquitectures àrabs com a rerefons, teles i tapissos sumptuosos, personatges 
exòtics...).

Les seves cinc imatges amb què compta la Col·lecció corresponen al moment històric 
en què l’ús de la fotografia es va expandir, reivindicant un estatus artístic que convivia, 
estètica i temàticament, amb el Modernisme, i projecten la imatge d’una dona diferent, 
renovada, vestida amb túniques que evoquen mons exòtics i llunyans i una nova ma-
nera de sentir.

Esperança Codina

FOTOGRAFIES, 1902-1903

Pere Casas Abarca (Barcelona, 1875-1958) 

Gelatina de plata sobre paper baritat
12,6 x 6,4 cm, MTIB 4.173/14
1,4 x 8,4 cm, MTIB 4.174/14
11,9 x 7,8 cm, MTIB 4.175/14
13,3 x 8,1 cm, MTIB 4.176/14
8 x 12,3 cm, MTIB 4.177/14
Compra, 2013
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MITB 4.174/14
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Aquest abric de muntar va ser encarregat per Eusebio Bertrand i Serra a la botiga 
Kriegck de París, tal com es pot observar a l’etiqueta.

Als àlbums familiars que van arribar al Museu amb la col·lecció Bertrand, trobem foto-
grafies del dia dels Tres Tombs, la celebració de Sant Antoni del 17 de gener de 1915, 
dia en què Bertrand amb aquest abric va ser convidat a presidir l’acte de benedicció 
dels animals. També el va utilitzar en altres ocasions per muntar a cavall, com es veu 
en aquesta imatge.

L’abric d’espiga de llana de color verdós és creuat al davant i tancat amb una doble 
botonadura. Duu un gran coll, la part més 
petita de vellut, amb dues travetes amb 
botons per tancar-lo millor. Porta uns fal-
dons amples amb vol que queden este-
sos sobre el cavall. Les mànigues acaben 
en una gira ampla a l’alçada dels canells. 
La part superior del cos està folrada amb 
una tela de setí de seda a quadres.

Aquesta peça elegant, confeccionada 
i portada fa just cent anys, ha arribat al 
Museu gràcies a la donació de la néta 
del senyor Bertrand, i completa l’extens 
llegat Bertrand i Serra que es conserva al 
Museu del Disseny de Barcelona.

Sílvia Ventosa

ABRIC DE MUNTAR D’HOME, 1915

Kriegck (París)

Sarga espiga de llana; coll: vellut de seda; folre: setí de seda
Etiqueta 1: “KRIEGCK / 28 BOULEVARD DES ITALIENS / Capote Kriegck / Modèle Déposé”
Etiqueta 2: “KRIEGCK / 28 Boulevard des Italiens / M. Eusebio Bertrand / 190”
Donació María Mercedes Gomis Bertrand, 2015
MDB 103
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Eusebio Bertrand a les instal·lacions hípiques Can Ràbia a 
Sarrià, Barcelona, amb l’abric de muntar a cavall, el 1915.
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I.G. Seix y Barral Hnos. iniciava la seva trajectòria empresarial l’any 1911, quan Victoria-
no Seix Miralta s’associà amb els germans Luis i Carlos Barral Nualart per explotar con-
juntament un negoci d’arts gràfiques a Barcelona, al número 219 del carrer Provença.

En un primer moment, apart d’oferir serveis gràfics com a impremta (on hi treballaren 
i es formaren com aprenents molts dels grafistes pioners), Seix y Barral editava llibres 
per al públic escolar, infantil i juvenil. Durant la Guerra Civil l’empresa va ser col·lectivit-
zada i no va ser fins els anys 50 que va començar a publicar llibres per al públic adult. 
Fou llavors quan començaren a treballar-hi Víctor Seix Perarnau, que agafant el relleu 
al seu pare (Joan Seix Miralta) l’any 1957, s’ocupà de la direcció tècnica de l’empresa, 
i Carlos Barral Agesta, qui amb un grup d’assessors transformaria profundament el 
catàleg d’obres. El binomi Víctor Seix-Carlos Barral fou motor i protagonista de l’època 
daurada de l’empresa, que visqué amb ells l’eclosió de la literatura llatinoamericana i la 
obertura a agents literaris europeus, alhora que contribuïren a impulsar la renovació de 
la literatura nacional donant visibilitat a noves corrents i veus (a pesar de les dificultats 
que els imposava la dictadura franquista).

Víctor Seix moria a Frankfurt accidentalment el 21 d’octubre de 1967 i Carlos Barral 
marxava l’any 1970 per crear la seva pròpia editorial: Barral Editores. Seix y Barral va 
ser comprada l’any 1982 per l’editorial Planeta.

Esperança Codina

SEIX BARRAL, C. 1920-1962

Llibres-Christmas per a felicitar l’any nou 
GAGB 9399/14 a 9415/14, 1930 a 1962, diverses mides, paper i cartró.
Donació Maria Rosa Seix i Perearnau, 2014

Papereria corporativa (sobres, paper de carta, targes de visita i rebuts)
GAGB 9416/14 a 9425/14, dels anys 20 als anys 50, diverses mides, paper.
Donació Maria Rosa Seix i Perearnau, 2014
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Aquest vestit de festa és una túnica característica de la segona meitat dels anys vint 
que proporciona una silueta rectilínia, sense volums i, sobretot, sense cotilla. Està fet 
amb un tul d’una extraordinària transparència i lleugeresa, que contrasta amb el pesant 
brodat de granadura i lluentons. 

En la seva construcció, el patronatge és molt senzill i està composat per dues peces 
idèntiques (el davant i el darrera), sense mànigues, que arriben sota genoll. Pels laterals, 
és obert de cintura en avall. Les costures són mínimes. No es marca la cintura ni el bust 
amb cap tipus de frunzits o pinces. Falta el sotavestit o folre, que no s’ha conservat, 
però que és imprescindible. El patronatge i la costura dels vestits d’aquesta època són 
tan senzills que qualsevol persona els pot imitar, per la qual cosa les dones de classes 
populars adopten la moda amb uns vestits cosits per elles mateixes. Allò que no és tan 
senzill ni barat és la decoració, element que es converteix en un factor de diferenciació 
social.

Els elements decoratius dibuixats per la granadura són unes estilitzacions de flors, que 
es conjuguen amb cercles concèntrics en espiral, hexàgons i, a la part inferior, línies ver-
ticals. Pel brodat de les flors, s’ha fet servir un fil metàl·lic daurat. Totes les aplicacions 
són fetes a mà. Aquesta ornamentació també té la funció de donar moviment al vestit  
i a la persona, en uns anys en què l’obsessió per la modernitat es tradueix en uns vestits 
fins i fluids, amb caient proporcionat pel pes dels granets.

Sílvia Ventosa

VESTIT, 1925-1930

Tul brodat amb granadura i lluentons
Espanya
Donació Pilar Juanola Pont, 2015
MDB 32
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A mitjans anys 1920, Ramón Batlles abandonà els estudis de medicina per tal de de-
dicar-se al retrat professional —primer a domicili i més tard en el seu primer estudi,  
a la plaça de Catalunya— aconseguint un gran prestigi entre la societat barcelonina de 
l’època.

Fou col·laborador habitual de la revista D’Ací i d’Allà, i també col·laborà estretament 
amb l’empresa Myrurgia, que li encarregà moltes de les seves campanyes en exclusiva, 
per a les quals creà imatges que esdevingueren icòniques.

El Museu compta amb deu imatges seves en blanc i negre, la major part preses durant 
el període de la II República, moment històric en què les dones van fer un salt qualitatiu 
respecte a etapes anteriors en la consecució d’importants avenços jurídics i socials. 
Aquestes imatges de Batlles representen una dona molt més autònoma i amb més po-
der de decisió, i exhibeixen peces fluides d’acord amb la comoditat que aquesta nova 
dona cerca. 

Durant els anys de la guerra, Batlles treballà per a Agfa a Berlín i col·laborà també amb 
D. A. Spencer (director de Kodak) a Londres. Amb aquest bagatge internacional adquirí 
importants coneixements tècnics que aplicà a la seva tornada a Barcelona, on fou pio-
ner de l’ús de la fotografia en color en el camp professional.

En acabar la Guerra Civil, Batlles s’associà amb Josep Compte, amb qui treballà fins 
l’any 1954. En el camp de la moda, van publicar a mitjans com Alta Costura i van tre-
ballar per a diverses marques, entre les quals cal destacar El Dique Flotante, Pedro 
Rodríguez i Santa Eulalia. 

Esperança Codina

FOTOGRAFIES, 1920-1960

Ramón Batlles (Barcelona, 1901–1983) 

Gelatina de plata sobre paper baritat
22,5 x 16,8 cm, 1920-1930, MTIB 4.184/14
22 x 15,9 cm, 1934, MTIB 4.188/14
22,3 x 17,6 cm, 1934, MTIB 4.189/14
23,7 x 17,6 cm, 1934, MTIB 4.190/14
21 x 16,4 cm, 1934, MTIB 4.193/14
21,4 x 15,9 cm, 1934, MTIB 4.194/14
22,2 x 16,4 cm, 1934, MTIB 4.195/14
22,1 x 16,2 cm, 1934, MTIB 4.202/14
23,8 x 17,5 cm, 1935, MTIB 4.191/14
29,9 x 24,6 cm, 1950-1960, MTIB 4.205/14
Compra, 2013
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L’any 1908, quan Camilo Olivetti tornà a Itàlia després d’un viatge als Estats Units, se-
gurament portava les idees i els dibuixos preliminars d’aquesta màquina d’escriure. Allà 
s’havia familiaritzat amb els mètodes de producció i l’any següent fundà la companyia 
Ing. C. Olivetti & Co. que presentà, a l’Exposició Internacional de Torí de 1911, una M1, 
la seva primera màquina d’escriure. L’Armada Italiana li comprà 100 unitats i el seu èxit 
va ser tan gran que en poc temps (1914) ja es produïen quatre unitats al dia (cada mà-
quina tenia 3.000 peces que s’ajustaven a mà). El 1920 es presentà la M20, un model 
millorat i d’aspecte semblant que s’exposà a la Primera Fira Comercial de Brussel·les, 
en un moment de gran interès per aquest equipament d’oficina. La seva producció ar-
ribà a les 90.000 unitats fins l’any 1933, el darrer any de fabricació.

L’any 1929 arribà d’Itàlia aquest aparell, que s’adaptà a l’ortografia del castellà perquè 
servís de prototip per a les màquines d’escriure que es produirien a Barcelona sota la 
nova marca comercial Hispano Olivetti. Va ser, per tant, la primera fabricada per Olivetti 
a Espanya, tot i que la seva producció va ser curta, en imposar-se el nou model M40 
(1930). El 1992, amb el tancament de la fàbrica de la Gran Via de les Corts Catalanes 
i el trasllat de part del servei tecnològic al Vallès, es creà l’Associació de Jubilats de 
les Empreses del Grup Olivetti Espanya, que conservà documentació diversa i aquest 
prototip, que ha estat donat al Museu en dissoldre’s l’entitat (2013).

Amb aquesta peça, el Museu amplia la seva rica i diversa representació d’objectes 
d’oficina, entre els quals hi ha la màquina d’escriure Valentine (Ettore Sottsass, 1969) 
fabricada també per Olivetti. Una segona M20, amb tecles d’ortografia anglesa, es con-
serva al Kirjoituskonemuseo (Museu de Màquines d’Escriure i Calculadores) de Hèl-
sinki, a Finlàndia.

Rossend Casanova

MÀQUINA D’ESCRIURE M20, 1929

Equip Tècnic Hispano Olivetti

Fusta, ferro, cautxú, pintura, cotó (cinta)
25,4 x 39,5 x 39,5 cm
Prototip
Producció: Sociedad Anónima Hispano Olivetti, Barcelona
Donació Associació de Jubilats de les Empreses del Grup Olivetti Espanya, 2014
MADB 138.901
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El present model és una mica posterior que el MDB32, ja que el vestit té una estructura 
un mica més complicada i menys lineal que la dels anys 1920 (vegeu p. 30). 

Està muntat al voltant d’una franja vertical central, al davant i al darrera, que presenta un 
frunzit a l’alçada del bust. Du unes mànigues bombades recollides en uns punys, el coll 
tancat i la cintura marcada per un cinturó. A la part baixa de la faldilla, un volant ample 
frunzit combina bambula i blonda mecànica en franges verticals, i dóna volum a la fal-
dilla. Està tancat al davant per una sèrie de botons folrats de la mateixa tela del vestit. 

Com sol ser freqüent, no se n’ha conservat el folre, que és necessari per matisar la 
transparència del vestit.

Sílvia Ventosa

VESTIT, ANYS 1930

Bambula de seda i blonda mecànica
Espanya
Donació Pilar Juanola Pont, 2015
MDB 33
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Format com a pintor, va estudiar a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. Va ser dibuixant 
publicitari i, juntament amb Pere Català Pic i Josep Massana, està considerat un dels 
pioners de la publicitat al nostre país. 

Com a fotògraf publicitari, destacà per utilitzar recursos aportats per la Nova Visió, com 
el descentrament del subjecte fotografiat o l’esforç per trobar punts de vista inusuals 
que conferien un aire modern a les seves imatges. També produïa imatges que descri-
vien minuciosament els detalls dels objectes combinant-los amb tipografies hereves de 
la Bauhaus, explorant els terrenys del fotomuntatge i la composició geomètrica amb 
resultats molt propers de vegades a les estètiques constructivistes. 

Les dues imatges de moda seves amb què compta la Col·lecció daten dels anys trenta 
i publiciten barrets de Modas Badía, un dels tallers de més renom de Barcelona. Són 
d’una gran bellesa etèria i presenten models abstretes per tal de donar protagonisme 
als barrets. 

En aquella època, en concret l’any 1932, Sala va ser nomenat director artístic de la 
revista D’Ací i d’Allà, la qual va renovar totalment, convertint-la en tot un referent d’estil  
i modernitat, i durant la Guerra Civil treballà al servei de la República en les edicions del 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat. 

Col·laborador habitual de l’arquitecte Josep Lluís Sert, Sala documentà molts dels 
seus edificis, com també d’altres del col·lectiu GATCPAC, i publicà assíduament a la 
revista A.C. 

Esperança Codina

FOTOGRAFIES, 1930

Josep Sala (Barcelona, 1896–1962)

Gelatina de plata sobre paper baritat
23,4 x 17,3 cm, MTIB 4178/14
23,2 x 17,4 cm, MTIB 4186/14
Compra, 2013
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Entre els pioners del disseny gràfic, Amand Domènech va ser probablement una de 
les persones més actives i més preocupades per la dignificació de la professió. Va 
ser un dels fundadors de Grafistes. Agrupació FAD i de CODIG, i membre de la junta 
d’ICOGRADA.

Es va formar a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis. Un cop acabada la guerra seguí for-
mant-se i tingué l’oportunitat de treballar a Gràfiques Manent, amb una feina que, 
segons explicava ell mateix, no li agradava gens però li permeté aprendre de molts 
originals de bons dibuixants de l’època. L’any 1949 va obrir el seu propi estudi i els 
anys 1960-1962 va treballar a l’Studio Klausfelder de Vevey, Suïssa. 

Gran aquarel·lista, la seva feina combina el treball publicitari, el cartellisme i la il·lustra-
ció per a cobertes de llibres. Sovint pica l’ullet a la cultura popular i a la producció de 
masses, amb la qual dialoga constantment. I com altres pioners barcelonins, s’inspirà 
amb referències de les revistes Gebrausgraphik (ara Novum) i Graphis.

En la seva obra es nota una forta influència de l’escola suïssa de cartellisme. Amb 
un estil pictòric, combinat amb notables composicions tipogràfiques i amb un ús de 
vegades arquitectònic de l’espai gràfic, les més de cent-vuitanta peces donades per 
la família Domènech Serra al Museu són bons exemples de la contribució d’Amand 
Domènech a la renovació de l’ofici que, gràcies a autors com ell, abandonà l’acade-
micisme anterior per utilitzar nous recursos i propostes molt avançades en un context 
no sempre favorable. 

Anna Calvera

CARTELLS, COBERTES DE LLIBRES, TARGETONS VETERINARIS,  
GRÀFICA FARMACÈUTICA, NADALES I ENVASOS DIVERSOS, 1930-C.1989

Amand Domènech (Barcelona, 1920-2002)

GAGB 8949/14 a 9102/14, anys 1930 - c.1989
Donació família Domènech Serra, 2014

GAGB 9614/14, tarja postal, Feria Oficial e Internacional de Muestras en Barcelona, 1958,  
15,7 x 11 cm., paper
Donació Ramon Ribas i Pere Creus, 2014
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Tenim poques notícies de la modista M. Oliveras. Laura Casal-Valls, a la seva tesi  
La figura de la modista i els inicis de l’alta costura a Barcelona en parla: el 1913 tenia 
una casa de moda a Passeig de Gràcia, 91, entresòl (a l’actual edifici de Santa Eulalia) 
i el 1935 una ressenya a La Vanguardia la col·loca entre les 20 millors modistes de Bar-
celona. Per altra banda, Casal-Valls cita una peça de la modista, anterior a aquesta, al 
Museu Arxiu Municipal de Calella.

Aquest vestit de color taronja viu està confeccionat amb un vellut acanalat de seda que 
fa un efecte bambula, amb el pèl del vellut d’acetat de seda. La seva línia és fluida, grà-
cies a la tria d’una tela lleugera i per la seva construcció, ajustada al cos i amb godets a 
la faldilla, que li donen moviment. Al darrera porta tres ploms per conferir un cert pes a 
aquesta tela lleugera. S’aconsegueix un volum al davant del tors amb una peça drape-
jada de la mateixa tela, amb forma ondulada. Duu un cinturó amb una tanca metàl·lica 
decorada amb pedreria. El volant de la cintura acaba al darrera en forma de punxa. 

El vestit representa una aportació a la col·lecció dels anys 1930 del Museu, ja que inclou 
un model ben confeccionat d’una modista que havia de ser coneguda per l’emplaça-
ment del seu establiment i la seva inclusió entre els modistos més rellevants de la ciutat.

Sílvia Ventosa

VESTIT, CA. 1930

M. Oliveras (Barcelona, primera meitat del s. XX)

Vellut acanalat de seda 
Etiqueta «ROBES ET MANTEAUX / M. Oliveras»
Barcelona
Donació Maria Teresa Puig Garcia, 2014
MTIB 4.232/14
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Durant la II República, Josep Compte es va associar amb el fotògraf d’origen turc Pa-
latchi per tal de crear a Barcelona l’estudi Compal. Era un moment en què la publicitat 
obria nous camins a l’experimentació de les avantguardes fotogràfiques i plegats van 
signar importants campanyes publicitàries en què combinaven una fotografia atrevida  
i suggeridora amb els avenços tipogràfics de l’època. 

Durant la Guerra Civil, Josep Compte, vinculat al règim feixista, va ser nomenat cap de 
la secció de fotografia de la Delegación de Propaganda. Va realitzar imatges de molt 
bona qualitat tècnica i d’acurada estètica al servei del bàndol franquista. Els seus re-
portatges de la contesa, amb perspectives i enquadraments pròxims a la nova visió i al 
constructivisme rus, es publicaven a la revista del règim Vértice. 

Un cop acabada la guerra, Compte es convertí en fotògraf de l’alta societat i s’associà 
amb Ramón Batlles. Signaven com a Batlles Compte, i plegats van treballar en publi-
citat, moda i retrat. En el camp de la moda, van publicar en diversos mitjans, entre els 
quals destacà la revista Alta Costura.

La Col·lecció de Fotografia de Moda compta amb imatges de les diverses etapes de 
Compte al llarg de la seva trajectòria, així com de la relació amb marques com El Dique 
Flotante, Pedro Rodríguez o Santa Eulalia.

Esperança Codina

FOTOGRAFIES, 1934

Compal (Compte-Palatchi) 

Josep Compte (Barcelona, 1910-1987)

Compal: 
MTIB 4187/14, 1934, 23,7 x 17,4 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Compra, 2013 
MTIB 4192/14, 1934, 16,9 x 12,1 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Compra, 2013 
MTIB 4197/14, 1934, 23,1 x 17,2 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Compra, 2013 
MTIB 4198/14, 1935, 22,9 x 17,1 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Compra, 2013 
MTIB 4199/14, 1935, 23,2 x 17,5 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Compra, 2013 
MTIB 4200/14, 1935, 17,3 x 23,4 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Compra, 2013 
 
Atribuïdes a Josep Compte: 
MDB 6, 1954, 23 x 17,2 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Accessió, 2015  
MDB 10, 1954, 24,3 x 18 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Accessió, 2015 
MDB 20, 1955, 18,1 x 17,8 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Accessió, 2015 
MDB 21, 1955, 24,3 x 18 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Accessió, 2015 
 
Josep Compte: 
MTIB 4206/14, 1963-1964, 24 x 18,3 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Compra, 2013 
MTIB 4207/14, 1950-1960, 23,6 x 17,9 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Compra, 2013 
MTIB 4208/14, 1950-1960, 23,5 x 17,8 cm., gelatina de plata sobre paper baritat. Compra, 2013
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Pintor, gravador i fotògraf, es formà a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. La seva tas-
ca professional més constant va ser la de fotògraf retratista però, pel que fa a l’activitat 
artística, destacà com a xilògraf. S’inicià en el gravat l’any 1922 i va realitzar una impor-
tant producció d’ex-libris, nadales, estampes i, sobretot, il·lustracions de llibres, entre 
els quals sobresurt una edició de L’Atlàntida, de J. Verdaguer (1946).

A banda de practicar la fotografia, s’interessà també per l’estudi d’aquesta disciplina 
i, durant els anys cinquanta, publicà dos llibres: El arte de la fotografía (1954), del qual 
s’imprimiren diverses edicions, i Enciclopedia de la fotografía (1957). 

La Col·lecció de Fotografia de Moda del Museu compta amb una imatge seva de l’any 
1934, publicada al núm. 3 de la revista Tricornio (publicació trimestral editada per Mo-
das Badia i dirigida per Mariana Goncharov, una il·lustradora de moda de l’època, que 
signava amb el nom de Fair). La imatge és un retrat de Mercedes Planás Rusiñol, única 
néta de Santiago Rusiñol, amb un capell rus d’ant negre.

Antoni Ollé, molt actiu i compromès, també fou membre numerari de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi —de la qual va ser secretari general (1954–1956  
i 1963–1969)—, president del Foment de les Arts Decoratives (1949–1953) i membre de 
la Junta de Museus de Barcelona. 

La major part del seu llegat es conserva entre la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona,  
i l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, al Vendrell.

Esperança Codina

FOTOGRAFIA, 1934

Antoni Ollé Pinell (Barcelona 1897-1981) 

24 x 18,1 cm
Gelatina de plata sobre paper baritat
Compra, 2013
MTIB 4185/14
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Dibuixant i fotògraf, Samuel Suñé es formà a l’Escola d’Arts i Oficis Artístics de Bar-
celona. Va participar a l’Exposició de Retrats i Dibuixos de Barcelona (1910) i a la VI 
Exposició Internacional d’Art de Barcelona (1911). 

L’any 1912 viatjà a París, on conegué el futurisme. En tornar a Barcelona, hi establí el 
seu estudi de fotògraf retratista l’any 1918, que és convertí en un dels més prestigiosos 
de la ciutat, i on organitzava concerts i vetllades literàries. Com a fotògraf, va publicar 
també a revistes de l’època, entre les quals destaca Art de la Llum. 

Samuel Suñé pertany al grup de fotògrafs de transició que van començar a allunyar-se 
del pictorialisme, qüestionant els principis estètics del simbolisme i l’impressionisme. 
La fotografia havia d’allunyar-se de l’art i fer valer els seus valors intrínsecs. I va ser se-
guint aquestes idees renovadores com començaren a adoptar alguns postulats avant-
guardistes i a experimentar-los amb tècniques fotogràfiques.

La fotografia amb què compta la Col·lecció data de l’any 1934 i representa una model 
de perfil, amb posat tímid i reservat. El fotògraf presenta una imatge evocadora, forçant 
fins i tot la profunditat de camp de la imatge per tal d’aconseguir realçar el protagonis-
me del barret –amb una gran llaçada– de Modas Marinette, una de les primeres fàbri-
ques de barrets femenins de Barcelona. 

L’any 1975 la Sala Rovira va organitzar una exposició antològica de la seva obra.

Esperança Codina

FOTOGRAFIA, 1934

Samuel Suñé (Barcelona, 1888-1964) 

Gelatina de plata sobre paper baritat
23,6 x 17,9 cm
Compra, 2013
MTIB 4196/14
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Un dels mobles més significatius projectats i produïts pel GATCPAC (Grup d’Arquitec-
tes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània), estendard de 
modernitat i portador de les idees racionalistes que triomfaven a Europa a la dècada 
dels trenta del segle passat, és aquesta singular cadira, de braços i respatller lleugera-
ment arquejats.

Icona de la Mediterrània, Eivissa ha estat, d’acord amb diversos historiadors, la principal 
font d’inspiració per als creadors d’aquesta cadira de braços, una illa en la qual aquella 
generació veia “sencillez, claridad, orden, limpieza, ausencia absoluta de preocupación 
decorativista y de originalidad”, tal com es recull en la icònica revista AC (número 6, se-
gon trimestre del 1932). Uns trets que, per cert, queden clarament reflectits en el moble.

La cadira de braços, identificada sovint amb Josep Torres Clavé (1906–1939), un 
dels seus artífexs, viuria un moment de glòria en plena Guerra Civil, quan va tenir una 
presència destacada, com a mobiliari d’ús, al Pavelló de la República Espanyola de 
l’Exposició Internacional de París de l’any 1937. El singular edifici de Josep Lluís Sert  
i Luis Lacasa, que acollia alhora obres tan emblemàtiques com el Guernica de Pablo 
Picasso, la Montserrat de Juli González, el Segador de Joan Miró, o la Font de Mercuri 
d’Alexander Calder.

Josep Capsir

CADIRA DE BRAÇOS, 1936

GATCPAC (1929-1937), reedició de 2014

Fusta de roure i cordill trenat
75 x 70,7 x 78 cm
Data peça: c. 2014
Producció: MIDVA, Barcelona, 1936–1937; Mobles 114, Barcelona a partir de 1991
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.936
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A mitjans anys 20, Carlos Vives –que de ben jove ja havia mostrat la seva habilitat per a 
la il·lustració i els retallables– s’establí pel seu compte i treballà per a diverses empreses 
de l’àmbit de les arts gràfiques. Fou el 1929 quan creà la imatge de marca del cèlebre 
envàs de paper de fumar Smoking.

Entre els anys 1932 i 1947 (amb el parèntesi que suposà la Guerra Civil) Vives treballà 
per als tallers Rieusset, un dels establiments gràfics més importants d’aquell moment. 
Hi dissenyà diverses marques per a la Compañía Arrendataria de Tabacos, essent la 
més reconeguda l’embolcall del tabac Ideales (1933), que encara avui dia és recordat 
com a exemple de modernitat i innovació.

En aquells anys Vives també col·laborà amb Gràfiques Manent (on tingué d’aprenent un 
jove Amand Domènech) elaborant reclams publicitaris amb manipulacions desplega-
bles de paper de gran enginy, especialitat en la qual destacà. 

A finals dels anys quaranta s’integrà en l’equip de dibuixants de Crisol i cap als anys 
cinquanta inicià el que esdevindria una llarga col·laboració de molts anys amb Cobas  
y Zabaleta, per als que desenvolupà centenars de postals i felicitacions tridimensionals. 
Amb més de seixanta anys, creà la seva pròpia editorial (Ed. Niágara). 

La profusa producció de Vives inclou postals desplegables de temàtica diversa, na-
dales, contes, ornaments nadalencs, maquetes, joguines retallables... Les darreres 
feines comercials foren projectes infantils per a l’editorial Roma (entre els anys 1969  
i 1971).

Esperança Codina 

PAPER MONEDA, DESPLEGABLES PUBLICITARIS, ORNAMENTS I MAQUETES, 
1940-1970

Carlos Vives (Barcelona, 1900-1974)

GAGB 9152/014, 1940, paper moneda Una peseta, 1940, 4,9 x 9,8 cm, paper
GAGB 9153/014, 1950, desplegable publicitari Hispano Olivetti, 1950, 10,8 x 16,8 cm, paper
GAGB 9154/14-01 a 04, 1964, Reyes magos (ornament nadalenc), 22,5 x 24,2 x 2 cm, cartró
GAGB 9155/014-01 a 06, 1970, Mi tren (maqueta per muntar i llibre il·lustrat), 31 x 18 x 6,5 cm, 
cartró i paper
Donació família Sendra-Vives, 2014
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Riera Rojas es formà com a dibuixant professional en el context dels anys quaranta. 
Pintor de vocació i d’amistat, es mogué molt en aquell corrent de l’informalisme expres-
siu i matèric on destacava en Clavé. Com a dibuixant publicitari, formà part del grup 
que va fer de pont amb el que es feia abans de la guerra (cartellisme, ninots de premsa 
i gràfica publicitària innovadora dels anys trenta).

Quan començà a treballar professionalment durant la postguerra, Riera Rojas va haver 
de superar la dependència de les avantguardes plàstiques pròpies dels anys trenta  
i ressituar-se en els corrents del moment, que no només es resumeixen en un simple 
neo-classicisme o neo-pictoralisme de tipus conservador, com sovint es pensa. Ben al 
contrari, llavors la tendència en publicitat la marcaven els Estats Units i per això són 
abundants en els anuncis de Riera Rojas dels anys quaranta i cinquanta la retolació 
cal·ligràfica de les lletres i els personatges a la manera de Norman Rockwell.

Com a il·lustrador editorial, mitjà en què destacà, un repàs a la seva ingent producció 
mostra un autor versàtil que domina el mitjà. Les col·leccions per a les que més treba-
llà, a les editorials Molino, Planeta i Noguer, s’adreçaven al gran consum, el segment 
identificat com a cultura de masses. Les seves cobertes descriuen el llibre, capten at-
mosferes i transmeten sensacions amb una paleta de colors adaptada al missatge que 
cal transmetre en cada cas. La seva obra encomana sentit plàstic i qualitat a la cultura 
de masses en el sector editorial. 

Anna Calvera 

ELEMENTS PUBLICITARIS, CALENDARIS, COBERTES DE DISC, 
SOBRECOBERTES DE LLIBRES, 1943-1973 

Roc Riera Rojas (Barcelona, 1913-1992)

GAGB 9117/14 a GAGB 9151/14, de 1943 a 1973
Donació Anna Riera, 2014
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Erwin Bechtold, pintor alemany establert a Eivissa des de mitjans anys 1950, també es 
va dedicar professionalment a l’interiorisme i al disseny gràfic. A Barcelona ben aviat va 
col·laborar amb Ediciones Destino. La relació amb un dels seus fundadors, Joan Teixi-
dor, va propiciar que Bechtold realitzés l’interiorisme i el disseny corporatiu de la llibreria 
Ancora y Delfín, amb el mateix nom de la col·lecció que ara ens ocupa, que l’editor 
obrí l’any 1956. El Museu en conserva el rètol de l’entrada (GAGB 9426-14), disseny de 
Bechtold. La relació de Bechtold amb Ediciones Destino i els diversos propietaris de la 
família Teixidor seguí fins a finals dels anys 1990.

Ediciones Destino, creadora del Premi Nadal entre altres, fou fundada per Joan Teixidor 
juntament amb en Josep Vergés i en Xavier Montsalvatge. Entre altres col·leccions, en 
el seu catàleg hi figura la col·lecció Ancora y Delfín de novel·la d’autors nacionals i inter-
nacionals, que va arribar a tenir 1.000 títols publicats al llarg de 60 anys. 

Bechtold fou l’autor de diverses cobertes d’aquesta col·lecció al llarg dels anys, així 
com el creador del seu disseny gràfic. Malgrat no estar signades totes les portades, el 
seu estil semblant a les que sí que ho estan, ens faria atribuir a l’artista pràcticament 
la totalitat de les que formen part de la col·lecció del Museu, amb excepció de les dels 
primers anys (GAGB 9427/014-01, 02 i 03) que presenten un disseny ben diferent.

Teresa Bastardes

SOBRECOBERTES COL·LECCIÓ ANCORA Y DELFÍN,  
EDICIONES DESTINO, 1944-1978

Erwin Bechtold (Colònia, Alemanya, 1925), i autor desconegut

Paper
Dimensions diverses
Entre 1944 i 1978
Barcelona
Donació Eulàlia Teixidor, 2014
GAGB 9427/14-01 a 9427/14-15
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Acabat el batxillerat, el pares de Josep Sala l’encaminaren a l’Escola Industrial cap a 
estudis tècnics per als quals no va mostrar gaire interès. Atesa la seva afició –i predis-
posició– pel dibuix, entrà a col·laborar a l’estudi de Ricard Fàbregas i Fàbregas i, més 
tard, entre 1947 i 1949, treballà a l’estudi de Barba, aleshores mestre de la tècnica de 
l’aerògraf. Paral·lelament va estudiar a l’Escola Llotja. 

L’any 1950 va fer la seva primera exposició d’aquarel·les a la Galeria Jardín i segui-
dament participà en una de col·lectiva a la Sala Busquets. A partir de l’any 1953 i per 
motius econòmics, es decantà pel dibuix publicitari. Treballà per a Gràfiques Viladot  
i Reclamo, on va conèixer l’Eugeni Rodríguez, qui més endavant es convertiria en el seu 
soci: l’any 1959 crearen l’empresa de publicitat Índice, que realitzà innovadors dissenys 
i campanyes publicitàries, consolidant una important cartera de clients, especialment 
del sector tèxtil i de moda. Com a bons coneixedors de les necessitats de màrqueting 
d’aquest sector, s’aventuraren en el món editorial, editant ells mateixos algunes revistes 
tècniques especialitzades. L’entrada en el món de l’edició els animà a comprar, l’any 
1965, una de les primeres màquines offset que existiren a l’Estat. 

L’any 1973 Sala Llorens deixà Índice per obrir un estudi de disseny propi: Sala Disseny, 
que mantingué fins l’any 1977, any en què va decidir dedicar-se per complet a la seva 
vocació pictòrica. A partir de llavors s’establí a Altafulla, apartat del món publicitari. 

Esperança Codina

CARTELLS, TRÍPTICS, CALENDARIS,  
ANUNCIS COMERCIALS I FULLETS, C. 1945-C. 1959

Josep Sala Llorens (Barcelona, 1928 – Altafulla, 2010)

GAGB 8.906/14-8.931/14, c. 1945 - c. 1959
Donació Amanda i Josep Maria Sala Trius, 2014
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Format a l’Acadèmia Calduch, Àngel Grañena va mostrar des de ben petit interès per la 
pintura i el dibuix. L’any 1945, recomanat per José Morell, entrà d’aprenent a I.G. Seix 
y Barral. Compaginava la feina a Seix y Barral amb lliçons de dibuix i pintura, tant a 
l’Academia Baixas com en classes nocturnes a una sucursal de la Llotja que en aquell 
moment hi havia a Barcelona, al carrer Aribau amb Gran Via. 

Després d’onze anys a Seix y Barral, l’any 1956 es va posar a treballar pel seu comp-
te. Un any més tard va marxar a París on treballà a la secció de moda de l’Agence de 
Publicité R.L.Dupuy. L’any 1959 es va instal·lar de nou a Barcelona treballant pel seu 
compte, dedicant una part important del seu temps a encàrrecs provinents del món de 
les indústries tèxtils i de moda.

L’any 1961 fou un dels membres fundadors de Grafistas Agrupación FAD i un any més 
tard guanyà un Delta de Plata (ADI-FAD) pel disseny d’uns pots metàl·lics per llet de 
nadons de Laboratorios Ordesa. Entre els anys 1966 i 1968 fou professor de l’Escola 
Massana i entre 1968 i 1974 treballà a l’Agencia de Publicidad Técnica Gamma, S.A. 
com a Director d’Art. A partir de 1974 tornà a treballar des del seu estudi personal, on 
rebé encàrrecs, entre d’altres, del sector farmacèutic, de la industria alimentària, i espe-
cialment del sector tèxtil. 

La seva donació al Museu del Disseny de Barcelona està conformada per gairebé 300 
peces que ofereixen una complerta visió a tota la seva trajectòria professional. 

Esperança Codina

CARTELLS, DÍPTICS, TRÍPTICS, TARGETES, MOSTRARIS TÈXTILS,  
ENVASOS I EMBALATGES I DISPLAYS, 1947-2000

Àngel Grañena (Barcelona, 1929)

GAGB 9156/14 a 9327/14
Donació Àngel Grañena, 2014

GAGB 9810/14
Donació Àngel Grañena, 2015
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Reconegut internacionalment per ser l’autor del toro d’Osborne (la primera tanca pu-
blicitària del país), Manolo Prieto s’inicià professionalment en el dibuix publicitari l’any 
1932 a Madrid.

Abans de la Guerra Civil es començà a editar la publicació literària Novelas y Cuentos, 
de la qual Prieto il·lustrà les cobertes ininterrompudament durant disset anys, entre 
1940 i 1957. Davant la impossibilitat de llegir totes les novel·les degut a la periodicitat 
setmanal amb què es publicaven i al fet que havia de compaginar-ho amb altres ocupa-
cions (entre elles, la de Director Artístic de l’agència Azor a partir de l’any 1947), Prieto 
delegava moltes vegades la lectura a la seva dona, que després li explicava a grans 
trets la trama per tal que ell pogués crear una imatge simbòlica que resumís l’argument 
de la publicació. 

Sense repetir mai cap símbol, les cobertes de Manolo Prieto suposen un interessant 
exercici de síntesi conceptual en un entorn tècnicament limitat a causa de la postguerra 
i l’autarquia franquista. Simplement amb dues o tres tintes planes i composicions amb 
icones aparentment simples però metafòricament contundents, les cobertes il·lustrades 
de Prieto per a Novelas y Cuentos van ser –i encara són– un bon exemple de modernitat 
i han esdevingut exemples de la pervivència del bon disseny. 

Esperança Codina

COL·LECCIÓ REVISTA LITERÀRIA NOVELAS Y CUENTOS, 1948-1957

Manolo Prieto (Puerto de Santa María, Cadis, 1912 - Madrid, 1991)

GAGB 9103/14, Alberta, 1948, 31,9 x 23,3 cm.
GAGB 9104/14, Los crímenes de Broadway, 1948, 31,9 x 23,3 cm.
GAGB 9105/14, La isla verde, 1950, 23 x 16,2 cm.
GAGB 9106/14, El Tesoro de Cuauhtemoc, 1950, 23 x 16,2 cm.
GAGB 9107/14, El Puente del deseo, 1955, 22,7 x 16 cm.
GAGB 9108/14, El Canal de Suez y Lesseps, 1957, 22,7 x 16 cm.
Donació Esperança Codina, 2014
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Va iniciar la seva carrera pel món del disseny i la publicitat a la tornada de l’exili amb 
una implicació teòrico-pràctica, obstinant-se a introduir –de vegades des de la clandes-
tinitat– la temàtica del disseny en la cultura barcelonina, la qual cosa el duria a crear els 
primers plans d’estudi de com havia d’ensenyar-se el nou art, el disseny, i fundar les 
primeres escoles de disseny al nostre país.

Però no serà fins a mitjans any 1951 quan Cirici organitzarà la creació d’un “laboratori 
científic i tallers artístics de publicitat” que batejarà amb el nom de Zen, reafirmant la 
seva fidelitat a un tipus de pensament poètic japonès.

L’any 1957 abandonarà Zen per organitzar, al costat de l’empresari en publicitat Víctor 
Sagi, PAN, una nova agència de tot tipus de serveis. Allí romandrà fins l’any 1964, en el 
qual decidirà crear la seva pròpia agència de publicitat Espira, en la qual es mantindrà 
fins l’any 1980.

L’anunci i la publicitat seran per Cirici una via multidisciplinària a través de la qual defen-
sarà els seus interessos culturals, socials i artístics, arribant fins i tot a renovar l’estètica 
de l’art i el disseny a Catalunya en plena resistència política i cultural.

En l’actualitat s’han donat al Museu un total de 60 de les 1.500 peces catalogades de 
l’obra de Cirici, procedents de col·leccions particulars i familiars. Aquests dissenys ens 
deixen entreveure part d’aquests interessos.

Teresa Martínez

GRÀFICA PUBLICITÀRIA “CERCLE LUMIÈRE” (INSTITUT FRANCÈS); 
QUADERNS DIVULGATIUS DE LA FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA NACIONAL; 
ELEMENTS PUBLICITARIS DIVERSOS; GRÀFICA AUTO-PROMOCIONAL,  
1950-C. 1975

Alexandre Cirici Pellicer (Barcelona, 1914-1983) 

GAGB 9362/14-01 a 9386/14, 1950 - c. 1975
Donació Teresa Martínez, 2014

GAGB 9387/14-01 a 9391/14, 1951 - c. 1964
Donació Carme Alomar, 2015
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D’origen hongarès, Gyenes arribà a Espanya l’any 1940, després d’haver treballat com 
a reporter a Berlín, París, Londres i El Caire. L’any 1948 obrí un estudi propi a Madrid, 
que destacà pels seus retrats de personalitats i famosos de tots els àmbits. Arribà a 
tenir relació amb els membres de la família reial espanyola, dels quals va fer els primers 
retrats oficials l’any 1976.

Violinista amateur i molt aficionat a la música, va esdevenir el fotògraf oficiós del Teatro 
Real de Madrid i durant més de vint anys va deixar constància de totes les estrenes, 
artistes i celebritats que van tenir relació amb aquesta institució. 

Mestre dels jocs de llums i del clarobscur, l’any 1952 declarava que “com en el cas dels 
pintors, el més important és triar el motiu i fer la pinzellada de llum adient en cada cas”. 
Obsessionat per la perfecció, treballava amb un equip de retocadors per aconseguir la 
bellesa impol·luta i la resplendor artística que cercava en les seves imatges. 

La Col·lecció del Museu compta amb quatre fotografies seves, totes elles dels anys 
cinquanta, un període de recuperació econòmica i obertura al món exterior. Les imatges 
de Gyenes realcen la femineïtat de les models i evoquen un glamur fílmic que convida 
a somniar després del difícil període de postguerra marcat per l’autarquia franquista. 
Dues de les imatges són mostra de la intensa relació de Gyenes amb Segismundo de 
Anta, editor de les revistes Alta Costura i Señor, a la qual Gyenes s’implicà a fons exer-
cint de director artístic. 

El fons Gyenes es conserva a la Biblioteca Nacional de España. 

Esperança Codina

FOTOGRAFIES, C. 1950

Juan Gyenes (Kaposvár, Hongria, 1912 - Madrid, 1995)

Gelatina de plata sobre paper baritat
29 x 23,8 cm, vers 1954, compra, 2013, MTIB 4203/14
24 x 18,2 cm, 1950–1960, compra, 2013, MTIB 4204/14
28,9 x 18,5 cm, 1950, accessió, 2015, MDB 1
29 x 21 cm, 1950, accessió, 2015, MDB 2
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MDB 1
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FOTOGRAFIES. 1920-1930

Camisans

Barcelona, 1920-1930
Gelatina de plata sobre paper baritat, tiratge 1920-1930
17,6 x 12,6 cm
Compra, 2013
MTIB 4.179/14, MTIB 4.180/14 i MTIB 4.181/14

MTIB 4.180/14
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FOTOGRAFIES, 1950-1960

Man

Barcelona, 1955
Vestit sastre de Santa Eulalia 
Gelatina de plata sobre paper baritat,  
tiratge 1955 
24,1 x 17,9 cm
MDB 7

Barcelona, 1955
Vestit de Santa Eulalia 
Gelatina de plata sobre paper baritat,  
tiratge 1955 
24 x 18 cm
MDB 8

Barcelona, 1954
Conjunts de Santa Eulalia 
Gelatina de plata sobre paper baritat, tiratge 
1954 
23,9 x 18,2 cm
MDB 11

Barcelona, 1950-1960
Conjunt de Pedro Rodríguez 
Gelatina de plata sobre paper baritat,  
tiratge 1950-1960 
23,8 x 18,2 cm
Compra, 2013
MTIB 4.209/14
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FOTOGRAFIA

Paul M. Pietzsch

Madrid, 1952
Vestit de Pertegaz 
Gelatina de plata sobre paper baritat, tiratge 1952 
23,4 x 17 cm
MDB 3
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FOTOGRAFIA

Jafer [atribuïda a]

Barcelona, 1950-1960 
Vestit de Pedro Rodríguez 
Gelatina de plata sobre paper baritat, tiratge 1950-1960 
23,8 x 17,7 cm
MDB 12
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FOTOGRAFIA

Josep Compte (1910-1987) [atribuïda a]

Barcelona, 1955
Conjunt de Carmen Mir 
Gelatina de plata sobre paper baritat, tiratge 1955 
18,1 x 17,8 cm
MDB 20
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FOTOGRAFIES

Josep Maria de Segarra Deri

Asunción Casacuberta
Barcelona, 1934
Gelatina de plata sobre paper baritat,  
tiratge 1934
23,2 x 17 cm
Compra, 2013
MTIB 4.201/14

II Salón de Moda
Barcelona, 1921-1922
Gelatina de plata sobre paper baritat,  
tiratge 1921-1922
18 x 24 cm
Compra, 2013
MTIB 4.182/14

II Salón de Moda
Barcelona, 1921-1922
Gelatina de plata sobre paper baritat,  
tiratge 1921-1922
15,7 x 24 cm
Compra, 2013
MTIB 4.183/14
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Hortolà [atribuïda a]

Barcelona, 1954
Vestit de Santa Eulalia 
Gelatina de plata sobre 
paper baritat,  
tiratge 1954 
23,8 x 17,7 cm
MDB 4
 

Barcelona, 1955
Vestit sastre de Carmen Mir
Gelatina de plata sobre 
paper baritat,  
tiratge 1955 
23,3 x 17,8 cm
MDB 9

Barcelona, 1954
Vestit de Rosser 
Gelatina de plata sobre 
paper baritat,  
tiratge 1954 
23 x 17,1 cm
MDB 16 

Barcelona, 1954
Vestit de Santa Eulalia 
Gelatina de plata sobre 
paper baritat,  
tiratge 1954 
24,5 x 18 cm
MDB 5

Barcelona, 1954
Vestit de Rosser 
Gelatina de plata sobre 
paper baritat,  
tiratge 1954 
23 x 17,1 cm
MDB 15

Barcelona, 1954
Conjunt de Pedro 
Rodríguez 
Gelatina de plata sobre 
paper baritat,  
tiratge 1954 
24 x 17,7 cm
MDB 19
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Desconegut

1972
Gelatina de plata sobre paper baritat,  
tiratge 1972
15,8 x 16,8 cm
MDB 22

1970-79
Gelatina de plata sobre paper baritat,  
tiratge 1970-79
24 x 17,7 cm
MDB 23

1973
Gelatina de plata sobre paper baritat,  
tiratge 1973
22,8 x 15,8 cm
MDB 24
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Fill del Noucentisme, format en el taller familiar de gravat litogràfic, s’inicià en les arts 
gràfiques a Seix i Barral, on treballà 21 anys. Superada la Guerra, l’exili i el camp de 
concentració, el 1947 fundà Filograf. Institut d’Art Gràfic, on desenvolupà la seva tra-
jectòria, arribant a ser considerat el primer dissenyador gràfic del nostre país i el gran 
referent de les generacions futures. 

Conreà moltes vessants gràfiques: l’editorial, treballant per a Janés, Miracle, Omega, 
Aymà -les novel·les de Simenon amb les populars cobertes il·lustrades-, La Gaya Ci-
encia, Destino, etc.; la seva pròpia i efímera editorial, PEN (Produccions Editorials del 
Nord-Est), que malauradament resultà un fracàs comercial; el cartellisme al servei d’es-
deveniments, fires, etc., i la tipografia, un camp en què excel·lí, amb el disseny d’alguns 
alfabets com ara el Gaudí, entre la romana i el pal sec, Delta d’Or FAD 1962.

Tanmateix, les seves creacions més lliures són les “plaquetes”, tant les felicitacions de 
Nadal com els avisos de vacances d’estiu, que realitzà de 1953 a 1994. Aquests petits 
impresos, a mig camí entre la bibliofília i la poesia visual, són l’exponent del seu conei-
xement de la tipografia i el gravat antic i palesen una sensibilitat plàstica inconfusible 
que el situen en l’avantguarda de l’art gràfic. 

Rebé nombrosos reconeixements, entre els quals la Medalla d’Or FAD (1980), el Premi 
Ciutat de Barcelona (1983), el Graphic Design Excellence Awards d’ICOGRADA (1989) 
i el Premio Nacional de Diseño (1990).

Pilar Vélez

CARTELLS, LLIBRES, PLAQUETES, 1950-1989

Ricard Giralt Miracle (Barcelona, 1911-1994)

GAGB 8932/14 a 8936/14
Donació Daniel Giralt-Miracle, 2014

GAGB 9354/14, 9359/14 i 9361/14
Donació Pilar Vélez, 2014

GAGB 9437/14-01 a 9437/14-06, 9438/14 i 9445/14
Donació Anna Calvera, 2014

GAGB 9608/14 a 961/14
Donació Ramon Ribas i Pere Creus, 2014

GAGB 9392/14
Donació Carme Alomar, 2014
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Tomás Vellvé va ser admès com a membre de la prestigiosa Alliance Graphique In-
ternationale (AGI) l’any 1967. Guiat sempre per una intuïció que, en paraules seves,  
“li dictava el seu interior i no podia explicar”, Francesc Casamajó (impressor de referèn-
cia per als grafistes de l’època amb qui Vellvé col·laborà durant molts anys) el recorda 
com un treballador incansable, perfeccionista i d’un rigor professional implacable.

S’inicià com a dibuixant publicitari a Rieusset l’any 1942, on va conèixer de prop di-
verses tècniques de reproducció i impressió. L’any 1950 obrí estudi propi després d’un 
breu període formatiu a Madrid i una associació prèvia de dos anys amb Lorenzo Jimé-
nez.

Membre fundador de Grafistes. Agrupació FAD, dissenyà el trofeu per als Premis Laus 
(1970) amb una figura formada per dues peces paral·leles asimètriques i desmuntables 
que encaixen a la perfecció. La forma volia significar la relació entre client i dissenyador, 
i avui dia encara es lliura als guanyadors. Aquell mateix any creà, per a la Fundición 
Tipográfica Neufville, l’alfabet que porta el seu cognom (Alfabet Vellvé) i que representà 
el primer pal sec dissenyat a l’Estat. 

La seva trajectòria professional ha estat reconeguda internacionalment i les seves obres 
reproduïdes a revistes i publicacions de prestigi d’arreu del món. Amb un estil visionari 
i arriscat, l’ús de l’aerògraf i altres tècniques experimentals infereixen a l’obra de Tomás 
Vellvé un aire informalista i matèric que el diferencià de la resta de grafistes de la seva 
generació. 

Esperança Codina

CARTELLS, PECES DIVERSES PER ALS SALONS DE L’AUTOMÒBIL  
(EDICIONS DE 1965 A 1988), GRÀFICA FARMACÈUTICA, CALENDARIS, 
COBERTES DE DISC, CATÀLEGS I ETIQUETES TÈXTILS, TANQUES 
PUBLICITÀRIES I PAPERERIA CORPORATIVA, 1950-1992

Tomás Vellvé (Barcelona, 1927-1998)

GAGB 9448/14 a 9589/14, de 1950 a 1992
Donació família Vellvé Arilla, 2014
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Vinculat des de sempre al barri de Sant Andreu de Barcelona, on va néixer, l’Eudald 
Serrasolsas (l’Humà, com era conegut en el cercle professional) va ser un dels membres 
fundadors de Grafistes. Agrupació FAD l’any 1961. 

De jove treballà en diverses ocupacions mentre estudiava dibuix a la Llotja als vespres. 
La seva primera oportunitat per a dedicar-se al dibuix professionalment li arribà cap 
al 1948 de la mà d’en Josep Artigas (que llavors ja era un reconegut professional amb 
estudi propi). Els dos eren amants del muntanyisme i l’Artigas el va agafar d’aprenent a 
mitja jornada, mentre seguia treballant a una fàbrica l’altra mitja. 

Aviat va poder deixar la fàbrica per treballar com a dibuixant publicitari a jornada com-
pleta, fins que l’any 1954 l’Artigas va marxar a treballar per a Nestlé a Suïssa. Aquest fet 
va ser el detonant per tal que l’Eudald S. Humà s’establís pel seu compte. 

L’estudi Humà (Humà Servicios Gráficos) va anar creixent paulatinament, fins al punt 
d’associar-se amb altres professionals i convertir-se també en impressors oferint serveis 
gràfics globals, des de la concepció dels articles fins a la seva fabricació i impressió. 
Gramont-Humà arribà a tenir 46 treballadors (entre ells, un joveníssim Quim Monzó). 

Eudald S. Humà abandonà l’activitat empresarial l’any 1988, però mai l’artística (con-
tinua pintant a diari). La seva presència a la Col·lecció de Disseny Gràfic del Museu es 
concreta en vuitanta-set peces d’entre els anys 1952 i 1985.

Esperança Codina

CARTELLS, CALENDARIS, DISPLAYS, TARGETONS FARMACÈUTICS, TARGES 
POSTALS, CATÀLEGS I NADALES, 1952-1985

Eudald S. Humà (Barcelona, 1926)

GAGB 8840/14-01 a 8905/14-06
Donació Eudald Serrasolsas i Humà, 2014
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L’any 1954, el FAD convocà un concurs de mobiliari, Pro Dignificación del Hogar Popu-
lar, l’objectiu del qual era obtenir conjunts econòmics per habitatges de classe mitjana. 
Antoni de Moragas compartí el primer premi amb altres propostes que es presentaren 
en una exposició.

El seu projecte naixia de la voluntat de normalitzar la producció de mobiliari sense 
caure, però, en la impersonalització, idea que ell mateix sintetitzava a la memòria del 
projecte amb l’expressió ‘Humanització de l’estàndard’. Més que un conjunt acabat, la 
proposta en qüestió era una declaració d’intencions: apostava per acostar els valors 
de l’arquitectura i el disseny a tothom, fet que implicava necessàriament passar per la 
industrialització dels processos de fabricació.

Aquesta cadira és, probablement, la peça del conjunt que expressa millor el que ales-
hores es podia fer a Espanya. L’ús d’elements senzills reflecteix la pobresa de mitjans  
i materials: una doble estructura contínua de vareta de ferro corbada, amb un travesser 
a l’alçada del seient que recull la resta de peces i, al mateix temps, genera una nansa 
superior per desplaçar-la fàcilment. Seient i respatller estan formats per dues làmines 
de tàblex micro-perforat, encolades per termo-pressió, procés que els hi confereix una 
lleugera curvatura per rebre l’usuari confortablement. Els colors i orientació del res-
patller (trapezoïdal o ovalat) són variables al gust del comprador. Uns simples tacs de 
goma, usats habitualment per la fabricació de bastons, rematen les potes.

Maria Pauner de Moragas

CADIRES, 1954

Antoni de Moragas i Gallissà (Barcelona, 1913-1985)

Vareta de ferro (Ø 12 mm), tàblex micro-perforat (3 + 3 mm), tacs de goma
85 x 47 x 53 cm
Producció: Antoni de Moragas i Gallissà, 1954 (prototip)
Primer Premi del Concurs de Mobiliari Econòmic Pro Dignifiación del Hogar Popular, 1954
Donació família de Moragas-Spà, 2014
MADB 138.908 (negre) i MADB 138.909 (verda)
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Antoni de Moragas realitza aquesta butaca per al concurs de mobiliari, Pro Dignifica-
ción del Hogar Popular, organitzat pel FAD l’any 1954. En un context històric complex, 
la conjunció de factors històrico-polítics i sòcio-culturals, així com el personal punt de 
vista d’aquest arquitecte davant la seva professió –“construir no és només donar una 
llar sinó crear també sistemes formals que determinen la cultura”–, defineixen el seu 
plantejament.

El seu projecte esdevé una proposta atrevida i innovadora, tant per l’aposta ferma pels 
processos industrials com per l’intent tenaç de simplificar i purificar les línies del dis-
seny. Si bé no tot el conjunt arriba al mateix grau de depuració de formes, és coherent 
i mostra l’esforç per desprendre’s de tota ornamentació supèrflua. És paradoxal cons-
tatar com la proposta es va llegir com una innovació quan, en realitat, reprenia un camí 
de dogmes ja traçat anys abans per la Bauhaus, amb la qual l’autor se sentia profunda-
ment identificat: resoldre la funció amb senzillesa.

Una única vareta dibuixa potes, seient, respatller, nansa i recolza braços en una estruc-
tura contínua, reforçada només amb dos travessers ocults. El seient està format per 
una base de conglomerat de Novopan, acabat d’Skai i reomplert de goma espuma. 
El material més noble, la fusta, s’utilitza per al respatller –fusta laminada lleugerament 
corbada– i als recolza braços –fusta massissa. L’ús de colors complementaris s’adiu, 
novament, a les teories d’harmonia dels colors, estudiades pels racionalistes.

Maria Pauner de Moragas

BUTACA, 1954

Antoni de Moragas i Gallissà (Barcelona, 1913-1985)

Vareta de ferro (Ø 12 mm), Novopan, Skai, goma espuma, fusta laminada, fusta massissa
52,5 x 55,5 x 96 cm
Producció: Antoni de Moragas i Gallissà, 1954 (prototip)
Primer Premi del Concurs de Mobiliari Econòmic Pro Dignifiación del Hogar Popular, 1954
Donació família de Moragas-Spà, 2014
MADB 138.910
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Aquest rètol pertany a la llibreria barcelonina Ancora y Delfín, que obrí les seves portes a 
l’Avinguda Diagonal l’any 1956. La llibreria, un negoci familiar, es veié obligada a tancar 
l’any 2012 com va explicar la seva propietària Eulàlia Teixidor, per causa de la crisi eco-
nòmica i dels canvis de model de consum cultural. Fou en aquell moment que el Museu 
decidí preservar-ne el rètol de l’entrada com a peça original amb la tipografia exclusiva.

El seu disseny és obra del pintor alemany establert a Eivissa des de mitjans 1950 Erwin 
Bechtold. Aquest artista es dedicà també a l’interiorisme i el disseny gràfic i coneixia 
el propietari de la nova llibreria a través de l’editorial Destino per a la qual dissenyà 
diverses portades, algunes de les quals són també a la Col·lecció del Museu. De fet, 
Bechtold realitzà també l’interiorisme de la llibreria.

La característica tipografia d’Ancora y Delfín esdevingué identitària i des del primer 
moment s’usà com a marca corporativa aplicada a tots els elements, des del rètol de 
l’entrada, fins al paper d’embolicar i tota la papereria (paper de carta, sobres, targes, 
etiquetes, albarans, etc.), mantenint-se al llarg dels més de 55 anys de vida del negoci. 

Les lletres del rètol són fetes amb planxa de ferro plegada i resten unides a la base de 
fusta pintada amb una tija metàl·lica que les separa del fons. Al seu interior, unes bom-
betes n’il·luminaven el fons i en perfilaven les lletres de pal i caixa baixa, exceptuant les 
dues inicials A i D que són en caixa alta.

Teresa Bastardes

RÈTOL ANCORA Y DELFÍN, 1956

Erwin Bechtold (Colònia, 1925)

Contraxapat de fullola pintada i planxa de ferro pintada
57,2 x 391 x 12,5 cm (en dues parts de 195,5 cm cadascuna)
Barcelona 
Donació Eulàlia Teixidor, 2014
GAGB 9426/14
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Asunción Bastida, dissenyadora amb casa a Barcelona i a Madrid, coneguda també 
internacionalment, és una de les principals representants de l’alta costura catalana  
i formà part des dels inicis de la Cooperativa d’Alta Costura de Barcelona. 

Aquest vestit té totes les característiques formals de l’època, introduïdes pel New Look 
de Christian Dior: els malucs amples, la cintura molt estreta i el pit prominent, tot plegat 
gràcies a elements com la faixa de cintura i els sostenidors amb estómac, així com al 
patronatge que en aquest cas fa néixer el frunzit de la faldilla directament als malucs, 
accentuant-ne l’amplada i emfasitzant la corba de la cintura. Aquest vestit de còctel (per 
a festes de dia), respon també als trets més destacats de l’obra de Bastida, de silueta 
senzilla i sense gaires ornaments afegits més que un llaç de vellut a l’escot. Els colors 
foscos són també característics d’aquesta 
dissenyadora, especialment el negre.

L’amplada s’aconsegueix amb la super-
posició de dues faldilles, a la manera de 
volants, confeccionades amb tul esquitxat 
de flocs de xenilla també negres. L’escot 
banyera podia anar cobert amb tul o pun-
tes i acabar a les mànigues, en un moment 
en què els vestits es feien a mida a partir 
d’un model, però sovint eren personalit-
zats per a cada clienta que en podia triar 
els detalls. Les variacions d’aquest model 
les coneixem gràcies als figurins conser-
vats al Museu, entre els que hem pogut 
localitzar el d’aquest vestit.

Teresa Bastardes

VESTIT, 1956

Asunción Bastida (1902–1995)

Tul de cotó flocat de xenilla, llaç de vellut
Etiqueta: “Costura Asunción Bastida Barcelona Madrid”
Barcelona
Compra, 2014
MTIB 4.219/14
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Pere Creus cursà estudis de dibuix i pintura a Barcelona i va treballar per diverses agèn-
cies de publicitat, fins ser nomenat director creatiu de Publi-test. Ramon Ribas estudià 
a la Llotja i completà la seva formació a l’estudi de Víctor Esteban Ripaux. S’inicià en 
la professió de dibuixant publicitari ben jove, amb només 15 anys, i treballà per les 
agències Vila, Zen, Danis i Publi-test, on coincidí amb Pere Creus. S’associaren l’any 
1961 (aquell mateix any van participar junts en la creació de Grafistes. Agrupació FAD) 
i treballaren plegats fins l’any 1992, en què Pere Creus deixà l’estudi.

Durant els més de trenta anys que compartiren estudi signaren gairebé totes les peces 
plegats, excepte els cartells quan es presentaven a concursos i algunes peces especi-
fiques d’autoria molt pròpia, com ara aquelles en què el pes de la il·lustració era predo-
minant, per exemple. I quan decidien recórrer a la fotografia per resoldre els encàrrecs, 
habitualment era Pere Creus qui, amb la seva càmera Rollei, prenia les imatges.

El seu estil es podria definir com a concís i ordenat, amb elements clars i directes  
i predilecció per colors vius que donen com a resultat conjunts harmoniosos que trans-
meten missatges efectius.

L’any 1974 s’uní a l’estudi un jove Jordi Ribas (germà d’en Ramon), tot just quan co-
mençava a estudiar a l’Escola Massana. Quan l’any 1992 deixà l’estudi Pere Creus, 
començaren a signar com a Ribas i Ribas i Creus. Ramon Ribas abandonà la professió 
l’any 2002.

Ambdós han estat guardonats amb Laus d’Honor per la seva trajectòria. 

Esperança Codina

CARTELLS, GRÀFICA FARMACÈUTICA, NADALES, ETIQUETES TÈXTILS, 
CATÀLEGS INDUSTRIALS, CALENDARIS, ENVASOS I EMBALATGES, ELEMENTS 
DE GRÀFICA CORPORATIVA EMPRESARIAL, 1958-1999

Ribas i Creus 

Pere Creus (Barcelona, 1926) i Ramon Ribas (Barcelona, 1938) 

GAGB 9623/14 a 9783/14-14
Donació Ramon Ribas i Pere Creus, 2014
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Maria Rosa Seix és una de les poques grafistes femenines que exerciren la professió 
en aquests anys dels pioners. Formada com a dibuixant a l’Escola Superior de Belles 
Arts de Sant Jordi (1946-1951), l’any 1952 començà a treballar a l’estudi gràfic de Seix 
i Barral, a Can Seix, com es coneixia en el sector. Va coincidir amb la major part de 
grafistes i dibuixants publicitaris del moment, molts dels quals es formaven allí. L’any 
1966 fou nomenada cap d’estudi i hi treballà fins que la impremta tancà i les editorials 
es van vendre a Planeta (1982).

L’any 1958 va residir a Alemanya, on assistí a un curs a la Meisterschule für Mode de 
Munich, i un any més tard projectà els vitralls per a la capella del Bon Viatge a Sant Feliu 
de Guíxols.

Seix entrà a la professió en un moment en el qual s’estava renovant estilísticament, tot 
i la il·lustració que, a la manera dels antics ninotaires, anava guanyant espai en la pro-
ducció gràfica. De fet, molts dels seus dibuixos fets com si fossin per a nens, adopten 
un caire pop i així incorporen una dimensió que s’adreça clarament als adults. Entre les 
peces donades al Museu hi ha un altre corrent interessant de destacar: les il·lustracions 
vinculades al calendari litúrgic, fetes per a l’Església, sobre tot per aquella que s’asse-
nyalava a ella mateixa com a oberta i progressista, post-conciliar en definitiva.

La seva biografia professional segueix la història empresarial de Can Seix i la de l’edi-
torial Seix i Barral abans de ser absorbida per Planeta i quedar com una marca de 
col·leccions.

Anna Calvera

COBERTES, FULLETS, CARTELLS I MATERIAL DE SEIX I BARRAL, 1959-1982

Maria Rosa Seix (Barcelona, 1927)

GAGB 9393/14-01, Libro del idioma. Antología de prosa castellana, 1959, 17,9 x 10,9 cm, 
paper
GAGB 9393/14-02, Pueblos y leyendas, 1961, 17,6 x 11,2 cm, paper
GAGB 9394/14, Coberta revista DON. La moda masculina española, 1964, 32,6 x 23,9 cm, 
paper
GAGB 9395/14, Fullet Escuela de teología para seglares, 1965, 21,5 x 10,6 cm, paper
GAGB 9396/14, Calendari (1967), 1966, 46,7 x 63,8 cm, paper
GAGB 9397/14, Pequeña agenda y calendario de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, 1968, 
15,5 x 15,5 cm, paper i cartró
GAGB 9398/14, Cartell Los caminos del año / El pas de l’any, 1979, 65 x 47,9 cm, paper
Donació Maria Rosa Seix i Perearnau, 2014
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Nascut al Vallès Oriental en una família dedicada a la pagesia, la seva formació artística 
és autodidacta. Amb quinze anys entrà a treballar com a aprenent en una empresa d’es-
tampats on realitzà els seus primers dibuixos d’estampació tèxtil. Més endavant treballà 
alhora al món de la publicitat i també com a delineant. L’any 1957 obrí el seu propi estu-
di de disseny i l’any 1961 formà part del grup de fundadors de Grafistes Agrupació FAD.

La Col·lecció de Disseny Gràfic del Museu incorpora diverses peces seves: set pots de 
cuina metàl·lics i quatre safates per a usos domèstics (un fantàstic exemple de l’eclosió 
de color i intensitat pop del moment, marcat encara en certa mesura per la geometria  
i racionalitat anterior) i diversos materials de la gràfica corporativa dissenyada per a 
Pilma l’any 1978, que representen un exemple de la pervivència al llarg del temps del 
bon disseny i el gran domini de les tècniques manuals per part dels professionals que 
no van conviure amb ordinadors als seus estudis. El logotip de Pilma va ser dibuixat 
amb escaire, cartabó i compàs. 

L’any 2014 la família Domènech-Serra també va donar al Museu peces de Baqués (un 
cartell de Fòrmica Fad [Hogarotel 7] fet en co-autoria amb Amand Domènech), i Ramon 
Ribas i Pere Creus van donar un fulletó tèxtil dissenyat per Baqués el 1960 que donava 
a conèixer els avantatges de la fibra de polièster.

Josep Baqués, tot i prioritzar la dedicació a la seva trajectòria artística com a pintor, ha 
estat nominat en dues ocasions per al Premio Nacional de Diseño. 

Esperança Codina

POTS DE CUINA METÀL·LICS, SAFATES PER A USOS DOMÈSTICS I GRÀFICA 
CORPORATIVA PILMA, 1960-1978

Josep Baqués (Montmeló, 1931)

GAGB 8937/014 a 8948/014-09, 1974 i 1978
Donació Josep Baqués i Tomàs, 2014

GAGB 8960/014, cartell Formica-FAD [Hogarotel 7], 1967, 99,4 x 59,8 cm 
Donació família Domènech Serra, 2014

GAGB 9622/014, fulletó Polièster, 1960, 21,4 x 18,5 cm
Donació Ramon Ribas i Pere Creus, 2014
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Artista multidisciplinari (pintor, escultor, gravador i dissenyador), Pepe Cruz Novillo (Pre-
mio Nacional de Diseño 1997) ha estat el responsable de molts dels logotips amb els 
que hem conviscut durant anys: PSOE, Correos, Endesa, Fundación Once, Renfe, Rep-
sol, etc... així com també els darrers bitllets de pessetes que es van fer servir abans de 
l’euro.

Cruz Novillo s’inicià com a dibuixant publicitari a l’agència Clarín l’any 1958, on va ar-
ribar a convertir-se en director creatiu. Paral·lelament, va començar a col·laborar amb 
SEDI (Sociedad de Estudios de Diseño Industrial) l’any 1960. Aquella oportunitat li su-
posà el descobriment de les possibilitats creatives que oferia la tridimensionalitat. Cap 
a 1963 marxà de Clarín per treballar pel seu compte i després d’una etapa col·laborant 
amb Fernando Olmos, s’independitzà definitivament el 1970.

Com a virtuós de composicions d’aparença geomètrica i acolorides combinatòries, les 
seves peces es reconeixen per un minimalisme estructural de contundència narrativa. 
Aquest domini de la síntesi conceptual ha donat resultats destacables en algun dels 
seus cartells de cinema, especialment quan ha col·laborat amb el productor Elías Que-
rejeta. 

Actualment segueix en actiu, co-dirigint amb el seu fill Pepe Cruz (arquitecte) l’estudi 
Cruz+Cruz, diseño y arquitectura. I en el camp artístic, darrerament es dedica a la cre-
ació de peces “cronocromofòniques” (per intentar definir-ho: una combinació de repe-
tició aritmètica d’elements cromàtics i sonors).

Esperança Codina

CARTELLS, FULLS PROMOCIONALS DE CINEMA, CAPSES DE LLUMINS, 
JOGUINES DE CARTRÓ PLEGAT, FULLETONS, FELICITACIONS, MANUALS 
CORPORATIUS, 1960-2011

José Mª Cruz Novillo (Cuenca, 1936)

GAGB 9784/14 a 9796/14, donació José Mª Cruz Novillo, 2014
MDB 104 a 143-2 i MDB 148 a 156, donació José Mª Cruz Novillo, 2015
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COBERTES, 1958-1961

GAGB 9353/14-01, Attilio Rossi, coberta del llibre Almas de jóvenes, Colección Austral, 
Espasa-Calpe, S.A., 1958, 17,8 x 11,5 x 1,5 cm, cartró i paper.

GAGB 9353/14-02, Attilio Rossi, coberta del llibre Antología poética Francisco de Quevedo, 
Colección Austral, Espasa-Calpe, S.A., 1959, 17,7 x 11,5 x 1,4 cm, cartró i paper.

GAGB 9353/14-03, Attilio Rossi, coberta del llibre Viva mi dueño, Colección Austral,  
Espasa-Calpe, S.A., 1961, 17,7 x 11,5 x 2 cm, cartró i paper.

Donació Pilar Vélez, 2014.

GAGB 9353/14-01 GAGB 9353/14-02
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TARJA POSTAL I CARTELLS, 1963-1969

GAGB 9615/14, Ernest Moradell, tarja postal Hogarotel 3, 1963, 15 x 10,4 cm, paper. 

GAGB 9616/14, Joan Pedragosa, cartell IV Premio Dibujo Joan Miró, 1965,  
71 x 51,1 cm, paper. 

GAGB 9620/14-01, Pelayo Izquierdo, cartell Concurso de distintivo para el Gremio Sindical  
de maestros impresores de Barcelona y su provincia, 1969, 32,1 x 21,4 cm, paper.

GAGB 9620/14-02, Pelayo Izquierdo, invitació exposició, 1969, 21 x 10,7 cm, cartró.
Donació Ramon Ribas i Pere Creus, 2014.

ELEMENTS DE PROMOCIÓ, 1971

GAGB 9540/14, Joan Pedragosa, element de promoció Congrés AGI Barcelona,  
1971, 9,5 x 8,3 cm, fusta.

Donació Família Vellvé Arilla, 2014.

GAGB 9615/14
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COBERTES, BOSSA I CAPSA, ANYS 50 - 1992

GAGB 9444/14, Argenté y Mumbrú, coberta del llibre Filosofía y carnaval, editorial Anagrama, 
1973, 17,5 x 10,2 x 0,6 cm, paper i cartró.

GAGB 9442/14, Loni Geest i Tone Hoverstad, coberta del llibre Berenàveu a les fosques, 
Edicions 62, 1972, 17,5 x 10,5 x 0,5 cm, paper i cartró.

GAGB 9436/14, Francesc Guitart, disc El tricicle, 1970, 18,2 x 18,2 cm, cartró.

GAGB 9429/14, Mariscal, bossa Vinçon, 1992, 50 x 31,9 cm, cartró.

GAGB 9428/14, Josep Miquel Serrano, capsa Gonzalo Comella, anys 50,  
37 x 20,5 x 6,6 cm, cartró.

Donació Anna Calvera, 2014

GAGB 9442/14GAGB 9444/14
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GAGB 9428/14

GAGB 9429/14GAGB 9436/14
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Juana Biarnés estudià periodisme i col·laborà amb el seu pare, el fotògraf esportiu Juan 
Biarnés, tant al laboratori com cobrint esdeveniments esportius. Publicà el seu primer 
reportatge a El Mundo Deportivo i, arran d’un altre reportatge sobre les inundacions del 
Vallès (1962), començà a treballar com a reportera gràfica per al diari Pueblo. Viatjà per 
Espanya i l’estranger cobrint tot tipus d’esdeveniments i fou testimoni excepcional dels 
fets i personatges que protagonitzaren les dècades de 1960 i 1970. Durant un període 
de gairebé deu anys cobrí les actuacions del cantant Raphael dins i fora del país. 

L’any 1975 començà a treballar per al suplement Blanco y Negro del diari ABC i dos 
anys més tard fundà la seva pròpia agència, Sincro Press International. A mitjans anys 
vuitanta abandonà la professió de reportera gràfica per anar a viure a Eivissa, on obrí 
un negoci de restauració.

La seva imatge a la Col·lecció de Fotografia de Moda està protagonitzada per una 
model amb un posat molt dinàmic, propi d’una època que buscava allunyar-se del hie-
ratisme d’etapes anteriors. La noia llueix un vestit de Miguel Rueda, el modista preferit 
de la burgesia de Granada, d’on era originari.

Fotoperiodista pionera, el 2014 Rec Videoproduccions filmà un documental sobre la 
trajectòria de Biarnés que suposà el redescobriment d’una professional que va aconse-
guir vèncer els prejudicis de gènere en el fotoperiodisme de l’època. També aquell any 
la Generalitat de Catalunya li concedí la Creu de Sant Jordi.

Esperança Codina

JUANA BIARNÉS, C. 1960

Juana Biarnés (Terrassa, 1935) 

Gelatina de plata sobre paper baritat
24 x 18,1 cm
Madrid, c.1960
Compra, 2013
MTIB 4210/14
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Grafista publicitari de referència durant les dècades dels cinquanta i els seixanta, Fer-
mín Hernández Garbayo –conegut també com a Garbayo– també va ser un excel·lent 
cartellista.

El seu llenguatge formal oscil·la entre una línia basada en la caricatura, la complicitat 
visual i un humor amable i surrealista –en sintonia amb Raymond Savignac, Herbert 
Leupin y Celestino Piatti– i una altra línia caracteritzada per pinzellades deslligades  
i gestuals, la sobrietat en el color i les taques, pròpies de l’informalisme abstracte.

La primera d’aquestes línies va donar lloc a cartells d’imatges sintètiques de simbolo-
gia fàcil i tons amables, tal i com s’observa a “El ahorro: huella del trabajo” (1970). Pel 
que fa a la segona –considerada la més personal de l’autor–, és deutora de l’abstrac-
ció pictòrica esmentada més amunt, així com del cartellisme polonès que Garbayo va 
conèixer gràcies a les publicacions internacionals especialitzades que circulaven per 
les agències publicitàries espanyoles. Dos bons exemples són els cartells “Juegos At-
léticos Iberoamericanos” (1962) i “Dad y se os dará. Corpus Christi” (1965). 

Entre els anys 1961 i 1964 va col·laborar amb La Codorniz –setmanari d’humor fundat 
l’any 1941–, molt popular pel seu humor absurd i una certa mirada crítica vers la so-
cietat del franquisme. Garbayo va aportar il·lustracions que destil·laven humor blanc 
i apel·laven l’enginy del lector des d’un estil entre ingenu i expressionista (vegeu les 
portades dels números 1020, 1026, 1031 i 1264 que formen part dels fons del Museu 
del Disseny).

Raquel Pelta Resano

PORTADES I CARTELLS, 1961-1970

Fermín H. Garbayo (Madrid, 1929-1992)

GAGB 9109/14, 9110/14, 9111/14 i 9114/14, portades revista La Codorniz, 1961 i 1966,  
38,2 x 27,5 cm, paper
GAGB 9112/14, cartell Juegos Atléticos Iberoamericanos, 1962, 93,2 x 68 cm, paper
GAGB 9113/14, cartell Dad y se os dará. Corpus Christi. Dia Nacional de caridad, c. 1965,  
96,5 x 64,5 cm, paper
GAGB 9115/14, cartell El ahorro: huella del trabajo, 1970, 75 x 64 cm, paper
Donació Saúl Garbayo, 2014
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El setrill de Rafael Marquina és conegut arreu com un disseny espanyol paradigmàtic  
i de gran valor icònic. La proposta va néixer gràcies a la invitació de l’ICSID (Internatio-
nal Council of Societies of Industrial Design) actual WDO (World Design Organization), 
que convidà l’Associació de Disseny Industrial (ADI-FAD) a participar en la seva expo-
sició congressual. Marquina presentà la seva revolucionària setrillera, que recull l’oli so-
brant del broc i el reaprofita, evitant així els habituals regalims untosos. A més, el vidre 
permet visualitzar el contingut i quant oli queda.

El primer setrill, de cos cilíndric, guanyà el premi Delta d’Or de l’ADI-FAD de l’any 1961. 
La idea prenia la forma de la proveta de laboratori, de vidre i precisa, que Marquina 
desenvolupà en diverses provatures. Posteriorment millorà la peça donant-li la doble 
forma cònica, que permet subjectar millor el setrill, que ja no necessita nansa, alhora 
que l’àmplia base evita que es tombi.

L’any 2000, l’empresa Mobles 114 el comercialitzà tot introduint una nova millora, situ-
ant-hi al broc extraïble una part esmerilada que, en contacte amb la de l’interior del coll, 
també esmerilada, garanteix el tancament. Aquest model s’ha fabricat en sèrie en grans 
quantitats, contribuint a difondre el nom del nostre bon disseny arreu del món.

Rossend Casanova

SETRILL MARQUINA, 1961

Rafael Marquina Audouard (1921-2013)

Vidre
16,3 cm, 9,4 cm diàmetre
Prototip
Data de la peça del Museu: 2000 
Productor: Mobles 114, Barcelona, a partir de 2000
Premi Delta d’Or, 1961, ADI-FAD, Barcelona
Premi Delta 25 anys, 1986, ADI-FAD, Barcelona
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.927-03
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L’any 2000, l’empresa Mobles 114 volgué comercialitzar el setrill de Rafael Marquina  
i realitzà aquestes dues maquetes de vidre bufat, per a oli i vinagre, amb l’objectiu de re-
cuperar la versió original del broc soldat a la mateixa peça. El resultat fou un setrill mas-
sa fràgil que, a més, no resolia el problema de la neteja interior, de tal manera que es 
desestimà la seva producció i al seu lloc es realitzà la versió esmerilada (vegeu p. 106).

Rossend Casanova

SETRILL MARQUINA, 1961

Rafael Marquina Audouard (1921-2013)

Vidre
17 cm, 9,3 cm diàmetre, MADB 138.927-01 (maqueta vinagrera)
16 cm, 10 cm diàmetre, MADB 138.927-02 (maqueta setrill)
Data de les peces del Museu: 2000 
Premi Delta d’Or, 1961, ADI-FAD, Barcelona
Premi Delta 25 anys, 1986, ADI-FAD, Barcelona
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.927-01 i MADB 138.927-02
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MADB 138.927-01

MADB 138.927-02
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A força de dissenyar el seu famós setrill per contenir l’oli i el vinagre, Rafael Marquina va 
pensar en un portasetrills que permetés endreçar-los, desplaçar-los còmodament i que 
els servís de suport. En resultaren aquests dos models, dues propostes que subjecten 
els setrills pel coll o per la base i que no s’arribaren a produir mai.

L’un, fet amb una base d’alumini, tija i braços d’acer i agafador de fusta, seguia els 
preceptes asèptics que havia proposat en projectar els recipients de vidre, de manera 
que l’esfera superior esdevé l’únic ele-
ment de subjecció, mentre que el suport 
dels setrills es fa a través de dos braços 
amb dos collars oberts, de perfil igual als 
colls dels setrills, on encaixen. Aquí els 
envasos resten en suspensió, donant un 
joc visual d’equilibri. La base és circular, 
recordant la pròpia base dels setrills.

L’altre model és de fusta, formalment 
molt més simple, també amb una tija 
com a únic suport i l’agafador de for-
ma esfèrica. La tija està cargolada a una 
base que, com una safata, deixa a la vis-
ta l’espai per a cada setrill, on el relleu 
permet encaixar-los fàcilment. La idea de 
servir per tres setrills alhora responia a 
un joc d’equilibri i que pogués transpor-
tar-los en espais on es feia un ús intensiu 
d’aquests objectes, com als restaurants.

Rossend Casanova

PORTASETRILLS, 1961

Rafael Marquina Audouard (1921-2013)

Acer, alumini i fusta, 18,2 x 14 x 10 cm, MADB 138.927-04 (maqueta)
Fusta de pollancre, 16,5 x 22,2 x 21 cm, MADB 138.927-05 (maqueta)
Data de les peces del Museu: 1961
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.927-04 i MADB 138.927-05
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MADB 138.927-04

MADB 138.927-04
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Dibuixant, grafista, il·lustrador i cartellista són mots que defineixen la rica personalitat 
gràfica d’Enric Huguet. Un dels capdavanters del disseny gràfic a Catalunya i a l’estat 
espanyol, ha estat també un dels pioners del seu ensenyament a l’Escola Massana de 
Barcelona (1963-1993), on va ser el responsable dels plans d’estudi de la Secció de 
Disseny. 

Impulsor de la professionalització i dignificació del sector, el 1961 fou un dels fundadors 
de Grafistes-FAD (Foment de les Arts Decoratives) i va ser membre de l’AGI (Alliance 
Graphique Internationale), considerada l’entitat més prestigiosa del sector. 

Amb un coneixement profund de l’ofici, ha defensat sempre la dimensió social del dis-
seny gràfic, que concep com una via al servei de la comunicació. En són testimoni els 
152 exemplars de cartells, impresos publicitaris i envasos donats al Museu. De la dona-
ció del 2011 (El creixement de les col·leccions 2007-2011, 2012), destaquen els cartells 
del Saló Nàutic (1963-1980). Les donacions de 2014 i 2015 corresponen sobretot a una 
de les seves especialitats, la publicitat farmacéutica (1960-1985). Treballà per als labo-
ratoris Uriach (Dolmen, Lipograsil), Sandoz (Calcium Sandoz), Gelos (Gelocatil), Galup 
(Reumo Galup) i altres, creant la imatge d’aquests medicaments tan populars. És tam-
bé l’autor de la imatge corporativa d’Autopistes CESA, Roca Radiadores, Laboratorios  
J. Uriach & Cia., Diccionarios VOX…

El 2004 li fou atorgat el títol de Mestre FAD per les seves aportacions notables a la 
professió. 

Pilar Vélez

CARTELLS, FULLS DE MÀ, PUBLICITAT FARMACÈUTICA  
EN DIVERSOS SUPORTS, ENVASOS, ETIQUETES I ENVOLTORIS ALIMENTICIS, 
GRÀFICA CORPORATIVA, 1963-1992

Enric Huguet (Barcelona, 1928)

GAGB 9597/14-01 a 9607/14-11 
Donació Enric Huguet, 2014
MDB 35 a 91
Donació Enric Huguet, 2015
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L’enginyer aeronàutic Manuel Jalón és un dels referents del disseny espanyol, autor 
d’objectes dotats de força enginy, com el fregall i el cubell escorredor Doméstico de 
1956 (MADB 135.785). El mateix any, i vist l’èxit del producte, va crear l’empresa Rodex 
per tal d’industrialitzar-lo i comercialitzar-lo.

Poc després, Jalón va dissenyar el Termo Impulsor, un aparell que uneix la funció de 
ventilador i de calefactor, generant aire d’ambient o calent segons calgui. En un dels 
seus viatges a Alemanya havia vist un aparell similar, probablement l’H2 de Braun (Die-
ter Rams, 1960). De fet, el seu disseny reinterpreta aquell model per al mercat espanyol, 
emprant el ventilador tangencial que, gràcies a un rotor cilíndric, produeix poc soroll  
i té regulació automàtica de temperatura ambient. El ventilador té la llicència Eck-Laing 
de l’Oficina de Disseny de Stuttgart, autora del rotor.

El Termo Impulsor va ser produït per Rodex i Jalón va dissenyar, també, el seu suport 
publicitari lluminós. Es tracta d’un petit aparador, fàcil de situar en qualsevol establi-
ment o estand firal. A la part central hi ha reproduït l’aparell en color blanc i les seves 
propietats en dues franges de dos colors, vermell a la part superior per a l’escalfor amb 
la llegenda: ESTUFA en invierno i a la part inferior en blau per al “fred” amb la frase: 
VENTILADOR en verano. Quan s’encén, crea un efecte cinètic on una plantilla interior 
gira creant una il·lusió òptica de moviment, destacant un o altre color i mostrant un joc 
de llum amb l’entrada i la sortida de l’aire.

Rossend Casanova

VENTILADOR I CALEFACTOR TERMO IMPULSOR  
I SUPORT PUBLICITARI LLUMINÓS, 1963

Manuel Jalón Corominas (Logroño, 1925 – Saragossa, 2011)

Ventilador i calefactor
Metall cromat, plàstic i instal·lació elèctrica
15,5 x 27 x 15,5 cm
MADB 138.946

Suport publicitari lluminós
Fusta, plàstic, instal·lació elèctrica i vidre (inclou transformador)
45,5 x 40,7 x 15,7 cm
MADB 138.947

Data de les peces del Museu: 1963
Productor: Rodex, Saragossa, 1963
Donació Juli Capella, 2015
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Jordi Fornas estudià a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. L’any 1949 
obtingué una beca d’estudis de la Fundació Amigó Cuyás per recórrer Espanya i visqué 
una temporada a la residència de pintors de Granada. En tornar, es traslladà a viure a 
Eivissa, on residí fins l’any 1954 i on sembla que trobà la llibertat creativa necessària per 
desintoxicar-se de molts academicismes.

Va ser Fornas qui donà la imatge de modernitat a la cultura feta en català, especialment 
entre els anys 1960 i 1975, període que l’autor consagrà intensament al disseny gràfic. 
La Col·lecció del Museu compta amb destacats exemples d’aquell període, com ara 
cobertes de disc del segell discogràfic Edigsa (la plataforma d’on sorgí el fenomen 
de la Nova Cançó Catalana) i les cobertes per a la col·lecció de novel·la negra La cua 
de palla, dirigida per Manuel de Pedrolo, que Edicions 62 publicà entre els anys 1963  
i 1970 en un primer moment, abans de reprendre l’edició de la col·lecció més endavant, 
l’any 1981.

Només amb dues tintes (groc i negre), i amb l’Helvética que Letraset posà a disposició 
de retolistes i dissenyadors, obviant sempre les majúscules en els títols de les obres  
i utilitzant fotografies molt contrastades que sovint omplien les cobertes a sang —amb 
figures de vegades retallades que acabaven fins i tot més enllà de les vores dels lli-
bres—, les cobertes de Fornas per a La cua de palla s’han convertit en un referent  
de modernitat per a l’època i en tot un compendi d’un nou estil d’execució per part de 
l’autor.

Esperança Codina

COBERTES DE DISC I DE LLIBRES, 1963-1985

Jordi Fornas (Barcelona, 1927-2011) 

Llibres de la col·lecció La cua de palla, Edicions 62

GAGB 9797/14 a GAGB 9808/14, 1963 a 1970
Donació Albert Bastardes, 2014

Cobertes discos Edigsa, llibres de les col·leccions El balancí, Llibres a l’abast i La cua de palla, 
Edicions 62
GAGB 9430/14 a GAGB 9447/14-04, 1963 a 1985
Donació Anna Calvera, 2014

Llibres de la col·lecció El Balancí, Edicions 62
GAGB 9357/14 i GAGB 9360/14, 1981 i 1983
Donació Pilar Vélez, 2014
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Aquest llum de peu M64 forma part de la sèrie de llums que Miguel Milá batejà com 
a Max Bill i que, a petició de la família del dissenyador suís de no utilitzar el seu nom, 
optà per re-anomenar-lo M64 (la inicial del seu cognom i l’any de creació). La Col·lecció 
de Disseny de producte del Museu té altres llums d’aquesta sèrie: dos de suspensió 
(MADB 136.790 i 136.791), dos de paret (MADB 138.942 i 138.943) i un de taula (MADB 
136.769).

Els M64 formen part d’un programa de llums que tenen una mateixa forma de pantalla 
i diferents suports (per a sostre, paret, taula i peu) de manera que ofereix opcions dife-
rents segons les necessitats, una solució a diversos usos a partir d’un únic element que 
és un molt bon exemple de les possibilitats del disseny industrial.

La sèrie va ser produïda, als inicis, per la firma Tramo (contracció de “Trabajos Moles-
tos”), una empresa creada pel mateix Milá atès que en aquella època la fabricació in-
dustrial d’objectes de disseny encara era embrionària i la resolien els tallers artesanals.

El llum té una base circular pesant que li dóna estabilitat i que recorda el pedestal de 
la cadira Tulip (1955) dissenyat per Eero Saarinen, avui dia convertida en una icona a 
nivell internacional. La base conté el peu del llum on hi encaixa el braç de la pantalla 
(de plàstic blanc), que es pot desplaçar per regular-ne l’alçada. El braç amaga el cable 
elèctric al seu interior, mentre que després queda a la vista.

El llum procedeix de l’habitatge particular del propi Miguel Milá.

Rossend Casanova

LLUM DE PEU M64, 1964

Miguel Milá Sagnier (Barcelona, 1931)

Metacrilat, ferro, cable elèctric i portalàmpades
181 x 53 cm, 23,7 diàm. cm (pantalla color blanc)
Productor: Tramo, Barcelona, 1964-1965; Polinax, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1965-1982
Donació Miguel Milá, 2015
MADB 138.944



119

F
o

to
g

ra
fia

: 
E

st
u

d
io

 R
af

ae
l V

ar
g

as



120

Aquests aplics M64 completen la sèrie de llums de Miguel Milá present al Museu amb 
dos llums de suspensió (MADB 136.790 i MADB 136.791), un de taula (MADB 136.769) 
i un de peu (MADB 138.944). Anomenat en origen Max Bill en homenatge al dissenyador 
suís, la seva família ha demanat recentment de retirar-ne el nom, de manera que Milá ha 
optat per anomenar-lo M64 (la inicial del seu cognom i l’any de creació).

Els M64 formen part d’un programa de llums que tenen una mateixa forma de pantalla  
i diversos suports (per paret, sostre, peu i taula) de manera que possibilita diversos usos 
a partir d’un element comú.

Milá pertany a la generació de pioners del disseny de la dècada dels cinquanta que van 
destacar amb propostes innovadores en mobles i llums. La sèrie M64 n’és un molt bon 
exemple. Sobre la pantalla de plàstic blanc opac en descansa una segona de translú-
cida en color iode. Ambdues se subjecten per dos braços que es recolzen al cos de 
l’aplic, format per dues platines corbes soldades al suport vertical. Aquest amaga el 
cable elèctric que connecta amb el portalàmpades negre de la firma SIMON.

El llum de suspensió va guanyar el premi Delta d’Or d’ADI-FAD de l’any 1964, un èxit 
que es va traduir en vendes, comercialitzant-se fins als anys vuitanta. Aquests aplics 
i la resta de llums de la sèrie van ser produïts originàriament per la firma Tramo, una 
empresa creada pel propi Milá, atès que en aquella època la fabricació industrial d’ob-
jectes de disseny encara era embrionària i la resolien els tallers artesanals.

Rossend Casanova

APLICS M64, 1964

Miguel Milá Sagnier (Barcelona, 1931)

Metacrilat, ferro pintat de negre, llautó, cable elèctric i portalàmpades
32,5 x 34,7 x 24 cm
16,5 x 24 x 24 cm (pantalla color iode)
Data de les peces: c. 1970
Productor: Tramo, Barcelona, 1964-1965; Polinax, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1965-1982
Donació Carlos Javier López, 2014
MADB 138.942 i 138.943
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Aquestes quatre peces, tres maquetes i un prototip, formen part del procés creatiu 
d’André Ricard en dissenyar la seva coneguda pinça de gel i les lliurà ell mateix a la 
firma Mobles 114. La primera prova (02) respon a un model on la torsió de la platina 
genera una forma oval, potser massa ampla per agafar-la còmodament amb la mà.  
La proposta es desenvolupa amb la rectangularització del perímetre (03), que s’allarga 
i culmina amb la forma definitiva de la maqueta en resina translúcida (04) com els gla-
çons. D’aquesta neix el prototip en resina negra (01).

En tots quatre casos, un travesser subjecta la part interior del bec, de manera que faciliti 
la pressió al cos central i així, amb l’extrem obert, es pugui agafar el glaçó que, quan es 
retira la pressió, resta subjectat per les osques de la punta. Ricard fa, doncs, a la inversa 
que en les pinces tradicionals, perquè amb aquest sistema només cal pressionar quan 
s’agafa o es deixa anar el glaçó. La gran aportació, doncs, resideix en utilitzar la flexi-
bilitat de la resina ABS que retorna sempre a la seva posició, a més de ser un material 
que no transmet el fred.

L’interès d’aquestes quatre peces és la seva seqüència evolutiva i el fet que la idea 
primitiva acabi amb el disseny de l’objecte fabricat d’una sola peça. La Col·lecció con-
serva altres pinces (MADB 135.414, MADB 135.415 i MADB 135.416) en colors blau, 
vermell i verd, malgrat que també es van produir en groc i blanc. La seva comercialit-
zació ininterrompuda, des de fa més de mig segle, explica la pervivència d’un clàssic 
del disseny.

Rossend Casanova

PINCES DE GEL, 1964

André Ricard Sala (Barcelona, 1929)

MADB 138.923-01, 1,2 x 4,2 x 20,6 cm, resina ABS negre, prototip
MADB 138.923-02, 1,9 x 7,2 x 23 cm, metall, maqueta
MADB 138.923-03, 1,5 x 7 x 20 cm, metall, maqueta
MADB 138.923-04, 1,3 x 5 x 20,8 cm, resina ABS transparent, maqueta
Data de les peces del Museu: 1964
Productor: Arce, Barcelona, 1964-1974; Norda, Barcelona, 1990-1992; Acinox, Gavà, 
Barcelona, 1993-1998; Olivia Ricard & Cia, SCP, Barcelona, 1999-2001; Mobles 114, 
Barcelona, a partir de 2001
Premi Delta d’Or, 1964, ADI-FAD, Barcelona
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.923-00
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El jurat dels Premis Delta del 1965 va atorgar el Delta d’Or a aquest producte que 
permetia aplicar el disseny a tota la gamma d’aixetes de bany (lavabo, bidet, banyera, 
dutxa), destacant el seu caràcter innovador en aquest camp, en un moment en què, 
segons el jurat: “fins aleshores no s’havien verificat exemples satisfactoris”.

El conjunt mostra una imatge geomètrica, sense interferències, que contribueix a l’ex-
pressivitat del producte, amb uns comandaments en forma de circumferència d’un di-
àmetre generós de 6 cm que en facilita la manipulació en l’ús i que sobresurten de la 
base dels sanitaris entre 2,5 i 3 cm, segons si l’aixeta està tancada o oberta.

El seu autor, l’enginyer José Marlet, té patentats diversos sistemes d’aixetes i sifons, 
així com màquines de cafè, màquines expenedores i fins i tot maquinària per a la in-
dústria tèxtil com bobinadores o debanadores. A banda del bon disseny formal, l’excel-
lència tècnica d’aquestes aixetes queda demostrada per l’usuari que les ha fet servir 
al llarg d’uns 50 anys. Els models incorporats a la col·lecció del Museu corresponen a 
l’aixeta i comandaments del lavabo, comandaments del bidet així com la placa amb els 
comandaments de la banyera.

Teresa Bastardes

AIXETES DE BANY (LAVABO, BANYERA I BIDET), 1965

José Marlet Barrera (Sabadell)

Acer inoxidable i esmalt
2,5-3 x 32 x 13 cm, conjunt lavabo 
15 x 45 x 2,5-3 cm, placa comandaments banyera  
2,5-3 x 27 x 10 cm, conjunt bidet
Producció: Nobel, 1965-?
Premi Delta d’Or, ADI-FAD, Barcelona, 1965
Donació Carme Rubio Palau, 2015
MDB 94, MDB 95 i MDB 96
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Alejo Escutia es va formar a Llotja i va fer classes de dibuix a Badalona. Com molts 
altres, va començar en l’ofici fent d’aprenent als estudis gràfics d’impremtes i agènci-
es publicitàries, on dibuixava i preparava etiquetes, fulletons i material gràfic del tipus 
ephemera. Allí hi conegué noms importants en l’ambient barceloní de la comunicació 
visual, la publicitat i el disseny de l’època.

L’any 1968 va ser convidat a participar en una exposició d’obra gràfica que sota el títol 
de “Gráficos españoles” se celebrà a Los Ángeles. Un any més tard obria el seu propi 
estudi de disseny gràfic i un any després esdevenia president de Grafistes. Agrupació 
FAD. La Junta que presidí va tornar a instaurar els premis LAUS, dels quals se n’havia 
celebrat una única edició l’any 1964. Fou Escutia qui encarregà a Tomás Vellvé la crea-
ció del trofeu que encara avui dia s’utilitza.

Poc després, l’any 1971, Escutia hauria de fer front a la primera –i profunda– crisi que 
la professió del disseny gràfic patia a Barcelona, reflex d’aquella que s’havia esdevingut 
internacionalment: un conflicte generacional que enfrontava els grafistes-pioners amb 
la nova generació de dissenyadors gràfics. 

Com a dissenyador, Escutia feu força cartells per esdeveniments esportius i culturals; 
també va participar en els concursos per diversos salons de la Fira de Mostres de Bar-
celona o altres indrets. Treballà molt amb la visió de sistema de marca per a empreses 
a mesura que el disseny de marques es convertia en programes d’identitat corporativa.

Anna Calvera 

CARTELLS, COBERTES DE LLIBRE, CATÀLEGS INDUSTRIALS,  
ELEMENTS DE GRÀFICA CORPORATIVA, 1965-2011

Alejo Escutia (Badalona, 1938)

GAGB 9328/14-01 a GAGB 9352/14-13, 1965-2011
Donació Alejo Escutia, 2014
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Aquestes cadires, obra del dissenyador barceloní Joaquim Belsa, formen part del catà-
leg d’Aresta, l’empresa productora de mobiliari fundada pel propi Belsa juntament amb 
Joan Mañá l’any 1961.

Joaquim Belsa i Joan Mañá formaren un bon equip, de manera que Aresta va produir 
mobiliari al llarg de 25 anys, creant uns mobles senzills i austers, amb un estil ben arrelat 
a la terra, tant pel que fa als materials emprats com a la concepció. Els seus principis els 
feren interessar-se per l’ús social dels objectes i la seva producció, de fabricació local, 
es va dirigir a un públic ampli en oferir uns mobles assequibles i molt dignes. La fusta 
natural és la base de la seva producció i, pel que fa als seients, són entapissats amb 
materials senzills però duradors, generalment tèxtils.

El model de les cadires aquí presentades (números 152 i 153 del catàleg d’Aresta) fou 
produït en diversos acabats, tant pel que fa a la fusta (pi o cedre) com a l’entapissat 
(tèxtil o Skai). La versatilitat del model el feu apte tant per un menjador domèstic com 
per oficines. És el cas d’aquestes que, en fusta de cedre amb un to fosc i entapissades 
amb Skai negre, material novíssim a l’època (aquestes cadires es van entapissar de bell 
nou, ja que l’original estava molt malmès), tenen aquest aspecte seriós, malgrat la sen-
zillesa del disseny, que les feren òptimes per a les oficines. En aquest cas procedeixen 
del despatx d’arquitectes de Barcelona, BBS.

Teresa Bastardes

CADIRA I CADIRA DE BRAÇOS, 1966

Joaquim Belsa (Barcelona, 1929)

Fusta de cedre i entapissat d’Skai 
72,5 x 46,3 x 44,4 cm; 77,7 x 57,9 x 50,5 cm
Aresta, Barcelona, 1966-?
Donació Albert Bastardes, 2015
MDB 30 i MDB 31
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Pascual Fort (1927–1991) pertany a la generació d’artistes denominada per Josep Mai-
nar “la nova avantguarda”, els quals van desenvolupar la seva creació especialment des 
de mitjan anys cinquanta fins als primers setanta.

Aquesta etapa, ja allunyada de la immediata grisa postguerra, comportà una gran trans-
formació en el món de l’art, conseqüència de l’accés de molts creadors als nous cor-
rents internacionals. En el cas concret de l’esmalt, una sèrie d’artistes feren un salt 
endavant basat en l’experimentació de nous procediments i noves formes allunyades 
de les considerades tradicionalment acadèmiques. Pascual Fort fou un destacat repre-
sentant d’aquesta orientació notablement trencadora.

Fill de Reus, d’una família d’orfebres, havia format part del Grup de Tarragona (1970–
1972), on dirigí la Galeria Fort (1964–1973). Fort, que conreà paral·lelament els vessants 
d’esmaltador i gravador, portà decididament l’abstracció a l’esmalt. No és estrany,  
ja que amb la seva esposa i col·laboradora, Mercè Barberà, van fer diverses estades  
a Nova York al llarg dels darrers anys seixanta, on instal·laren un taller conjuntament 
amb l’artista Núria Musté, també reusenca. Sens dubte, els corrents artístics concen-
trats en la nova capital internacional de l’art devien influir-lo.

En aquest plafó, de l’any 1967, combina la tècnica de l’esmalt sobre coure amb l’esmalt 
pintat sobre coure, però fonamentalment opta per experimentar amb les textures dels 
materials i els colors, amb un traç valent i decidit, creant una personal figuració, molt 
propera a l’abstracció. 

Les innovacions que aplicà a l’art de l’esmalt l’any 1978 el feren mereixedor del 1er 
Premi de la IIIª Biennal de Llemotges, el més destacat d’aquesta especialitat artística. 
El 1981 va concebre i organitzar el 1er Premi Mini Print de Cadaqués, que avui encara 
té vigència gràcies a l’impuls de Mercè Barberà.

Pilar Vélez

PLAFÓ, 1967

Pascual Fort Pascual (Reus, 1927-Barcelona, 1991)

Esmalt sobre coure i esmalt pintat sobre coure 
71,5 x 71 cm
Donació Mercè Barberà Rusiñol, 2014
MADB 138.907



131

F
o

to
g

ra
fia

: 
L

a 
F

o
to

g
rà

fic
a



132

Precursor del disseny gràfic a Astúries, José Santamarina, de formació autodidacta, va 
treballar com a creatiu publicitari a diverses agències entre els anys 1962 i 1969, quan 
s’associà amb Elias García Benavides, creant l’estudi Elias + Santamarina (1969-1997). 
Entre els anys 1961 i 1963 exercí de professor a l’Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos d’Oviedo.

Participà en els processos de disseny i diagramació dels diaris La Nueva España (1967 
a 1969) i Asturias Diario Regional (1978). Des de l’any 1970 els seus treballs han estat 
publicats a un bon nombre de revistes i anuaris especialitzats de Suïssa, Anglaterra, 
Alemanya, Itàlia, Canadà, Japó, EUA... A partir de l’any 1997 desenvolupà el seu treball 
acompanyat dels seus fills Carmen i Miguel, a l’estudi Santamarina Diseñadores. 

Ha destacat per la seva destresa amb els desplegables, tècnica a la que avui dia enca-
ra es dedica elaborant peces exclusives de tiratge limitat des de la plataforma Novuk.  
Es tracta de peces tridimensionals de cartró (numerades i signades) elaborades a mà 
per ell mateix. De composicions i geometries aparentment simples, desperten l’emoció 
a través de la combinació de volums i contraposicions cromàtiques.

La Col·lecció inclou, entre els seus fons, algun exemple de desplegable aplicat princi-
palment a calendaris i nadales.

La llarga trajectòria de José Santamarina ha estat digitalitzada en més de 1.500 imatges 
i pot consultar-se a flickr [https://www.flickr.com/photos/josesantamarinagrafista].

Esperança Codina

CARTELLS, LOGOTIPS, MARQUES, CALENDARIS, NADALES I ELEMENTS  
DE GRÀFICA CORPORATIVA, 1969-2002

José Santamarina (Oviedo, 1941)

GAGB 8822/14 a 8839/14, 1969-2002
Donació José Santamarina, 2014
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Objecte icònic del disseny espanyol, aquest cendrer de taula d’André Ricard s’ha man-
tingut durant més de mig segle al mercat, una pervivència exclusiva d’aquells dissenys 
on es conjuguen l’eficiència, la funcionalitat i el pragmatisme per convertir-los en eterns. 
I a més, en aquest cas concret, ni la Llei 42/2010, coneguda com “llei antitabac” que en 
prohibeix el consum als interiors dels locals, no ha aconseguit aturar les vendes.

El Copenhaguen és molt simple i es basa en formes geomètriques: el recipient cilín-
dric presenta una osca per subjectar la cigarreta i té un cilindre interior per apagar-la, 
d’aquesta manera s’evita de fer-ho sobre cendres o burilles anteriors. És apilable, resis-
tent als cops i les ratllades, lleuger i d’ús individual, i l’alçada del recipient que recull la 
cendra al seu fons la protegeix dels corrents d’aire que, en els tradicionals cendrers en 
forma de plat, fan que voli fàcilment. A més, és un objecte que s’explica per ell mateix  
i els colors (blanc, negre, gris i vermell en la primera edició) l’allunyen de qualsevol 
temptació decorativa.

Ricard va treballar per a Flamagas l’any 1965 (encenedor de sobretaula Menhir, 
MADB136.081) i fruit d’aquesta relació proposà el Copenhaguen, del qual es presenten 
aquí la maqueta de ferro i dos prototips en vermell i negre fets de plàstic emmotllat, és 
a dir, de manera estandarditzada i, per tant, a un preu de venda raonable. La Col·lecció 
del Museu conserva altres cendrers iguals i de diversos colors.

Rossend Casanova

CENDRERS DE TAULA COPENHAGEN, 1966

André Ricard Sala (Barcelona, 1929)

MADB 138.925-01, melamina negre, 5 cm, 7,5 cm diàmetre, prototip
MADB 138.925-02, melamina vermell, 5 cm, 7,5 cm diàmetre, prototip
MADB 138.925-03, ferro, 5 cm, 7,5 cm diàmetre, maqueta
Data de les peces del Museu: 2002
Productor: Flamagas, SA, Barcelona, 1966-1981; Annexa, Barcelona, 1984-1989; Norda, 
Barcelona, 1990-1999; Olivia Ricard & Cia. SCP, Barcelona, 1999-2001; Mobles 114, 
Barcelona, a partir de 2002
Premi Delta de Plata, 1966, ADI-FAD, Barcelona
Premi Delta 25 anys, 1986, ADI-FAD, Barcelona
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.925-00
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Amb l’objectiu d’innovar el parament de la taula, l’any 1969 André Ricard proposà 
aquest joc de gots d’aigua i de vi d’ús diari. Es tracta de dos recipients de vidre bufat 
de base cilíndrica, compacta i pesada, com els gots tradicionals, que tenen el recipient 
de forma esfèrica i lleugera, com les copes. L’un dóna sensació d’estabilitat en deixar-lo 
a la taula, mentre que l’altre fa l’efecte de delicadesa en el contacte amb els llavis.  
El binomi got/copa queda encaixat a la manera d’una matrioska i, gràcies a les seves 
dimensions i proporcions, el got de vi s’encabeix en el d’aigua, gest que alhora facilita 
l’emmagatzematge. No deixa de ser, doncs, un bon exemple de com la retòrica tradici-
onal es reinterpreta en el disseny.

Produïts durant els primers anys per l’empresa Gres, establerta en un local de poc espai 
que limitava la producció a escasses unitats, van ser reeditats tres dècades després 
per la firma Olivia Ricard & Cia SCP que els produí amb el nom de Globus. Un temps 
després, André Ricard va facilitar aquests dos gots a l’empresa Mobles 114, amb la in-
tenció que els produís, però malgrat algunes prospeccions, la iniciativa no va prosperar.

Rossend Casanova

JOC DE GOTS, 1969

André Ricard Sala (Barcelona, 1929)

Vidre
MADB 138.924-01, 9 cm, 8,7 cm diàmetre
MADB 138.924-02, 7,5 cm, 7,1 cm diàmetre
Data de les peces del Museu: 1969
Productor: Gres, SA, Barcelona, 1969-1972; Olivia Ricard & Cia. SCP, Barcelona, 1999-2001
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.924-00
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Daniel Gil estudià a les escoles d’arts i oficis artístics de Santander (1941-1947) i Madrid 
(1953-1956), però no acabà els estudis. S’autodefinia com a autodidacta i, tot i que volia 
dedicar-se a la pintura, s’abocà al disseny per tal de superar les dificultats econòmiques 
de la postguerra fent una mica de tot: dibuixos infantils per decorar habitacions, cartells, 
disseny de vidrieres i rajoles i alguns treballs per a Aguilar que suposaren la seva primera 
presa de contacte amb el món editorial.

L’any 1961 entrà a la discogràfica Hispavox, on hi treballà durant set anys. Allí començà a 
desenvolupar el seu estil característic i arriscat: un tractament inèdit de les imatges, allu-
nyant-se de la concreció per tal d’assolir abstracció i simbolisme, amb un ús renovat de la 
composició tipogràfica. Després exercí un temps com a freelance, realitzant cobertes de 
discos, ara per CBS i RCA, i el 1966 començà a treballar a Alianza Editorial. Des d’aquell 
moment, Gil s’ocupà de les successives col·leccions de l’editorial al llarg de 25 anys. 

Amb un estil transgressor unànimement apreciat i definit per ell mateix “entre el surrealis-
me i el dadaisme”, moltes de les seves cobertes formen part de la memòria col·lectiva de 
molts lectors. Segurament tots tenim un “Daniel Gil” a casa, especialment alguna de les 
gairebé dues mil cobertes de llibre que l’autor realitzà per a la col·lecció El libro de bolsillo. 

L’any 2003 la revista Visual creà uns premis de disseny editorial que duen el seu nom per 
tal de reconèixer l’excel·lència en el món editorial.

Esperança Codina

COBERTES DE LLIBRE. COL·LECCIÓ EL LIBRO DE BOLSILLO.  
ALIANZA EDITORIAL, 1970-1982

Daniel Gil (Santander, 1930 - Madrid 2004)

GAGB 9355/14, Tormento (Benito Pérez Galdós), 1974, 18 x 11 cm. 
GAGB 9356/14, Tristana (Benito Pérez Galdós), 1975, 17,9 x 10,9 cm.
GAGB 9358/14, El árbol de la ciencia (Pío Baroja), 1982, 18 x 11 cm. 
Donació Pilar Vélez, 2014

GAGB 9441/14-01, Totem y tabú (Sigmund Freud), 1970, 18 x 11 cm.
GAGB 9441/14-02, Sigmund Freud (Ludwig Marcuse), 1970, 17,8 x 10,9 cm.
GAGB 9441/14-03, Psicoanálisis del arte (Sigmund Freud), 1971, 17,8 x 11 cm.
GAGB 9441/14-04, Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica (Sigmund Freud), 1972, 18 x 11 cm.
GAGB 9441/14-05, El yo y el ello (Sigmund Freud), 1973, 17,9 x 10.9 cm.
GAGB 9441/14-06, Tres ensayos sobre teoría sexual (Sigmund Freud), 1975, 18 x 11 cm.
GAGB 9441/14-07, Discusión (Jorge Luis Borges), 1976, 18 x 11 cm.
Donació Anna Calvera, 2014
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Dissenyador gràfic, historiador i investigador del disseny, a Enric Satué li va arribar el 
reconeixement en el món del disseny gràfic amb l’oportunitat de projectar revistes.  
I segurament la més determinant fou el butlletí CAU que la primera junta democràtica 
de la història del llavors anomenat Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Cataluña y Baleares va començar a publicar l’any 1970.

En una primera etapa (fins l’any 1974), el consell de redacció de CAU (Construcción. 
Arquitectura. Urbanismo) el formaven els aparelladors Jordi Sabartés i Francesc Ser-
rahima, l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán, el sociòleg Jesús Marcos Alonso i el 
propi Satué; hi col·laboraven habitualment Oriol Bohigas, Lluís Clotet, Alexandre Cirici 
Pellicer, Romà Gubern, Ignasi de Solà-Morales i Albert Viaplana, entre d’altres. 

Satué dissenyà 24 números de CAU (alguns amb la col·laboració de Claret Serrahima) 
amb un estil gràfic innovador i utilitzant materials i recursos poc habituals per l’època. 
Cada número estava dedicat a un tema monogràfic, i la crítica a la construcció, l’arqui-
tectura i l’urbanisme eren lliures, conformant una publicació que participava en la lluita 
per una societat i un paisatge urbà més justos. El número 9 (1971), dedicat al disseny 
gràfic, resultà paradigmàtic, perquè qüestionà la disciplina i reflexionà sobre el seu futur. 
CAU és avui una publicació de referència per als historiadors del disseny.

Enric Satué va ser guardonat amb el Premio Nacional de Diseño l’any 1988.

Esperança Codina

REVISTA CAU (CONTRUCCIÓN ARQUITECTURA URBANISMO),1972

Enric Satué (Barcelona, 1938)

GAGB 9443/14-01, CAU núm. 13, maig-juny 1972, 29,8 x 21,1 cm. 
GAGB 9443/14-02, CAU núm. 19, maig-juny 1973, 29,7 x 21,1 cm.
GAGB 9443/14-03, CAU núm. 24, març-abril 1974, 29,7 x 21 cm.
Donació Anna Calvera, 2014
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Aquesta glaçonera és una peça que ja formava part de la col·lecció del Museu des del 
moment de la seva creació l’any 1994 (MADB 135.593) i que en aquesta ocasió s’incor-
pora de nou per la fragilitat de la peça i les poques oportunitats d’obtenir aquests tipus 
d’objectes que amb l’ús i pel seu baix valor material han desaparegut.

El disseny de Fernando Amat millora anteriors models de porexpan emmotllat en prote-
gir aquest material amb l’ABS transparent, aconseguint major durabilitat i higiene, a part 
de ser idoni per contenir els glaçons. És un disseny sincer, en deixar visible el porexpan, 
un material molt emprat a l’època per les seves prestacions com aïllant tèrmic però que 
fins aleshores havia restat amagat o usat només en l’àmbit industrial. Quant a la forma, 
és ergonòmic, ja que té un orifici a la seva base que facilita que es pugui portar amb una 
sola mà i l’interior és cònic, per tal d’aconseguir una millor manipulació dels glaçons.

Fernando Amat ha dedicat tota la seva vida al disseny, des de diverses vessants. Tant 
com a dissenyador de productes i d’espais, com des del reconegut establiment comer-
cial i sala d’exposicions Vinçon de Barcelona, on ha estat un gran promotor del disseny 
local i internacional, influint en els hàbits i el gust dels seus clients. L’arxiu d’aquest 
establiment forma part del Centre de Documentació del Museu del Disseny.

Teresa Bastardes

GLAÇONERA POLAR, 1974

Fernando Amat Ferré (Barcelona, 1941)

ABS i porexpan
22 cm, 20 cm diàmetre
Diseño y Forma, SA (Disform), Barcelona, 1974 - c.1984
Donació Carlos Javier López, 2014
MADB 138.941
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Aquest llum de peu Alfama forma part de la sèrie de llums que l’equip d’arquitectes, 
dissenyadors i interioristes Lluís Pau, Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay 
(integrants d’IDP) van idear l’any 1976. El primer model va ser de sostre i va donar 
nom al llum, dissenyat expressament per a una casa particular de Sant Jordi d’Alfama 
(urbanització de l’Ametlla de Mar) on l’equip d’arquitectura MBM havia construït dues 
cases i IDP (aleshores PAU-MBM) en va fer l’interiorisme. El model de sostre va donar 
pas al llum de peu (aquest n’és el prototip) i també al de paret que es col·locaren en un 
habitatge del carrer Sor Eulàlia d’Anzizu de Barcelona.

La sèrie pretenia utilitzar conjuntament dos tipus d’il·luminació: una directa amb deu 
làmpades de linestra, i una d’indirecta mitjançant un fluorescent situat a la part posterior 
de la caixa, i que bé pot oferir llum blanca, de color o negra segons la varietat escollida.

El llum està format per una base circular de planxa d’acer de color negre, travessada 
per una franja blanca en la qual hi ha els interruptors. D’aquí parteix el peu, de perfil 
rectangular, que suporta la caixa del llum on s’hi distribueixen els deu portalàmpades de 
les linestres, que poden ser de 30 cm de llargada (35 W) o bé de 50 cm (60 W), i que es 
poden encendre totes alhora o bé alternades. La caixa, en el punt on descansa sobre el 
peu, pot oscil·lar per orientar la il·luminació a voluntat.

Rossend Casanova

LLUM DE PEU ALFAMA, 1976

Estudi IDP (Interiors Disseny Pau) 

Lluís Pau, Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay, 1973-1983

Ferro esmaltat, cable elèctric, portalàmpades, fluorescent i linestres OSRAM
128,8 x 50 x 53 cm (plegat)
Productor: Polinax, Barcelona, 1976 (prototip)
Donació MBM Arquitectes, S.L.P., 2015
MDB 100
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Tria és una prestatgeria d’inalterable caràcter contemporani i jove, dissenyada l’any 
1978 pel tàndem format per Josep Maria Massana i Josep Maria Tremoleda, fundadors 
de l’empresa Mobles 114. Aquesta firma de Barcelona, creada l’any 1973, edita mo-
biliari contemporani amb l’objectiu de millorar la qualitat dels espais col·lectius i de la 
llar amb un disseny de qualitat. Ha rebut, entre altres guardons, el Premio Nacional de 
Diseño 2001.

Tria està considerada un producte emblemàtic d’aquesta firma, que l’ha mantingut al 
mercat des del primer dia. L’any 2006 hi va incorporar el sistema de prestatgeria, do-
tant-la de diversos complements i peces de diversos formats i mides: armaris, calaixos, 
penja-robes, etc.

Tria es produeix en versió de paret (com la del Museu) i de peu, adaptable a tot tipus 
d’ambients de la llar: sala d’estar, cuina, vestidor, home-office, llibreria... tot i que també 
serveix per al moblament de botigues i oficines. El seu sistema polivalent, que pot créi-
xer i modificar-se a criteri de l’usuari, està format per mòduls d’emmagatzematge funci-
onals, resistents i de volumetria lleugera. Pel seu disseny intemporal i articulat, les com-
posicions que pot adoptar 
donen solució a diverses 
necessitats funcionals i 
decoratives. El prestatge 
blanc (RAL 9002) també es 
produeix en els colors ocre, 
verd, taronja i gris antraci-
ta, o bé en fusta de roure, 
cedre, faig o noguera, els 
quals encaixen en el metall 
cromat.

Rossend Casanova F
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PRESTATGERIA TRIA, 1978

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946)

Metall cromat i pintura blanca
150 x 150 x 24 cm
Data de la peça del Museu: 2014
Productor: Mobles 114, Barcelona, a partir de 1978
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.922
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Barceloneta és una taula baixa de perfil geomètric, atemporal i discreta, formada per 
quatre potes de ferro en perfil d’angle cap a l’interior, subjectades per quatre peces 
iguals disposades en sentit contrari i que, soldades, actuen com a travessers. Uns tacs 
de goma circulars situats al centre d’aquestes separen l’estructura del vidre, que hi 
descansa sobresortint mínimament.

La taula es produí amb una post de vidre (transparent -com la de la Col·lecció- o pinta-
da de color) o bé de granit. El treball del ferro es realitzà en un taller de nàutica del port 
de Barcelona, a la Barceloneta, barri mariner que donà el nom a la peça.

Produïda durant més d’una dècada, la taula auxiliar Barceloneta va tenir un molt bon 
èxit comercial.

Rossend Casanova

TAULA AUXILIAR BARCELONETA, 1981

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946)

Ferro, vidre i goma
36,4 x 59,2 x 59,2 cm
Data de la peça del Museu: 1981
Productor: Mobles 114, Barcelona, de 1981 a 1994
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.934
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Kupra és un cendrer dissenyat l’any 1987 pel tàndem format per Josep Maria Massana 
i Josep Maria Tremoleda, promotors de l’empresa barcelonina Mobles 114 la qual, des 
de l’any 1973, edita un tipus de mobiliari contemporani que pugui millorar la qualitat 
dels espais col·lectius i de la llar, sempre amb un disseny de qualitat. L’empresa ha estat 
reconeguda, entre altres guardons, amb el Premio Nacional de Diseño 2001.

Aquest cendrer, tan cilíndric com una cigarreta, està format per una estructura mat que 
s’obre a la part superior brillant per tal de facilitar l’entrada de la burilla. Aquesta part és, 
en realitat, el coll visible d’un recipient extraïble que s’allotja al seu interior, resistent a 
l’oxidació, i que permet posar-hi aigua per ofegar les cigarretes i garantir el seu apagat 
sense haver de prémer-les. Si es prefereix aquesta última opció, la burilla es pot apagar 
en la peça de ferro en forma de creu, també extraïble per tal de facilitar la seva neteja. 
A la part inferior del cendrer, una platina en diagonal permet collar-lo al mur, de manera 
que es pot escollir l’alçada desitjada.

El model també es comercialitzà en versions de sobretaula i de peu, aquesta última 
consistent amb el cos cilíndric sostingut per un peu en fosa de ferro. Kupra va ser se-
leccionat als Premis Delta 1988.

Rossend Casanova

CENDRER KRUPA, 1987

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946)

Alumini anoditzat, llautó cromat i ferro
34,5 x 7,5 x 11,5 cm
Data de la peça del Museu: 1990
Productor: Mobles 114, Barcelona, de 1987 a 1990
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.933
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Vilató va iniciar la seva carrera artística l’any 1939, però fou entre els anys 1945 i 1946, 
gràcies a la beca que li atorgà l’Institut Francès de Barcelona per viure un any a París, 
quan va desenvolupar el seu propi llenguatge —figuratiu i lliure—, que es caracteritza 
per una temàtica personal, la del seu entorn més immediat, que va immortalitzar amb 
traços estilitzats i frescos i amb colors mediterranis, influència de les seves estades es-
tivals al Midi francès i a la seva propietat Lo Monpean, al sud d’Alacant. Vilató es va in-
volucrar pràcticament en totes les facetes artístiques: pintura, escultura, gravat, dibuix, 
il·lustració, ceràmica, cartons per a tapissos, vitralls i coures. L’any 1955 experimentà 
per primera vegada amb la tècnica de la ceràmica a la Poterie Madoura de Valauri (Fran-
ça), on Picasso, el seu oncle, treballava a diari des de l’any 1947.

L’any 1986 l’arquitecte Gérard Thurnauer (1926-2014) li encarregà la decoració de la 
façana i els quatre vestíbuls dels habitatges socials que havia projectat pel municipi 
de Torcy (Marne-la-Vallée), a prop de París, amb plafons de rajoles de gran format de 
la fàbrica alemanya Buchtal Keramic de Schwarzenfeld. Els va començar a decorar en 
Lo Monpean i els va finalitzar al seu estudi del boulevard Raspail de París. La cocció 
va tenir lloc als forns de l’Atelier Terre et Feu de Roger Vigeant, a París. Durant aquesta 
temporada també va decorar les tres rajoles -que la família Vilató va donar l’any 2013 a 
l’Ajuntament de Barcelona, avui al Museu del Disseny-, ornamentades amb els temes 
que més l’interessaven: un retrat, tema al que l’artista se sentia extremadament vincu-
lat, sobre tot si era el de la seva esposa Marianne: “el retrat de la dona estimada sempre 
és una obra mestra”, i representacions dels animals de la seva finca, Huppe, un puput  
i Canela, el llebrer vagabund que Vilató va adoptar l’any 1980 que apareix freqüentment 
a les seves pintures. Vilató afirmava que “els meus quadres són formes, formes que em 
recorden coses que he viscut, que he vist”.

María Antonia Casanovas

RAJOLES, 1986 I 1987

Javier Vilató Ruiz (Barcelona, 1921-París, 2000)

Portrait de Marianne, 1986. Datat al cabell: 23.X.1986. MCB 155.071 
Huppe, 1987. Signat i datat a l’angle superior dret: Vilató. MCB 155.072
Canela, 1987. Signat i datat: a la part inferior XII.1987 Vilató. MCB 155.073
Gres de la Buchtal Keramik núm. 14st8906 amb esmaltat policrom
24 x 24 cm
Producció: Lo Monpean, Alacant
Donació Xavier, Marianne i Adela Vilató, 2014
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Llicenciat en Belles Arts i més recentment en Psicologia, Javier Vallhonrat atresora, 
entre molts altres guardons, el Premio Nacional de Fotografía (atorgat l’any 1995). La 
seva obra ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives; ha estat 
publicada en més d’una desena de monografies i està representada en les col·leccions 
de prestigiosos museus i centres d’art.

Com a fotògraf de moda, als anys vuitanta va aconseguir traspassar amb les seves 
creacions els límits tècnics de la disciplina i va assolir efectes sorprenents amb imatges 
envoltades d’una atmosfera magnètica. Va obtenir prestigi internacional amb les seves 
publicacions a The New York Times, el Vogue britànic, italià i francès i amb les campa-
nyes que va realitzar per a dissenyadors i marques com Christian Lacroix, Jil Sander, 
Yves Saint Laurent, Lancôme i Shiseido, entre molts d’altres. 

El seu prestigi li ha permès seleccionar en quins treballs remunerats vol participar i de-
dica bona part del seu esforç creatiu a projectes de fotografia artística, amb els quals 
investiga des de fa gairebé trenta anys les possibilitats expressives de la creació visual.

La fotografia de la seva autoria amb què compta la Col·lecció respon a un encàrrec de 
Sybilla (amb qui Vallhonrat col·laborà estretament) i s’utilitzà tant per al catàleg de la 
col·lecció de la dissenyadora com per a insercions publicitàries a mitjans italians i japo-
nesos. La imatge la protagonitza la model Rina Kastravelli, amb qui el fotògraf treballà 
en diversos projectes per a Sybilla. 

Esperança Codina

FOTOGRAFIA, 1988

Javier Vallhonrat (Madrid, 1953)

34,1 x 25,5 cm
Gelatina de plata sobre paper baritat
Compra, 2015
MDB 101
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De formació autodidacta, va començar d’ajudant de Fernando Sanz Vega fent repro-
duccions fotogràfiques d’obres mestres del Museu del Prado, lloc que considera la 
seva primera gran escola, on reconeix haver après les nocions bàsiques de composició, 
enquadrament i ús de la llum. 

Gaudeix especialment fent retrats —atresora un interessant arxiu d’alguns dels pro-
tagonistes dels anys vuitanta i noranta— i ha treballat en publicitat i moda. També és 
un apassionat de la música, els seus retrats de músics protagonitzen les caràtules de 
molts discos. 

En el camp de la moda, l’interessa barrejar l’icònic amb l’anecdòtic i fer ús de l’abstrac-
ció com a mètode per relacionar formes diferents. Fotografiar en blanc i negre l’ajuda a 
sintetitzar una idea posant l’èmfasi allà on vol. En el camp de la moda, ha treballat per  
a clients com Armand Basi, Burberry, Loewe i Massimo Dutti, i ha publicat editorials a 
Big, Elle (Espanya, Suècia, França), Marie Claire, Telva i Vogue (Espanya, Itàlia, Alema-
nya), entre moltes altres revistes. 

La imatge amb què compta la Col·lecció fou presa a Nova York, protagonitzada pel mo-
del Bill Shelley. Originalment es va fer per al catàleg tardor-hivern 88/89 de Loewe i més 
endavant es va utilitzar també com a imatge de la campanya publicitària internacional 
per a la colònia Hombre, de la mateixa marca. 

Alejandro Cabrera fa temps que combina la seva tasca professional amb el desenvo-
lupament de la seva obra personal, on experimenta amb universos ficticis en diversos 
suports fotogràfics. 

Esperança Codina

FOTOGRAFIA, 1988

Alejandro Cabrera (Madrid, 1954)

Gelatina de plata sobre paper baritat
36,7 x 26,7 cm
Compra, 2015
MDB 102
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Ordino és una taula auxiliar dissenyada l’any 1988 pel tàndem format per Josep Maria 
Massana i Josep Maria Tremoleda, promotors de l’empresa barcelonina Mobles 114 
que, des de l’any 1973, edita un tipus de mobiliari contemporani que pugui millorar la 
qualitat dels espais col·lectius i de la llar, sempre amb un disseny de qualitat. L’empresa 
ha estat reconeguda, entre altres guardons, amb el Premio Nacional de Diseño 2001.

Ordino presenta tres elements distintius: les seves quatre potes d’alumini anoditzat 
lleugerament inclinades cap a l’exterior, per tal de facilitar la comoditat de qui hi treballa; 
els tensors de la part inferior del taulell que traven aquesta part amb les potes, creant 
una estructura sòlida i resistent; i el segon taulell que actua a la manera d’una lleixa que 
permet situar-hi objectes complementaris. De fet, l’Ordino va ser creada pensant en 
els ordinadors, que arribaven amb força als anys vuitanta, de tal manera que permetia 
situar-hi en un nivell el teclat i la pantalla en l’altre. Aquestes posts són fetes de fusta 
amb acabat negre. L’Ordino forma part d’una col·lecció de mobles de diversos formats 
que va merèixer la Selecció als Premis Delta de 1988.

Rossend Casanova

TAULA AUXILIAR ORDINO, 1988

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946)

Fusta laminada, ferro cromat, alumini anoditzat, pintura negra i tacs de goma
75 x 69,5 x 70 cm
Data de la peça del Museu: 1988
Productor: Mobles 114, Barcelona, 1988
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.930
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Roser Marcé obre la seva empresa el 1970 dissenyant col·leccions per a dona. El 1977 
fa la primera desfilada i el 1982 es llença al mercat internacional. L’any 1985 inicia tam-
bé la producció de roba d’home. És una de les primeres dissenyadores de l’Estat que 
aposta pel prêt-à-porter. A partir de 1992 crea col·leccions i peces personalitzades, i el 
1997 crea la marca Born en Ribera, tot establint el seu taller al barri barceloní de la Ri-
bera, amb sèries limitades de peces còmodes i elegants. També s’especialitza en vestit 
de núvia i uniformes per corporacions. Utilitza teixits de qualitat, amb una costura ben 
feta i una atenció especial als detalls i les formes geomètriques.

En aquest vestit, que es composa d’una jaqueta i uns pantalons “pirata” de color negre 
i formes sòbries, els botons estan disposats en forma de corba i adquireixen importàn-
cia ja que brillen, com a joies, sobre el fons mat. La jaqueta té un coll asimètric, amb 
solapes en forma de fulles d’arbre i una sola butxaca. La senzillesa del conjunt, el que 
només sobresurten el coll i els botons, el converteix en una peça d’estètica minimalista 
i atemporal.

Sílvia Ventosa

CONJUNT VESTIT SASTRE, 1989

Roser Marcé (Sant Pere Molanta, Barcelona, 1947)

Drap de llana
Etiqueta: «Roser Marcé/Barcelona»
Donació Roser Marcé, 2014
MTIB 4.235/14
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El setrill de Rafael Marquina, indubtablement un dels objectes més paradigmàtics del 
disseny espanyol, de gran valor icònic, va tenir diverses variacions des de la primera 
idea fins a la producció final. La proposta va néixer gràcies a la invitació de l’ICSID  
(International Council of Societies of Industrial Design) actual WDO (World Design Or-
ganization), que convidà l’Associació de Disseny Industrial (ADI-FAD) a participar en la 
seva exposició congressual. Marquina presentà les seves revolucionàries setrilleres, 
que passarien a la posteritat pel seu sistema mal anomenat “antidegoteig”, que en 
realitat recull l’oli sobrant del broc per reaprofitar-lo i evitar així els habituals regalims 
untosos.

La idea pren la forma d’una proveta de laboratori, de vidre i precisa, que Marquina de-
senvolupà amb diverses provatures. Les peces finalistes, dues setrilleres, una per a l’oli 
i l’altra per al vinagre, guanyaren el premi Delta de l’ADI-FAD de l’any 1961. Aquelles 
primeres tenien el recipient cilíndric, volum que modificà fins aconseguir el popular dis-
seny conoïdal que coneixem avui.

Aquest model de setrill és una variació: va ser creat l’any 1990, quan l’autor reemplaçà 
el broc de vidre per un d’acer inoxidable. La seva filla, Nani Marquina, s’ocupà de la 
seva producció, comercialitzant-lo amb un embolcall que, com si fos un vestit, és fet 
amb tires de palla cordades a la cintura, on subjecta l’etiqueta amb el nom de l’autor.

Rossend Casanova

SETRILL MARQUINA, 1990

Rafael Marquina Audouard (1921-2013)

MADB 138.926-03, porexpan i fusta pintats, 18,5 cm, 9,2 cm diàmetre (maqueta)
MADB 138.926-01, vidre i acer inoxidable, 21,5 cm, 8,3 cm diàmetre
MADB 138.926-02, vidre, acer inoxidable i embolcall de palla, 22,5 cm, 9 cm diàmetre 
Data de les peces del Museu: 2000
Productor: Nani Marquina, Barcelona, 1990-2000
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.926-00
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Fil és un llum de sobretaula d’una forta càrrega poètica, com passa en altres obres 
del dissenyador i arquitecte portuguès Álvaro Siza, considerat un dels més impor-
tants del segle xx i guanyador, entre d’altres, del Premi Mies Van der Rohe (1988)  
i del Premi Pritzker (1992).

Inspirat en els antics llum d’oli, Fil presenta el peu i la tija, que en els candeleiros eren 
de llautó de gruixudes proporcions, amb la mínima expressió a partir de fines barni-
lles d’acer inoxidable. Alhora, els tradicionals braços que sostenien el pàmpol, aquella 
planxa de llautó destinada a tapar la flama i evitar l’enlluernament, queda aquí supera-
da per una peça rectangular i lleugera de mínima expressió. Igualment, l’antiga anella 
de la qual penjaven les cadenetes que sostenien accessoris, com l’apagallums, està 
aquí electrificada amb un interruptor que connecta directament el corrent elèctric a la 
bombeta, recorregut fet per un fil que pot col·locar-se de la manera que es vulgui i que 
li dóna el nom.

Fil és un llum que forma part del catàleg de Clàssics de l’empresa Mobles 114, que el 
produeix des de l’any 1991, tant per la seva radicalitat contemporània com per retre així 
un homenatge a un dels grans arquitectes del nostre temps. L’any 2017, per tal d’adap-
tar-se a la normativa, s’ha reeditat amb la part elèctrica modificada.

Llum de taula emocionant, d’enganyosa senzillesa, aparença fràgil i sense artificis, l’ho-
nesta poètica de Fil es revela com el resultat d’un estudi complex.

Rossend Casanova

LLUM DE SOBRETAULA FIL, 1991

Álvaro Siza Vieira (Matosinhos, Portugal, 1933)

Acer inoxidable
35 x 20 x 20 cm
Data de la peça del Museu: 1991
Productor: Mobles 114, Barcelona, a partir de 1991
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.938
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Transparent i deixant l’estructura a la vista, Platea és un paraigüer de disseny intempo-
ral, de formes austeres i simples. Està format per tres barnilles verticals, unides en la 
part superior per dues anelles i en la inferior per uns travessers que suporten el recipient 
on es recullen les gotes del paraigües. Aquest dipòsit es pot buidar amb facilitat i, alho-
ra, la lleugeresa del conjunt permet transportar-lo amb comoditat.

Paraigüer de gran capacitat, auster de formes, de forta càrrega geomètrica, el seu dis-
seny permet dipositar-hi paraigües de qualsevol grandària, des dels llargs de bastó als 
curts plegables.

Platea el produeix i comercialitza Mobles 114 des de la seva creació, l’any 1992. Durant 
aquests vint-i-cinc anys d’existència s’ha venut arreu del món, sobretot perquè és pràc-
tic i funcional, i per la seva lleugeresa visual, que encaixa en diversos tipus d’espais, 
en especial en aquells on hi ha gran circulació de persones, com ara botigues, hotels o 
espais de recepció.

Rossend Casanova

PARAIGÜER PLATEA, 1992

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez (Barcelona, 1946)

Metall cromat i alumini
49 cm, 29 cm diàmetre
Data de la peça del Museu: 1992
Productor: Mobles 114, Barcelona, a partir de 1992
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.919
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L’any 1960, l’arquitecte Álvaro Siza projectà la casa de l’escriptora Luisa Ferreira da 
Costa a Matosinhos, Porto. L’encàrrec consistia en un habitatge que li donés privacitat i 
repòs, a més de tenir llum tènue i indirecta, idònia per a l’escriptura. L’any 1987 la casa 
canvià de propietari, el qual li demanà al propi Siza diverses reformes, i a principis dels 
anys noranta els nous propietaris li encarregaren alguns mobles. L’arquitecte dissenyà 
des de llums fins a taules, aparadors o cadires. Gairebé tots han estat produïts en sèrie 
per diverses empreses productores, aconseguint gran popularitat i prestigi. És el cas 
d’aquestes dues cadires, conegudes també com C1 i C2, que a Espanya va intentar 
editar i distribuir −sense arribar a comercialitzar-les− Mobles 114 amb el nom d’Oporto, 
en clara referència a la localitat on està situada la casa.

Les dues són formalment molt semblants. De geometria quadrada, la cadira de braços 
(MADB 138.929-2) presenta les potes davanteres travades a les posteriors per un tra-
vesser que, alhora, està travat per un reforç vertical que subjecta el braç. El respatller 
consisteix en una peça rectangular que reposa als braços i es reforça amb el muntant 
de les potes posteriors. Els braços presenten, als seus extrems, una lleugera inclinació 
que afavoreix el repòs dels canells.

L’altra cadira (MADB 138.929-1) és una síntesi de la primera i també té les potes da-
vanteres més gruixudes que les posteriors, les quals continuen formant el respatller. A 
la base, les potes també estan travades per dos travessers, aquí alhora travats per un 
tercer.

Rossend Casanova

CADIRA I CADIRA DE BRAÇOS OPORTO, 1993

Álvaro Siza Vieira (Matosinhos, Portugal, 1933)

Cadira
Fusta i entapissat tèxtil
77,6 x 39,5 x 42,4 cm
MADB 138.929-1

Cadira de braços
Fusta i entapissat tèxtil
76,4 x 57 x 48 cm
MADB 138.929-2

Data de les peces del Museu: 1993
Productor: Mobles 114, Barcelona, 1993
Donació Mobles 114, 2014



169

MADB 138.929-2MADB 138.929-1

F
o

to
g

ra
fie

s:
 E

st
u

d
io

 R
af

ae
l V

ar
g

as



170

Aquest peu de taula central o bancada està format per un trípode i tres braços sobre els 
quals ha de descansar el taulell, de vidre i circular, de tal manera que l’estructura quedi 
a la vista. Mobles 114 el comercialitza amb el vidre o sense.

La peça està resolta de manera molt geomètrica, dominada per la triangulació inversa 
–com el seu nom Triple indica– i per les cares llises i anguloses de l’estructura de fusta. 
L’alçada és regulable a tres posicions, posat que la tija encaixa al peu i es pot fixar en 
un cargol acabat en un pom esfèric.

Rossend Casanova

PEU DE TAULA TRIPLE, 1994

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946)

Fusta
72 x 69,5 x 72,5 cm (alçada màxima)
56 x 69,5 x 72,5 cm (alçada mínima)
Data de la peça del Museu: 1994
Productor: Mobles 114, Barcelona, de 1994 a 1996
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.928
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El contenidor de discs compactes Koniec està pensat per poder visualitzar ràpidament 
els estoigs dels discs, que es poden extreure còmodament en quedar separats els uns 
dels altres i sortir dels rails sense quedar fora de la caixa. A més, els estoigs de CDs, 
en tractar-se d’unes capses fetes de plàstic que no necessiten una protecció extra, 
permeten que Koniec no requereixi una tapa o porta que els tanqui, facilitant així la seva 
visualització i extracció.

La gran novetat d’aquest moble, però, inexistent fins aleshores en suports d’aquesta 
mena, és la separació entre les canaletes que permet posar-hi estoigs d’1, 2 ó 3 CDs.

Aquest contenidor està pensat per poder-se fixar a la paret amb dos cargols, situant-se 
de manera horitzontal o vertical, segons les necessitats de l’usuari o de l’espai dispo-
nible.

L’any 1997 va merèixer formar part de la Selecció dels Premis Delta de l’ADI-FAD.

Rossend Casanova

CONTENIDOR PER A DISCS KONIEC, 1996

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946)

Plàstic i alumini
14,3 x 63,2 x 14,5 cm
Data de la peça del Museu: 1996
Productor: Mobles 114, Barcelona, de 1996 a 2003
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.931
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Aquest rellotge de paret va ser un encàrrec de l’empresa Mobles 114 al polifacètic ar-
quitecte, dissenyador i artista Òscar Tusquets, mereixedor, entre d’altres guardons, del 
Premio Nacional de Diseño (1988) i diversos premis Delta de Disseny.

Tusquets va respondre a la comanda amb un rellotge que plasmava el temps com quel-
com infinit i asimètric. Així, en contra de l’esfera tradicional que només mostra dotze 
hores de les vint-i-quatre que té el dia, el seu ofereix la possibilitat de veure-les totes, 
evitant la restricció convencional de mesurar el temps.

Es tracta d’un rellotge de paret aparentment circular però en realitat amb forma d’es-
piral, evitant la repetició del número i evocant així la continuïtat en el temps, per això 
l’esfera no està tancada, sinó que està oberta al nou dia. Aquesta forma en suggerí el 
nom, Nautilus, com si recordés el mol·lusc marí. A més, la part rodona superior, on hi 
ha el suport per collar-lo a la paret, pot interpretar-se com l’ull del nàutil, com si veiés 
impassible el pas del temps.

Fet completament de plàstic, un vidre resguarda les busques de la pols. Els números en 
negatiu procedeixen d’una cal·ligrafia del grafista argentí instal·lat a Barcelona, Ricardo 
Rousselot (El Chaco, 1936), que s’inspira en la tipografia emprada a la Columna Trajana 
de Roma, on la història i el temps estant representats, també, en espiral.

Comercialitzat en color blanc i verd clar marí, l’any 1997 va merèixer formar part de la 
Selecció dels Premis Delta de l’ADI-FAD.

Rossend Casanova

RELLOTGE DE PARET NAUTILUS, 1996

Òscar Tusquets Blanca (Barcelona, 1941)

Plàstic ABS, mecanisme de quars i vidre
30,5 x 28,5 x 4 cm
Data de la peça del Museu: 1996
Productor: Mobles 114, Barcelona, de 1996 a 2003
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.932
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El dissenyador gràfic Pep Llauradó és l’inventor d’aquest penjador pensat, exclusiva-
ment, per a cascs de motocicletes. L’ideà convençut que calia cobrir una necessitat: 
trobar un suport on poder penjar còmodament el casc que s’adaptés a la seva par-
ticular forma, resolent el problema de no saber on posar-lo (a casa, a l’oficina, en un 
establiment...). Era la primera vegada que es dissenyava un penjador d’aquestes ca-
racterístiques.

Així va néixer Perxa, d’aspecte senzill, radicalment oposat als penjadors existents al 
mercat, que no resolien aquest problema, atès que bàsicament estaven pensats per 
penjar-hi la roba. A més, si s’optava per deixar el casc sobre qualsevol suport, com una 
cadira, aquesta deixava de servir per la seva funció primera.

El Perxa es colla a la paret i suporta el casc, que queda penjat literalment al revés, sense 
tocar la paret i, per tant, no l’embruta. El casc penja pel seu propi pes i sembla suspès. 
A més, queda en la millor posició, cap per avall, de manera que permet posar-hi a dins 
els guants o les claus. Serveix 
per a qualsevol tipus de casc 
-també per a cascs de diverses 
disciplines esportives- i de qual-
sevol talla. La pestanya de plàs-
tic que es fixa a la paret permet 
regular la seva posició segons la 
mida del casc i el seu sistema 
evita ratllades.
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PENJADOR PERXA, 1996

Pep Llauradó (Barcelona, 1957)

Ferro calibrat cromat, plàstic ABS i neoprè
14,5 x 11,3 x 5,4 cm
Data de la peça del Museu: 1996
Productor: Gravetat Zero SL, Barcelona, a partir de 1996
Premi Galàctica dels Mitjans de comunicació, IV Feria Nacional de Inventos,  
Vilanova i la Geltrú, 1997
Donació Pep Llauradó (Gravetat Zero sl), 2015
MDB 97
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Juan Duyos i Cecilia Paniagua van començar a estudiar Belles Arts, però es van passar 
al món de la moda. L’any 1991 Juan Duyos inicia la seva carrera amb els dissenyadors 
Manuel Piña i Antonio Pernas. L’any 1995, juntament amb Cecilia Paniagua, creen la 
marca Duyos & Paniagua. L’any de la peça, el 1997, Duyos i Paniagua van presentar 
la col·lecció Naturama conjuntament per primer cop a la Pasarela Cibeles, on els van 
definir com “una bocanada de aire fresco” i reberen el premi a la millor col·lecció. L’any 
1998 desfilen a la London Fashion Week. L’any 1999 se separen, Cecilia Paniagua tre-
balla amb Sybilla i Juan Duyos crea la seva pròpia marca, Duyos. Aquesta es distingeix 
per peces úniques i atemporals, túniques drapejades de teixits fluids de gran volada.  
A partir de l’any 2001 Juan Duyos treballa com a director creatiu de Don Algodón i tam-
bé segueix amb la seva pròpia marca, amb la qual rep nombrosos premis. L’any 2006 
crea una segona marca, Fande Duyos.

Aquesta túnica blanca està feta amb un teixit estampat d’Elio Berhanyer. Contrasta la 
forma de túnica sense mànigues i fins al terra amb l’elecció de la tela rígida de llana. 
La seva forma és lineal, de confecció simplificada, per tal de posar en relleu el motiu 
decoratiu en forma de diana o de sol, del centre rosa que dialoga amb un petit cercle 
rosa de més amunt, enmig de l’esquena.

Sílvia Ventosa

VESTIT TÚNICA, 1997

Duyos & Paniagua (Juan Duyos [Madrid, 1967] i Cecilia Paniagua [Madrid, 1966–2001])

Teixit original d’Elio Berhanyer. Sarja de llana estampada i apelfada 
Madrid
Donació Juan Duyos, 2014
MTIB 4.215/14
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Taula baixa de generoses dimensions que el seu taulell està format per un conjunt de 
dos sistemes de línies paral·leles que es tallen i que formen una retícula, paraula que li 
dóna el nom.

D’aspecte neutre, exempt d’ornament, presenta quatre potes de metall extrusionat de 
perfil quadrat i travades per quatre perfils iguals. Les peces van cargolades, com els 
travessers interiors, de manera que Retícula esdevé una taula que, si convé, es pot 
desmuntar. El taulell està format per nou peces de vidre, de 34 x 34 cm, que s’encaixen 
a uns topalls de goma. A la base de les potes hi ha un tac de goma del mateix color, 
invisible a la vista, que evita ratllades i fregaments.

Cal destacar que Retícula és un sistema de taula de múltiples formats que es poden 
crear a partir de la retícula, de manera que pot tenir una forma quadrada o bé rectangu-
lar i amb diferent nombre de peces de vidre. A més, es dissenyà una cistella metàl·lica 
que, disposada en el lloc d’un dels vidres, actua com a accessori i pot servir de revister, 
test, etc.

L’any 1997 va merèixer formar part de la Selecció dels Premis Delta de l’ADI-FAD.

Rossend Casanova

TAULA RETÍCULA, 1997

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946)

Ferro, vidre i goma
40,5 x 110,8 x 110,8 cm
Data de la peça del Museu: 1997
Productor: Mobles 114, Barcelona, de 1997 a 2003
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.940
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Als disset anys, Sybilla s’inicia al costat d’Yves Saint Laurent. El 1983 dissenya a Madrid 
una col·lecció inspirada en la natura. El 1985 presenta prêt-à-porter en el Saló Gaudí 
de Barcelona, amb el seu llançament comercial de vestits, sabates i perfums. Dissenya 
roba de llit des de 1987. Rep els premis La Aguja de Oro de Dafnis i el Premio Balen-
ciaga. Des de 1989 ven les seves col·leccions al Japó. Entre 1990 i 1992 desfila a Milà, 
Madrid i Tòquio. El 1993 crea la seva línia Jocomomola. El 1997 crea Sybilla Noche  
i Sybilla Casa. El 2003 celebra els seus vint anys de professió amb una exposició al 
Foment de les Arts Decoratives, a Barcelona. Deixa la seva firma el 2005 i desenvolupa 
Fabrics for Freedom per sensibilitzar la indústria tèxtil sobre el consum responsable. 
El 2014 se li concedeix la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El 2015 rep el 
Premio Nacional de Diseño de Moda.

En l’obra de Sybilla es percep optimisme, i una versió poètica i acolorida del món, que 
vol transformar en un espai sensible i divertit. Combina sensualitat i formes austeres 
amb la recerca de nous volums. Els seus vestits són atemporals, amb teixits d’alta 
qualitat i de colors brillants. 

Aquest vestit correspon a la col·lecció Sybilla Noche confeccionada al Japó. Amb una 
forma rectilínia exterior senzilla, la decoració està en la construcció del vestit, que mos-
tra uns volums geomètrics prominents distribuïts en franges horitzontals. 

Sílvia Ventosa

VESTIT SYBILLA NOCHE, 1999-2000

Sybilla (Sybilla Sorondo Myelzwinska, Nova York, 1963)

Drap de llana
Etiqueta: «Sybilla»
Madrid
Donació Marielena Roqué, 2014
MTIB 4.239/14
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Des de mitjan anys 1980, Josep Font comparteix marca amb Luz Díaz: desfilen per 
primera vegada a la Passarel·la Gaudí el 1986 i a la Cibeles des de 1989. El 1991 se 
separen i crea la marca Josep Font, que des de 1993 desfila a Cibeles. Des de 2003 
mostra les seves creacions a París; són especialment reconegudes les seves desfilades 
de 2007 i 2008 d’alta costura a París. El 2009 deixa la seva marca. El 2012 és contractat 
per Delpozo com a director creatiu, activitat que du a terme actualment. El 2014 es re-
coneix el seu talent amb el Premio Nacional de Diseño de Moda. El seu estil és elegant 
i romàntic, per a dones de contes de fades, però immerses en la vida moderna (vegeu 
p. 186). 

Aquest vestit de Josep Font pertany a una col·lecció inspirada des dels vestits tradici-
onals d’Espanya a models orientalitzants que presenta com a únic espanyol a la Set-
mana de l’Alta Costura a París. Està realitzat amb una tela llavorada sobre la que s’ha 
aplicat fragments de gasa estampada, que combina amb brodats d’elements metàl·lics 
i pedreria de vidre. El gran llaç amb que cau sobre el pit li dóna certa solemnitat. El con-
trast entre el verd i el fúcsia es completava a la desfilada amb unes mitges vermelles. 
Té un aire de parentiu amb el vestit “cua de paó” de Balenciaga, peça estrella de les 
col·leccions del Museu, en el què la minifaldilla del davant acaba en una cua llarga al 
darrera, proporcionant al vestit una forma d’el·lipse. 

Sílvia Ventosa

VESTIT, 2008

Josep Font (Santa Perpètua de la Mogoda, 1965)

Col·lecció tardor-hivern, 2008-2009
Teixit llavorat de seda, aplicació de gasa de seda estampada, brodat d’elements metàl·lics  
i de vidre; llaç de tafetà de seda
Barcelona
Donació Carme Ayats Calsat, 2014
MTIB 4.240/14
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Josep Font és un referent de la moda d’aquest país i internacional. Tot coincidint amb 
la desfilada de la col·lecció d’aquest model, el dissenyador rep el Premi L’ORÉAL a la 
millor col·lecció de la Pasarela Cibeles a Madrid l’any 2000 (vegeu p.184).

Josep Font té una mirada historicista als vestits luxosos dels segles XVIII i XIX, i a la indu-
mentària popular espanyola. Aquest conjunt presenta una de les seves siluetes, de tors 
ajustat i faldilla ampla. La qualitat del teixit de llana i el seu color vibrant, en aquest cas 
monocrom, també són característics de Josep Font. La jaqueta sastre duu uns punys 
de gènere de punt. Es combina amb una faldilla voluminosa, en aquest cas recoberta 
per uns volants presentats en cascada vertical. Normalment els volants es superposen 
en capes horitzontals i creen vestits d’enormes proporcions, presents a tota la seva 
trajectòria, que evoquen els models de les princeses de contes infantils. 

Sílvia Ventosa

VESTIT SASTRE, 2000-2001

Josep Font (Santa Perpètua de la Mogoda, 1965)

Tafetà de llana
Etiqueta: «JOSEP FONT»
Barcelona
Donació Marielena Roqué, 2014
MTIB 4.238/14
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Llarg, esvelt i amb braços a la part superior, l’aparença d’aquest penjador i paraigüer 
recorda al bambú, el peu com la canya i els penjadors com les fulles. A més, la idea 
queda accentuada pel porta-paraigües que visualment separa les peces i que recorda 
els segments de les tiges d’aquesta planta. Unes característiques, doncs, que li donen 
el nom.

De disseny auster, formalment impecable i sense artificis, Bambú s’edita en dues versi-
ons, com a penjador i com a penjador i paraigüer.

Està format per una base circular, ampla i pesada, on encaixa el recipient que recull l’ai-
gua sobrant dels paraigües. D’aquí parteix la tija que conté el porta-paraigües, un disc 
amb sis buits, tres de rodons i tres d’allargats, pensats perquè s’hi recolzin els parai-
gües. A la part superior de la tija hi ha dos jocs de penjadors de tres braços cadascun, 
un dels quals foradat a l’extrem.

El penjador i paraigüer es produeix en tres colors (blanc, negre i gris antracita) i fa joc 
amb el penjador de paret i el de peu d’igual nom i dels mateixos autors. Bambú, senzill 
i pràctic, serveix indistintament per a la llar i per a espai d’oficina.

L’any 2003 va ser reconegut amb la Menció d’honor dels Premis Delta de l’ADI-FAD.

Rossend Casanova

PENJADOR I PARAIGÜER BAMBÚ, 2002

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946) 

Eduard Juanola (Barcelona, 1976)

Alumini pintat i poliamida amb fibra
172 x 37 cm diàm.
Data de la peça del Museu: 2002
Productor: Mobles 114, Barcelona, a partir de 2002
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.920
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MTIB 4.230/14

Formada en Art i Disseny a Newham Community College i en Disseny de Moda a la 
Middlesex University, ambdues a Londres, Marta Esteban ha compaginat la col·labora-
ció amb altres dissenyadors amb la creació de la seva pròpia firma, La Marthe. La seva 
obra es caracteritza per unes siluetes molt atrevides aconseguides amb un treball de 
patronatge molt rigorós, on s’aposta per uns teixits elàstics i còmodes tractats amb un 
tall sofisticat. És el cas de les dues peces de la col·lecció del Museu. 

Malgrat que a primer cop d’ull el vestit túnica té una aparença de gran simplicitat propi 
de les túniques, en aquest cas la forma s’aconsegueix a partir d’un patronatge de dues 
circumferències unides intel·ligentment de manera que queda una a cada costat del 
cos. Cada una de les parts té un petit tall transversal que permet passar-hi el braç. El 
vestit de crepè de polièster, que té el caient buscat, se cenyeix al cos just sota el pit 
gràcies a una cinta. Pertany a la col·lecció primavera-estiu 2003.

L’altra model evoca temps passats amb un cos amb aparença pròxima a les cotilles  
i una faldilla que reprodueix els mirinyacs del segle XIX, però aquí amb forma de pantaló 
al davant mentre que manté la faldilla al darrera, la qual cosa afegeix una complexitat 
extrema al patronatge. Aquesta peça complexa li va valer el Primer Premi Internacional 
Apparel Federation a Taipei el 2006.

Teresa Bastardes

VESTITS, 2003 I 2006

La Marthe (Marta Esteban, 1971)
Vestit túnica 
Crepè de polièster, cinta de ras de polièster
Barcelona, 2003
Donació La Marthe, 2014
MTIB 4.230/14

Vestit 
Bodi: gènere de punt de polièster i elastà amb cinta 
de sarja de cotó; bodi interior: sarja de cotó amb 
barnilles de plàstic i cintes de ras de polièster i de 
sarja de cotó; faldilla pantaló: organza de cotó, 
gènere de punt de polièster i elastà amb barnilles 
de plàstic i cinta de sarja de cotó
Etiqueta: «la marthe»
Barcelona, 2006
Primer premi International Apparel Federation, 
Taipei, 2006
Donació La Marthe, 2014
MTIB 4.231/14
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Andrea Ayala es va graduar l’any 2007 a la prestigiosa escola de moda Royal Academy 
of Fine Arts d’Anvers (Bèlgica) i a l’Escola d’Arts i Tècniques de la moda/ESDI de Bar-
celona l’any 2001. Ha treballat en els estudis de John Rocha a Irlanda i Josep Abril a 
Barcelona. Des de l’any 2011 crea les seves pròpies col·leccions a Barcelona (vegeu 
p. 196).

La sèrie Piedras, realitzada encara a l’escola d’Anvers, consta de cinc vestits diferents, 
que representen l’evolució de la silueta de les persones des de la joventut fins a la ve-
llesa i també una motxilla en la qual anem carregant pedres, símbols de les responsa-
bilitats que es van incrementant al llarg de la vida, la qual es representa per l’augment 
del volum de l’esquena. També té una intenció propera a la religió catòlica, ja que vol 
simbolitzar els pecats que es van acumulant al llarg de la vida d’una persona.

Aquest conjunt és el tercer de la sèrie. El vestit incorpora unes cames de pantalons, i pit 
i estómac inclosos en el mateix patró del vestit. La jaqueta està prisada amb plecs fets 
manualment. Duu una estructura que elimina la forma del coll i l’uneix a les espatlles, 
tot prolongant el vestit per sobre del cap. 

Sílvia Ventosa

CONJUNT PIEDRAS, 2004

Andrea Ayala (Barcelona, 1979)

Jaqueta: tafetà de cotó acanalat i elastà, punt de mitja de llana; vestit: popelín de cotó prisat i 
pantalons superposats de sarja de seda
Anvers, Bèlgica
Donació Andrea Ayala, 2014
MTIB 4.217/14
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Mar García Jiménez crea la seva marca Marlota l’any 2004, després d’una extensa 
formació en moda, des de la Universidad Politécnica de Madrid, la prestigiosa escola 
London Central Saint Martin a la Fachhochschule de Trèveris (Alemanya). L’any 2007 
presenta les seves col·leccions a París. El seu treball, en pròpies paraules, presenta 
dualismes i contradiccions com ara femení-masculí, idealisme-pragmatisme, emoci-
ons-intel·lecte. La seva obra té una mirada innovadora que es conjuga amb tècniques 
de sastreria tradicional. Totes les peces han estat elaborades en petits tallers d’àmbit 
local, els quals prenen cura dels detalls i de la qualitat tècnica i estètica de les peces.

Aquesta peça es podria considerar com una peça multifunció ja que es porta tancada 
com un vestit o oberta com un abric. Ens recorda les peces dels anys quaranta les 
quals, en uns moments de severa austeritat econòmica, es duien com un vestit o com 
un abric, segons l’ocasió. Aquest abric és auster, gairebé invisible, i consisteix en una 
gran peça negra l’única ornamentació de la qual és la gran solapa ondulada del propi 
teixit. Per tal que la tela tingui caient i abrigui, és de llana fina, sense vores, tallada al tall 
viu. Aquesta peça, malgrat la seva simplicitat, té un aire elegant i atemporal, i també, 
d’alguna manera, agender.

Sílvia Ventosa

ABRIC, 2004

Marlota -Mar García Jiménez- (Madrid, 1969)

Franel·la de llana i caixmir
Madrid
Donació Mar García Jiménez, 2014
MTIB 4.221/14
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El conjunt forma part d’una sèrie de vuit peces anomenada Re-drawn to understand 
en la qual la dissenyadora Andrea Ayala investiga temes abstractes com el buit i el ple 
o les asimetries. Aquest treball està inspirat en l’obra de diversos artistes contempora-
nis, com ara Rachel Whiteread, que treballa el tema dels motlles, Erwin Wurm, del qual 
atrapa la ironia, o Gordon Matta-Clark, anomenat anarquitecte (anàrquic + arquitecte).

Allò que es pretén és utilitzar els patrons de cada peça per tallar la tela i mostrar el buit 
que resulta en qualsevol tall, allò que resta entre les línies tallades, que aquí es reomple 
amb teles d’altres colors.

En aquest conjunt, una samarreta estreta amb una cintura i uns malucs falsos se super-
posa a una altra camisa més gran. Els pantalons també juguen amb dues capes, els 
pantalons reals i uns pantalons de color viu, plans, al damunt, tal com es dibuixen en 
els patrons.

D’aquesta manera, el conjunt proposa una reflexió sobre el cos, tot comparant el cos 
real (el de sota) i el cos imaginat o desitjat (el de sobre), (vegeu p. 192).

Sílvia Ventosa

CONJUNT RE-DRAWN TO UNDERSTAND, 2005

Andrea Ayala (Barcelona, 1979)

Brusa: doble tela de cotó i viscosa; pantalons: pota de gall de llana i popelín de cotó 
Anvers, Bèlgica
Donació Andrea Ayala, 2014
MTIB 4.218/14
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Ángel Vilda es va formar al Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (Universidad 
Politécnica de Madrid) i al London College of Fashion (London Institute). A principis dels 
anys 2000, va crear la seva pròpia marca Ángel Vilda, i des de l’any 2009 és fundador 
i director creatiu de Brain&Beast, marca que crea col·leccions per a home i dona. Els 
seus models han desfilat a la Passarel·la Gaudí, Circuit Barcelona, Semana Internacio-
nal de la Moda de Madrid (SIMM), Workshop Paris, Rendez-Vous Paris y 080 Barcelona 
Fashion Week. La marca ha obtingut el Premi 080 Barcelona Fashion a la Millor Col·lec-
ció Estiu 2014 (vegeu p. 248). A més, és el cap d’estudis de moda de l’escola IDEP de 
Barcelona. 

El nom d’aquesta col·lecció, Wicked Hope, podria tenir relació amb unes esperances 
malvades o juganeres d’algun ésser màgic, que intervé en les accions dels humans.

El vestit sembla destinat a una cerimònia especial, ja que està fet de lluentons brillants. 
Damunt la gasa s’han cosit unes fileres paral·leles de lluentons que cobreixen tot el 
vestit. La part superior del vestit està folrada amb un teixit negre setinat. La forma del 
vestit és original: el cos duu un escot triangular fins la cintura al davant i està unit a una 
faldilla curta frunzida des de la cintura, que acaba a la dreta en una mena de bossa  
i a l’esquerra en una petita cua. El vestit està cordat amb quatre grans botons de pell 
trenada, sota la cintura, que se subjecten per travetes de tela negra.

Sílvia Ventosa

VESTIT WICKED HOPE, 2005

Ángel Vilda (Madrid, 1976) 

Col·lecció primavera-estiu 2006
Vestit: gasa de seda brodada amb lluentons de plàstic, botons: pell axarolada trenada; 
mantilla: punta mecànica sintètica; folre: setí de seda natural
Etiqueta: “vilda”
Barcelona 
Donació Ángel Vilda, 2014
MTIB 4.172/14
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En el món del ciclisme un nom representà la revolució en la millora de les rodes de bi-
cicletes: Steve Hed. Aquest nord-americà apassionat per les bicicletes és el promotor 
d’aquesta roda aerodinàmica HED3, que du el seu cognom, es fabrica a Espanya i que 
ha permès a diversos corredors (des d’Alberto Contador a Lance Armstrong o Bradley 
Wiggins) guanyar les cronos al Tour de França. És, de fet, la roda que més contrare-
llotges ha guanyat en la darrera dècada. Hed comprà la patent i la maquinària de la 
roda, abans desenvolupada per Specialized segons una creació anterior de Dupont, i la 
millorà d’acord amb el seu enginy i les necessitats que observava en el rendiment dels 
ciclistes.

Es tracta d’una roda de carboni tri-radial que permet al ciclista desplaçar-se amb la 
mínima resistència a l’aire, tant quan avança i el rep frontalment com quan el rep des de 
qualsevol direcció i intensitat. Aquesta roda de tres aspes és la peça estrella de l’em-
presa, molt coneguda també en el món del triatló.

L’empresa Hed Cycling International S.L. s’encarrega de la fabricació a Europa i de la 
distribució dels seus productes, que també exporta a nivell mundial. Especialitzada en 
rodes de bicicleta i amb fàbrica en una petita localitat d’Ourense, fabrica la major part 
de rodes de carboni del seu catàleg i hi estudia la manera de produir millors rodes i més 
ràpides atenent aspectes com el rendiment de les cobertes, l’estabilitat segons el vent, 
la manipulació de la fibra de carboni o el pes. 

Rossend Casanova

RODA HED3, 2005

Steve Hed (EUA, 1955-2014) 

Equip d’enginyers de Hed Cycling International, S.L. (2002)

Fibra de vidre
15,5 cm, 66 cm diàmetre 
Data de la peça del Museu: 2005
Productor: Hed Cycling International, S.L., Pereiro de Aguiar, Ourense, des de l’any 2005
Donació Hed Cycling International, S.L., 2015
MDB 98
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La cadira Gràcia forma part d’una col·lecció que inclou la cadira amb pala abatible per 
escriure (a la dreta o a l’esquerra), la butaca (re-edició en curs) i el tamboret (ja no es 
produeix). Presenta el seient i el respatller d’una sola peça i anatòmic, de fusta natural 
corbada, amb diferents capes de xapa de faig d’1,2 mm de gruix contraposades su-
mant un total de 10 mm d’espessor. Està envernissat amb vernís a l’aigua i a la part infe-
rior du quatre inserts M5. Aquí es suporta per l’estructura metàl·lica formada per quatre 
potes de tub d’acer cromat de 16 mm de diàmetre i 2 mm d’espessor compostes per 
dues parts: les potes davanteres formen part del mateix tub i les posteriors d’un altre. 
Ambdues estan soldades a la zona central donant molta resistència al conjunt.

Atès que es tracta d’una cadira per a col·lectivitats i apilable (màxim de 8 cadires), s’ha 
dissenyat un carro per al seu transport, alhora que també es poden subministrar tacs 
de feltre com a suplement per a terres tous o parquet (així esmorteixen el soroll del des-
plaçament en biblioteques), coixins d’escuma de poliuretà suaus i confortables, i també 
una pinça d’unió que assegura que dues o més cadires no se separin.

De línies contemporànies, lleugera i còmoda, evoca les cadires de disseny nòrdic que 
van aparèixer als anys cinquanta del segle XX.

Rossend Casanova

CADIRA GRÀCIA, 2006

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946) 

Eduard Juanola (Barcelona, 1976)

Contraxapat de fusta de faig i acer cromat
81,5 x 50,3 x 50,5 cm
Data de la peça del Museu: 2006
Productor: Mobles 114, Barcelona, a partir de 2006
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.937
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Aquest cendrer paperera de peu, llarg i esvelt, es va pensar per a l’exterior i s’anticipà a 
la Llei 42/2010 que prohibí el consum de tabac als interiors dels locals.

De cos cilíndric com una cigarreta, està format per una estructura d’acer inoxidable 
polit de 2 mm de gruix. El cendrer, visible a la part superior, és d’acer inoxidable i plàstic 
ABS ignífug, i consisteix en una tapa abatible que s’obre amb clau. A dins hi ha el dipò-
sit, extraïble, de xapa d’alumini pintat de negre. La paperera és visible al cos del cilindre 
i està formada per una simple obertura circular, de 9,5 cm. Una vegada oberta la tapa i 
extret el cendrer, es pot treure fàcilment la paperera gràcies a una nansa. El seu dipòsit 
és d’acer galvanitzat.

Smoke out XL forma part d’una col·lecció de cendrers i de cendrers papereres per in-
terior i exterior. Té la possibilitat de fixar-se al terra amb una volandera, de manera que 
es pot instal·lar en espais públics i d’ús intensiu. El seu aspecte senzill i les seves dues 
funcions fàcilment reconeixibles, el converteixen en un objecte pràctic i funcional.

Rossend Casanova

CENDRER PAPERERA SMOKE OUT XL, 2006

Josep Maria Massana i Flotats (Barcelona, 1947) 

Josep Maria Tremoleda i Àlvarez-Castrillon (Barcelona, 1946) 

Eduard Juanola (Barcelona, 1976)

Alumini, acer inoxidable i galvanitzat
75 x 20,5 cm diàm.
Data de la peça del Museu: 2006
Productor: Mobles 114, Barcelona, 2006
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.935
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Txell Miras és una dissenyadora de moda o una artista conceptual? (vegeu p. 214). Ha 
treballat en les deconstruccions i superposicions de teles amb profunditat, tot posant 
en qüestió el patronatge de la sastreria europea. El 2006, just un any abans d’aquesta 
col·lecció, va guanyar el premi a la millor professional “Barcelona és moda” de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona. 

Descorsetant és una col·lecció en blanc i negre que investiga sobre la cotilla i la com-
pressió del cos que provoca. Aporta fines al·lusions a l’època barroca amb vestits que 
recorden cotilles i faldilles ampliades amb tontillo. A la desfilada de 2006, les models 
tenen en alguna ocasió fins i tot els braços empresonats dins el vestit. Al final de la 
desfilada, Txell Miras crea una petita narració en què una model es desprèn d’una ves-
tidura blanca que no la deixa respirar i, vestida de negre, cau a terra ferida de mort. Una 
estoneta després, un noi abillat de negre, la cobreix amb una tela també negra. El negre 
és un símbol d’alliberació de la cotilla blanca, però també de mort.

Aquest model està fet amb dues teles, brillant i mat, que combinades posen en relleu 
el patronatge d’una cotilla i la seva desconstrucció. Es desdoblen en dues peces: el 
cosset i la faldilla. Les tanques són brillants punts d’unió d’acer, com en les cotilles del 
segle XIX. 

Sílvia Ventosa

CONJUNT, 2007

Txell Miras (Sabadell, 1976)

Col·lecció Descorsetant, primavera–estiu 2007
Faldilla i cosset: teixit de cotó, acrílic, fibra de viscosa i lli; malles: punt de cotó i elastà
Terrassa
Donació Txell Miras, 2014
MTIB 4229/14
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Flod és un tamboret 100 % de polietilè tipus ICORENE 3590 de densitat mitja, fabricat 
amb la tècnica del rotomoldeig, pensat per a ús interior i exterior. Respon a un encàrrec 
de l’empresa Mobles 114 als dissenyadors Martín Azúa i Gerard Moliné, que el 2003 
havien creat l’estudi azúamoliné, en actiu fins el 2008. Ambdós autors comparteixen 
l’interès per la natura, de la que aquest tamboret pren el gest orgànic amb un disseny 
contundent i original, ben acolorit i ergonòmic, alhora que és lleuger i resistent a l’ús 
intensiu i als canvis climatològics de la intempèrie. Totes aquestes qualitats el con-
verteixen en un seient molt indicat per a l’equipament de bars, cafeteries, espais de 
restauració, terrasses, jardins i altres espais exteriors, així com per a llars que busquin 
dissenys coloristes.

En sintonia amb les necessitats actuals però també de futur, Flod és un producte re-
ciclable al 100 % i des de que va ser comercialitzat ha estat destacat per mitjans de 
comunicació i per la indústria del disseny, formant part de la Selecció als Premis Delta 
ADI-FAD de 2007. Aquell mateix any es va presentar a la Fira del Moble de Milà.

De inspiració natural i de forma aparentment escultòrica, Flod respon a un compromís 
dels autors entre la tecnologia i el material. Es fabrica en sis colors: blanc, blau, vermell, 
marró, gris i festuc, com el de la Col·lecció.

Rossend Casanova

TAMBORET FLOD, 2007

azúamoliné (Barcelona, 2003-2008) 

Martín Azúa (Vitòria, 1965) i Gerard Moliné (La Seu d’Urgell, 1977)

Polietilè
83 x 38 x 40 cm
Data de la peça del Museu: 2007
Productor: Mobles 114, Barcelona, a partir de 2007
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.921
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José Castro es va graduar al London Royal College of Art, va treballar a Alexander Mc-
Queen per Givenchy, va ser director artístic de Miró Jeans i es va convertir en un dels 
dissenyadors principals de Desigual des del 2004. L’any 2004 crea la seva firma José 
Castro Estudio, per a roba d’home, dona i nen/nena.

Les seves col·leccions Dead Bird, Noitulove, Blue Sky, Redrum i Aurora han tingut gran 
èxit a nivell internacional i des de l’any 2000 ha rebut nombrosos premis a la seva obra. 
La col·lecció Dead Bird, que va tenir un ressò molt especial a París, vol fugir del món 
urbà cap a allò naturalment excèntric i individual, en paraules del dissenyador, com a 
antítesi d’un coneixement fàcil de l’experiència del món comercial. Hi ressalten peces 
de punt gruixut i altres d’un negre brillant, en totes les seves tonalitats, amb capes  
i capes de teixits sedosos que combina, o més aviat contrasta, amb la tela texana, de 
color clar i tacte més aspre (vegeu p. 212).

El present conjunt revisa la història del vestit des d’una perspectiva actual: combina una 
jaqueta i una faldilla de teixit texà -tenyit amb indi i rentat a la pedra, com als anys vui-
tanta- amb una brusa i un mocador suaus i lleugers. La jaqueta, que presenta volums a 
les espatlles, és una desconstrucció d’uns pantalons texans. La faldilla, també de roba 
texana, integra tonalitats clares i fosques, fet que produeix una sensació de desgastat  
i no desgastat, efecte també reforçat per la seva construcció en tavelles. Aquesta faldi-
lla curta duu un cinturó que marca la cintura i un polissó amb un coixí interior que dóna 
el volum al darrere, en una clara referència a la moda del polissó dels anys 1880.

Sílvia Ventosa

CONJUNT: CAÇADORA, FALDILLA, BRUSA, MOCADOR I MALLES, 2007

José Castro (Pontevedra, 1971)

Col·lecció Dead Bird, tardor–hivern 2007–2008
Faldilla i caçadora: sarja de cotó (teixit texà), brusa i mocador: ras de seda
Etiqueta: “Jose Castro / BARCELONA”
Barcelona
Donació José Castro, 2014
MTIB 4.222/14
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José Castro (vegeu p. 210) ha desenvolupat en aquest conjunt el màxim exponent cre-
atiu de la col·lecció Dead Bird. Fa referència al poema d’Edgar Allan Poe The Raven, 
un corb de plomes negres, d’un negre tan brillant que no deixa opció a tonalitats. Està 
confeccionat amb un laboriós treball de petits volants d’una tela lleugera i transparent, 
el voile de cotó, que es juxtaposen i li donen un volum extraordinari. 

Consta d’un vestit amb escot paraula d’honor, ajustat al tors i amb un gran volum a la 
part baixa, que té un cert aire historicista, ja que la seva forma recorda els vestits de nit 
de l’alta costura dels anys cinquanta. Damunt del vestit, duu una jaqueta sense màni-
gues amb un coll de grans dimensions. El toc surrealista el dóna el cinturó, format per 
dos guants llargs de pell que semblen mans unides al davant de la persona iguals que 
els guants que duu als braços.

El conjunt, d’un negre brillant i amb volants que imiten plomes, ens recorda realment un 
corb de grans dimensions.

Sílvia Ventosa

CONJUNT: VESTIT, JAQUETA, CINTURÓ I GUANTS, 2007

José Castro (Pontevedra, 1971)

Col·lecció Dead Bird, tardor–hivern 2007–2008
Voile de cotó; cinturó i guants: pell
Barcelona
Donació José Castro, 2014
MTIB 4.223/14
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Txell Miras prové del món de les arts plàstiques, amb un especial interès en l’art con-
ceptual (vegeu p. 206). El 2003 presenta les seves primeres col·leccions i a la vegada 
estableix una col·laboració amb Neil Barrett que dura quasi fins a l’actualitat. Investiga 
les relacions entre volums i moviments del cos humà, amb dues obsessions, la forma 
i el concepte. Els seus models es relacionen amb la moda japonesa dels anys 1980  
i els belgues dels 1990, que investiguen la construcció europea dels vestits i aporten 
solucions de deconstrucció. Les presentacions de Txell Miras no deixen indiferents als 
espectadors, ja que les seves mise en scène amb fotos, pel·lícules, llibres i música for-
men part d’un discurs agosarat i crític amb l’stablishment.

La col·lecció Framing investiga el diàleg entre els vestits, les arts plàstiques i la pintura 
emmarcada. El vestit-objecte provoca un gran impacte visual per la seva geometria 
d’angles rectes i per la seva forma retallada, tant sobre fons clar que ressalta la figura, 
com sobre fons fosc que dilueix les línies. Aquest conjunt juga amb el contrast entre un 
rectangle opac, la faldilla i un quadrat buit que mostra l’estómac. Els rectangles estan 
situats a diferents alçades del cos, només les espatlles són arrodonides per adaptar-se 
al cos humà. La faldilla duu pales a la cintura i un rectangle vertical al darrere, subjectat 
amb un tirant a les espatlles. 

Aquest vestit negre, amb el seu volum geomètric, evoca els luxosos vestits dels segles 
XVI i XVII. 

Sílvia Ventosa

CONJUNT, 2009

Txell Miras (Matadepera, 1976)

Col·lecció Framing, tardor–hivern 2009–2010
Conjunt: brusa, faldilla i pantalons curts
Brusa: tafetà de cotó i fibra de viscosa; faldilla: sarja de llana, amb marc de fusta;  
pantalons curts: sarja de cotó, i dues monedes metàl·liques amb inscripció
Etiquetes: «Txell Miras»
Terrassa
Donació Txell Miras, 2014
MTIB 4.228/14
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El llum de sostre i de paret Amigo (abreviació d’Aplic de MIguel i GOnzalo) és el primer 
producte dissenyat per un dels pioners del disseny espanyol, Miguel Milá, conjunta-
ment amb el seu fill Gonzalo, de manera que uneix dos representants de dues genera-
cions del nostre disseny.

El llum es presenta en forma de disc, amb la part central formada per un segon disc 
més petit i opac que conté la font lluminosa. Per la separació entre l’un i l’altre flueix la 
llum, creant la sensació d’una anella lluminosa que no enlluerna lateralment. Les parts 
són estanques, un avantatge que protegeix els components elèctrics i evita que s’hi 
introdueixin o hi nidifiquin insectes, donant un aspecte net i uniformement radiant.

Amigo va ser un encàrrec de la prestigiosa empresa Santa & Cole als dos dissenyadors 
en ocasió de les obres de reforma de la seva seu central, al Parc de Belloch, on ara està 
instal·lat en pèrgoles i passadissos, convertint aquest aplic en un exercici de simplicitat 
impecable on res és sobrer.

Laia Callejà

LLUM DE SOSTRE AMIGO, 2009

Miguel Milá (Barcelona, 1931) - Gonzalo Milà (Barcelona, 1967)

Metall i metacrilat
41 diàm. cm x 7 cm
Data de la peça del Museu: 2009
Productor: Santa & Cole, Barcelona, a partir de 2009
Donació Santa & Cole, 2014
MADB 138.912
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Fidels al seu interès pel disseny sostenible aplicat a elements urbans, els membres del 
col·lectiu Lagranja van idear el 2007 l’aparcament per a bicicletes Key: un producte de 
llarga durada, resistent i que posseeix un aspecte geomètric simple i amable que con-
vida a l’usuari a la seva utilització, trencant amb la fredor característica d’aquest tipus 
de mobiliari urbà.

El nom li ve de la seva part rodona que recorda al mànec d’una clau. Aquest cercle és 
el que permet que ambdues rodes de la bicicleta romanguin lligades alhora evitant així 
possibles robatoris. Key, que permet una fàcil instal·lació i no requereix manteniment, 
pot funcionar de manera individual o en conjunt disposant-se de forma alineada, dis-
seminada, en bateria o creant figures geomètriques. El seu interior està fet de perfils 
d’acer molt resistents i durables, recoberts íntegrament d’escuma de poliuretà d’alta 
densitat per a protegir la bicicleta de cops. La seva base és de fosa d’alumini reciclable, 
atès la seva resistència al contacte directe amb el paviment i a les condicions climato-
lògiques. Lagranja sens dubte va posar en marxa una clara estratègia d’ecodisseny en 
reduir els elements i els materials utilitzats.

L’aparcabicicletes Key ha obtingut diversos premis nacionals i internacionals per la 
seva resistència, seguretat i afinitat amb l’usuari, cobrint unes necessitats urbanístiques 
cada vegada més presents. L’editora Santa & Cole se n’encarrega de la seva producció 
i l’ofereix en color groc, vermell o gris antracita.

Isabel del Río

APARCABICICLETES KEY, 2007

Lagranja Design (Barcelona, 2002)

Acer, alumini i escuma de poliuretà
80 x 57 x 7 cm
Data de la peça: 2014
Producció: Santa & Cole Ediciones de Diseño SA, Barcelona, a partir de 2007
Premi Idea Bronze 2008, Industrial Designers Society of America, Washington, Estats Units; 
Premi Red Dot Design 2008, Design Zentrum, Alemanya; Premi Ciutat de Barcelona a la 
categoria Disseny 2008, Ajuntament de Barcelona
Donació Santa & Cole, 2014
MADB 138.911
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Des de fa anys l’empresa familiar Roca aposta per l’excel·lència en el disseny dels 
seus productes amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus usuaris. Per tal 
de mantenir el seu lideratge en el sector, l’any 2007 creà el Roca Innovation Lab: un 
laboratori d’investigació i desenvolupament que depèn del Roca Design Center dedi-
cat a generar conceptes nous i productes innovadors. El primer resultat és el conjunt 
sanitari W+W (Washbasin+Watercloset), que suma confort i sostenibilitat, i que ha estat 
ideat per un equip interdisciplinari en col·laboració amb els arquitectes italians Gabriele  
i Oscar Buratti.

W+W combina lavabo i vàter en una mateixa peça suspesa que estalvia aigua i optimitza 
l’espai. La seva tecnologia conserva i reutilitza l’aigua residual del lavabo per omplir la 
cisterna del vàter gràcies a un sistema automàtic de filtratge i purificació que neteja l’ai-
gua evitant la mala olor. Sota les mateixes premisses d’estalvi i sostenibilitat, Roca cul-
mina aquest disseny amb l’aixeta Single-Pro que ajuda a dosificar l’aigua i s’obre direc-
tament en fred evitant encendre innecessàriament la caldera i reduint l’emissió de CO2.

Aquesta combinació de sanitaris de solució creativa, intel·ligent i d’acabats impecables, 
demostra perquè Roca és líder mundial en espais de bany i com s’anticipa a les neces-
sitats i els gustos futurs.

Isabel del Río 

CONJUNT SANITARI W+W, 2009

Buratti Architetti (Gabriele Buratti, 1962; Oscar Buratti, 1967) en col·laboració  

amb Roca Innovation Lab (2007)

Porcellana sanitària
Data de la peça: 2009
Producció: Roca Sanitario S.A., Gavà, Barcelona, a partir de 2009
Premi Design Plus, 2009, Conselleria de Disseny i Associació Alemanya de Cambres de 
Comerç i Indústria, 2009; Premi Eco Producte, 2009, revista FX, Regne Unit; Premi Millor 
Producte de l’Any, 2009, revista FX, Regne Unit; Premi Gold a la innovació, 2009, Design 
Awards, 2009; Premi dels Lectors, 2009, revista Wallpaper, 2009; Premi Self Build Innovation 
Product, 2010, revista Homebuilding & Renovating, 2010; Premi Best_Ed, 2010, Asociación 
Diseñadores y Fundación Diseño de Madrid (DIMAD), Madrid; Premi KBB Industrial, 2010, 
revista britànica KBB, 2010; Premi WAN, 2010, web World Architecture News, 2011; Premi 
Delta de Plata, 2011, ADI-FAD, Barcelona
Donació de Roca Sanitario S.A., 2014
MADB 138.916
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L’obra de Francesc Vilasís-Capalleja (1932) és una mostra significativa de la bona fei-
na desenvolupada a l’anomenada Escola de Barcelona. Sota el mestratge de Miquel 
Soldevila i Valls (1886-1956) va resplendir amb llum pròpia en l’ensenyament i aprenen-
tatge de l’art de l’esmalt a l’Escola Massana als anys quaranta i durant bona part de la 
dècada següent, quan va exercir el càrrec de director.

Francesc Vilasís-Capalleja, alumne avantatjat, té gravada en la memòria la data de l’any 
1947, quan sota el guiatge del mestre realitzà el seu primer esmalt a l’Escola Massana 
i així ens ho recorda, en lletres majúscules, en una de les seves darreres obres, la qual 
porta inscrit el nom de Monna Margarita, dedicada a la musa, a la dona tan especial que 
ha inspirat aquesta i tantes altres obres, en una prolífica activitat professional dedicada 
amb notable èxit a l’art de l’esmalt.

Com si d’un artífex del Renaixement es tractés, l’ideal de bellesa femenina emergeix en 
l’obra del nostre artista i així queda plasmat, en Monna Margarita, un treball de madu-
resa, que sintetitza amb gran encert els anys de continu aprenentatge i creativitat que 
caracteritzen la brillant trajectòria de Francesc Vilasís-Capalleja.

Josep Capsir

PROJECTE I PLAFÓ MONNA MARGARITA, 2009 I 2013

Francesc Vilasís-Capalleja (Barcelona, 1932)

Projecte: paper, llapis i aquarel·la
24,8 x 17 x 5 cm
Plafó: metall, esmalts al foc sobre metall (28 cuites), esmalt pintat i miniat sobre coure, fusta  
i esmalt 
50 x 56 x 5 cm
Barcelona
Donació Francesc Vilasís-Capalleja, 2014
MADB 138.905 i MADB 138.906



223

F
o

to
g

ra
fia

: 
E

st
u

d
io

 R
af

ae
l V

ar
g

as

MADB 138.905 

MADB 138.906

F
o

to
g

ra
fia

: 
L

a 
F

o
to

g
rà

fic
a



224

Llicenciada en Comunicació Audiovisual en l’especialitat de ficció cinematogràfica  
i diplomada en Disseny de Moda per ESDI, Marina Pujadas ha combinat la seva carrera 
professional entre el vestuari per arts escèniques (dansa, teatre i cinema) i la moda, re-
alitzant models únics en un procés de confecció molt acurat proper al sistema de l’alta 
costura.

Els models dissenyats per Marina Pujadas fugen de convencions i de les tendències de 
la moda, aportant una gran dosi de creativitat. Com ella mateixa diu, “el desafiament 
creatiu és trobar l’equilibri entre la geometria, l’estructura i la matèria orgànica”. Els dos 
models que la representen a les col·leccions del Museu en són un bon exemple, mos-
trant la màxima perfecció en les tècniques de costura i investigació en el patronatge, tot 
aportant a les peces una visió molt lliure, potser per la seva experiència en el disseny de 
vestuari per a les arts escèniques.

Ambdós estan confeccionats amb materials contraposats entre la brusa i el pantaló en 
el primer o la faldilla en el segon. Fluïdesa contra rigidesa, transparència contra opaci-
tat. L’autora explora les propietats dels materials fins aconseguir formes impossibles, 
gràcies a un patronatge molt acurat que aconsegueix unes peces que fins i tot desafien 
la llei de la gravetat.

Teresa Bastardes

CONJUNTS, 2010 I 2012

Marina Pujadas (1983)

Conjunt de brusa i pantalons
Col·lecció Silence
Brusa: bourelles de seda amb fils elàstics, 
pantalons: mussolina bambula de seda 
Barcelona-París, 2010
Donació Marina Pujadas, 2014
MTIB 4.212/14

Conjunt de brusa i faldilla 
Col·lecció L’infinit 
Barcelona, 2012
Brusa d’organza de seda, faldilla de mikado 
de polièster
Donació Marina Pujadas, 2014
MTIB 4.211/14

MTIB 4.212/14
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Jan iú Més és una marca de prêt-à-porter de dos joves dissenyadors formats en dis-
seny de moda que viuen a Barcelona. L’any 2005 van crear la marca i debutar a la 
Passarel·la Gaudí. 

El jersei està fet a mà a punt de mitja amb unes agulles gruixudes, amb punt pla, i creuat 
al davant sense tanques, ja que està unit a la part inferior. L’enorme volum i la calidesa 
de la llana d’alpaca, que dóna suavitat i brillantor al jersei, contrasta amb la samarreta 
d’una finíssima i transparent bambula de seda, i uns pantalons curts fins al genoll de 
drap de llana. 

El conjunt, malgrat les mides desproporcionades del jersei, té un aire minimalista, amb 
colors sobris.

Sílvia Ventosa

CONJUNT: JERSEI I BERMUDES, 2010

Jan iú Més (Alfonso Peña, Vinaroz, 1980; Joan Manuel Zamora, Alcanar, 1980)

Col·lecció tardor–hivern 2010–2011
Jersei: punt de mitja de llana d’alpaca feta a mà; samarreta: bambula de seda; bermudes:  
drap de llana
Etiqueta: “Jan iú Més”
Barcelona
Premi 080 Barcelona Fashion, gener 2010
Donació Alfonso Peña i Joan Manuel Zamora, 2014 
MTIB 4227/14
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La cadira Green respon a un projecte que va néixer amb el compromís de millorar la 
qualitat de vida de l’usuari tot preservant el medi ambient, per això està fabricada se-
guint les directrius del Sistema de Gestió de l’Ecodiseny ISO 14006.

Està dissenyada pel polifacètic Javier Mariscal i inclou dues versions de cadira amb el 
seient i el respatller de polipropilè, d’una sola peça: la Green eco (en negre i gris clar, 
procedent del reciclatge industrial) i Green colors (amb diversitat de colors i amb un 
percentatge ecològic diferent). Ambdós models són igualment 100 % reciclables.

El polipropilè és un material que ofereix una gran resistència i elasticitat, que queda 
reforçat pels nervis inferiors i posteriors, visibles per l’usuari al respatller. La peça es 
basa en la geometria poligonal i, tot i tenir una aparença angulosa, presenta una forma 
anatòmica que el dota de bona ergonomia. Les potes són de fusta de faig acabades 
amb vernís acrílic i subjectades mitjançant vuit cargols Allen a una platina d’acer 25 x 4 
mm pintada a l’epoxi. La cadira es subministra desmuntada per minimitzar el volum en 
el seu transport i el seu impacte mediambiental, i el seu muntatge és fàcil i ràpid.

És una cadira pensada per a múltiples espais, des d’una oficina a zones de restauració, 
col·lectivitats i també per a la llar. Precisament, per al seu ús exterior, en la seva versió 
amb estructura metàl·lica, el seient té al centre un forat per desguassar en cas de pluja.

Rossend Casanova

CADIRA GREEN, 2011

Javier Mariscal (València, 1950)

Polipropilè, acer i fusta de faig
79 x 50,5 x 45 cm
Data de la peça del Museu: 2011
Productor: Mobles 114, Barcelona, a partir de 2011
Donació Mobles 114, 2014
MADB 138.921
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Formada en Belles Arts i Disseny de Moda, Miriam Ocariz inicià la seva carrera al món 
de la moda amb l’estampació de samarretes a partir dels seus propis dibuixos, obtenint 
de seguida un reconeixement internacional. Entre els anys 2004 i 2006 va ser directora 
creativa de la línia de prêt-à-porter per a dona a Armand Basi, i després va crear la seva 
pròpia marca. 

En una acurada confecció realitzada amb teixits d’alta qualitat, Ocariz ha sabut aplicar 
els inconfusibles estampats de samarretes dels seus inicis a peces més elaborades, 
adoptant també les noves tecnologies. És el cas d’aquest vestit que presenta una forma 
cenyida a la cintura però amb un cos folgat al pit, on la selecció dels teixits no és casual, 
contrastant les diferents textures sobre les quals s’aplica un mateix motiu decoratiu: el 
flexible crepè georgette de la faldilla contrasta amb el rígid gazar del cos. Com diu la 
dissenyadora, aquest vestit és “un joc de volums i de contrastos” que representa l’eteri, 
la fluïdesa. L’estampat, dissenyat digitalment, és una abstracció de motius vegetals que 
reforça la sinuositat del vestit i li atorga moviment.

Teresa Bastardes

VESTIT, 2011

Miriam Ocariz (Bilbao, 1968)

Col·lecció primavera-estiu 2011
Cos de gazar de seda, faldilla de crepè georgette de seda estampada, cinturó de grogèn de 
seda
Etiqueta: “MIRIAM OCARIZ”
Bilbao
Donació Miriam Ocariz, 2014
MTIB 4.234/14
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Bench B és un sistema de bancs que poden anar des del seient individual al de 8 places 
que medeix 6 metres. Pot portar braços o no i pot ser una peça per a l’exterior (sense 
entapissar) o d’interior amb diferents acabats de tapisseria (tèxtils o pell). El sistema 
pertany a la Col·lecció Extrusions, que parteix de l’extrussió de l’alumini com a material 
base per diverses peces de mobiliari, fruit de la col·laboració de Konstantin Grcic i BD. 
A aquesta col·lecció pertany també la taula Table B, que va guanyar un Delta de Plata 
el 2009 i que forma part de la col·lecció del Museu (MADB 138.693).

Grcic dóna importància a la història del disseny i segons ell, no sempre cal crear coses 
noves, sinó que el disseny ha de servir per reinterpretar, millorar o simplement aplicar 
noves tecnologies a formes ja explorades. En aquest cas, el banc Bench B és una clara 
referència a la cadira Barcelona dissenyada per Mies van der Rohe el 1929 per el pave-
lló alemany a Barcelona. El material i les noves tecnologies fan que de la reinterpretació 
d’aquella cadira en surti un seient més còmode però sobretot li dóna la possibilitat de 
ser un producte sistematitzat i per tant adaptable a diverses necessitats.

La peça de la col·lecció del Museu és la versió de banc sense braços i sense entapissar, 
és a dir per exteriors.

Teresa Bastardes

BANC BENCH B

Konstantin Grcic (Munich, 1965),  

Konstantin Grcic Industrial Design (KGID) (Munich, 1991)

Producció: BD Barcelona Design, Barcelona, a partir de 2012
Fundició d’alumini extrussionat i pintat, taps del perfil i tacos reguladors de poliamida
77 x 180,5 x 70 cm
Premi Delta de Plata, 2013. ADI FAD, Barcelona
Donació, BD Barcelona Design, 2014
MADB 138.904
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La bóta H2O és la adaptació de la tradicional bóta de vi, ara pensada per al gaudi en la 
natura practicant un esport, del senderisme al ciclisme, on queda fixada al portabido-
nets de les bicicletes. Dissenyada per l’equip madrileny Noviembre Estudio, s’ha produ-
ït amb la col·laboració de Botas de vino Jesús Blasco, una boteria fundada a Sigüenza 
l’any 1899. Es fabrica manualment i en diversos colors amb tints naturals: verd, verd 
fosc, taronja, rosa, vermell, groc i blau, com el de la col·lecció. Completament estanca, 
H2O està formada per pell natural de primera qualitat amb l’interior de làtex. Té una 
capacitat de mig litre i un diàmetre similar al de les llaunes comercials de 33 cl.

Vencedora del premi Delta de Plata, el jurat en valorà ser un exemple on el disseny  
i l’artesania s’ajunten per tal de crear un producte contemporani, alhora que destacà 
que rescatava la tecnologia tradicional i creava un objecte sensual que envelleix bé  
i que promou, d’alguna manera, la idea de reutilitzar i de tenir cura dels objectes que 
ens acompanyen al llarg de la vida.

D’aquesta bóta de vi adaptada a la vida actual se’n dissenyà una edició especial per a 
Vinçon, on les peces eren de cuir i pell negra, que es van comercialitzar a la botiga de 
Barcelona.

Laia Callejà

BÓTA H2O, 2012

Noviembre Estudio (Alcorcón, 2008) 

Susana Sancho (1973) i Vicente Porres (1981)

Pell de cabra natural, bufeta de làtex (interior) i plàstic ABS (broc)
27 cm, 6,5 cm diàm.
Data de la peça del Museu: 2012
Productor: Botas de vino Jesús Blasco, Sigüenza, a partir de 2012
Premi Delta de Plata ADI-FAD, 2013
Accèssit als Premios Regionales de Artesanía Castilla La Mancha, 2012
Donació Noviembre Estudio, 2014
MADB 138.903
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Caliu és una barbacoa de sobretaula que forma part d’una gama de barbacoes pensa-
des per a diferents necessitats. Feta d’acer inoxidable i suro negre, es presenta amb un 
acabat de pintura anticalòrica.

Creada pel tàndem gironí bahí&güell, aquest estudi de disseny apassionat també pel 
foc van concebre-la com una manera d’entendre la cuina informal, oferint una nova 
forma de compartir una experiència i el gust per la cuina en companyia, en un espai pro-
per, com un jardí o una terrassa. Caliu és un producte totalment diferent als tradicionals 
del mercat, presenta un esperit modern i una preocupació pel gust i els detalls. Té una 
certa estètica arquitectònica, i el seu aspecte i funcionalitat es basen en la simplicitat, 
la qualitat i la facilitat d’ús.

Està format per una gran superfície de cocció rectangular que permet optimitzar l’espai. 
Construïda amb poques peces, sense acoblaments ni parts mòbils, oferint un objecte 
robust, consistent i durador. Pensada per ser col·locada sobre una taula, uns suports de 
suro aïllen completament l’escalfor i protegeixen les superfícies de possibles ratllades. 
Girant cap per vall el suport exterior, també es pot utilitzar al terra funcionant, així, a la 
manera d’un braser. Pensada per a sis persones, Caliu és un producte ideat, dissenyat 
i fabricat a les comarques de Girona.

Rossend Casanova

BARBACOA CALIU, 2012

bahí&güell 

Jordi Bahí i Port (Banyoles,1983) - Jordi Güell i Figa (Girona, 1984)

Acer, acer inoxidable i suro negre 
13 x 40 x 30 cm (barbacoa)
18,5 x 40 x 30 cm (braser)
Data de la peça del Museu: 2012
Productor: bahi&güell, Girona, a partir de 2012
Premi Delta de Plata, ADI-FAD, Barcelona, 2013
Donació bahí&güell, 2014
MADB 138.914
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El conegut dissenyador de moda japonès Issey Miyake, segueix treballant amb el seu 
grup de I+D, anomenat Reality Lab (Japó, 2007), en la recerca i les possibilitats dels ma-
terials per a crear objectes més enllà dels vestits, parant especial atenció als problemes 
mediambientals i a la manca de recursos naturals.

El llum Mendori pertany a la col·lecció de llums IN-EI, que en japonès vol dir “ombra, 
foscor, matís”. Totes les pantalles es construeixen amb material reciclat amb un trac-
tament superficial addicional, sense una estructura interior. Les peces prenen cos grà-
cies a un enginyós sistema de plegat que converteix una peça plana en tridimensional  
i autoportant (incorpora només una petita base de plàstic per preservar el material de 
la pantalla. L’antecedent clar d’aquesta col·lecció desenvolupada juntament amb Ar-
temide, és la col·lecció de vestits 132.5 ISSEY MIYAKE creada el 2010 gràcies a un 
programa matemàtic basat en els principis de la geometria 3D. Els vestits són fets d’un 
sol tall de teixit que a partir d’una sèrie de plecs acaba prenent forma.

Aquesta col·lecció de llums amb tecnologia LED, és la continuació natural del procés de 
recerca amb materials i tecnologia a la indústria tèxtil de Miyake i el Reality Lab. Cada 
una de les pantalles es crea en base a principis matemàtics 2D o 3D, resultant-ne peces 
escultòriques i oferint una harmoniosa alternança entre llums i ombres.

La peça s’incorpora a la col·lecció del Museu en tant que premiada amb un Delta de 
Plata als premis internacionals atorgats per l’ADI FAD.

Teresa Bastardes

LLUM DE SOBRETAULA MENDORI, 2012

Issey Miyake (Hiroshima, Japó, 1938), Reallity Lab (Japó, 2007)

Paper de material reciclat, bases de plàstic.
44 x 48 x 50 cm
Producció: Artemide, a partir de 2012
Premi Delta de Plata, 2013, ADI FAD, Barcelona
Donació Artemide, 2014
MADB 138.902
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De família de creadors de moda, Amaya Arzuaga va presentar la seva primera col·lecció 
a la passarel·la Cibeles el 1995 i ja va ser reconeguda la millor d’aquell any. Deu anys 
després se li va atorgar la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Des de 2010 
presenta la seva primera línia Amaya Arzuaga a París. El 2013 rep el Premio Nacional 
de Moda, que li és concedit just quan presenta la col·lecció Hard Edge. És una de les 
poques dissenyadores d’aquest país que ha desfilat a Paris des de 1994, i també ho fa 
a Madrid, Milà, Londres o Nova York. 

La col·lecció Hard Edge, a la que pertanyen la peça present i la MTIB 4.237/14 (vegeu 
p. 242), es basa en el moviment del mateix nom que es va iniciar a Califòrnia als anys 
1960 per un conjunt de pintors que delimitaven colors vius amb línies molt marca-
des. La proposta Hard Edge d’Amaya Arzuaga consisteix en una sèrie de vestits que 
comencen pel negre, i que progressivament es van combinant amb un sol color molt 
contrastat, com el taronja, el beix o el verd.

Aquest model reuneix les qualitats de flexibilitat i de rigidesa que li donen comoditat  
i un cert aire arquitectònic, tal com s’ha qualificat l’obra d’Arzuaga. La capa amb forma 
circular respon a una recerca de noves formes geomètriques. Segons la dissenyadora, 
les seves peces reuneixen creativitat i avantguarda, amb l’avantatge que són portables. 

Sílvia Ventosa

CONJUNT, 2013

Amaya Arzuaga (Lerma, Burgos, 1970)

Col·lecció Hard Edge, tardor-hivern 2013-2014
Capa: feltre de llana; samarreta: gènere de punt de cotó i fibres sintètiques; pantalons: crepè 
de llana 
Etiqueta: «AMAYA ARZUAGA / MODELO GP924 999 0 PRENDA CAPA»
Madrid 
Donació Amaya Arzuaga, 2014
MTIB 4.236/14
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El vestit pertany a la col·lecció Hard Edge com el model anterior. Recorda una túnica 
d’inspiració grecoromana, de silueta recta i allargada. Està confeccionat amb neoprè 
que imita el gènere de punt. Aquest teixit s’ha tallat amb un sistema làser que evita fer 
costures, i li dóna aquesta aparença plana, com si fos paper. Duu al davant unes pales 
en diagonal que fan l’efecte d’un drapejat. Segons la dissenyadora, el model té una 
silueta papallona, amb espatlles oversize. 

Aquest model tan rectilini i sobri contrasta amb l’anterior de forma circular i de color bri-
llant, però si es veu el conjunt de la col·lecció resulten complementaris i familiars, dins 
una successió coherent de models que expliquen una història de les arts plàstiques, la 
del Hard Edge.

Sílvia Ventosa

VESTIT, 2013

Amaya Arzuaga (Lerma, Burgos, 1970)

Col·lecció Hard Edge, tardor-hivern 2013-2014
Neoprè (tall viu)
Etiqueta: «AMAYA ARZUAGA»
Madrid 
Donació Amaya Arzuaga, 2014
MTIB 4.237/14
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El sistema de llums de suspensió HeadHat és un conjunt flexible de làmpades amb 
unes pantalles (Hat, barrets en anglès) de diferents mides i materials que multipliquen 
la utilitat d’una enginyosa càpsula lluminosa (Head, cap en anglès). Formen un sistema 
simple amb un disseny minimalista i flexible que li dóna gran calidesa gràcies a la il·lu-
minació LED. Els models es formen a partir de pantalles de ceràmica i d’alumini, i els 
components i la tecnologia modulars intercanviables els converteixen en un producte 
amb un cicle de vida llarg i fàcil de reciclar. A més, el HeadHat fomenta la bona distribu-
ció de la calor, ofereix una il·luminació sense enlluernament i és molt senzill de muntar.

L’Equip Santa & Cole va observar que actualment qualsevol pantalla era compatible 
amb un portalàmpades estàndard, però que amb els nous llum LED es perdia aquesta 
universalitat, de manera que van concebre el HeadHat on una mateixa càpsula és com-
patible amb diferents pantalles al compartir l’encaix central. L’equip ha desenvolupat, 
doncs, la seva pròpia bombeta, obrint una nova via entre el portalàmpades i el LED 
incorporat o a mida del producte. De fet, aquesta proposta ofereix una bona dissipació 
i transmissió de la llum, situant el focus de llum al punt més alt de la pantalla per evitar 
enlluernaments.

El sistema HeatLed permet adaptar-hi els models de pantalles Ceramic i Metallic de la 
col·lecció, i d’altres com la M64 i la Cirio.

Rossend Casanova

LLUM DE SUSPENSIÓ HEADHAT, 2013

Equip Santa & Cole (Belloch, Barcelona, 1985)

Pantalla ceràmica, 7,8 x 14,2 diàm. cm (MADB 138.913-01 i MADB 138.913-02)
Pantalla ceràmica, 11 x 20,5 diàm. cm (MADB 138.913-03)
Pantalla d’alumini, 7,5 x 34,8 diàm. cm (MADB 138.913-04 i MADB 138.913-05)
Pantalla d’alumini, 9 x 50 diàm. cm (MADB 138.913-06)
Data de les peces del Museu: 2013
Productor: Santa & Cole, Barcelona, a partir de 2013
Premi Delta d’Or, ADI-FAD, Barcelona ,2013
Premi Red Dot, Essen, 2013
Donació Santa & Cole, 2014
MADB 138.913-00



245

F
o

to
g

ra
fie

s:
 E

st
u

d
io

 R
af

ae
l V

ar
g

as

MADB 138.913-03

MADB 138.913-01

MADB 138.913-06

MADB 138.913-04



246

Miriam Ponsa crea moda des de l’any 2000 i ho fa amb un alt grau d’atenció als proble-
mes socials. Les seves sèries Bugaderes, Transhumància i Dones mula (vegeu p. 254)
han guanyat els premis 080 Barcelona Fashion al gener del 2010, gener del 2013 i juliol 
del 2014. Utilitza tècniques artesanals, com ara brodats, trenats o treballs de punt de 
mitja, així com peces clau de la indumentària popular catalana, com les espardenyes  
i els esclops.

Aquesta col·lecció # 24 “Transhumància” és un homenatge al món dels pastors i els 
ramats que es traslladen a la recerca de noves pastures. Una manera de viure nòmada 
enmig de la natura que combina la llibertat de moviment i la duresa de les condicions 
climàtiques a l’aire lliure.

Segons la dissenyadora, “la llana és el material central de la col·lecció. Des de la lla-
na metxa passant per la llana enfeltrada i el fil de llana fins als teixits de llana 100%”. 
Aquesta llana metxa sense filar de color natural, molt gruixuda, està teixida a mà amb 
grans agulles, la qual cosa dóna volum i pes al jersei, que recorda la forma de les ovelles 
amb la seva pròpia llana. Té també un coll alt i ample, i unes mànigues molt obertes, 
donant al conjunt un mena de rigidesa. Ponsa reivindica així l’ús de matèries primeres 
naturals en el vestit, i fa una recreació en forma de botines dels esclops com a calçat 
propi dels pastors, que aïllen els peus del fang i el fred. El jersei contrasta amb un vestit 
de gasa de seda drapejat que se subjecta en una sola espatlla i mostra l’altra al desco-
bert, amb la vora inferior sense cosir, en contrast formal amb la factura perfeccionista 
del vestit. El conjunt s’acompanya d’unes mitges negres brodades a mà -a la part da-
vantera- amb punt al passat amb fils de metall i de llanes multicolors.

Sílvia Ventosa

CONJUNT COL·LECCIÓ # 24 TRANSHUMÀNCIA, 2012

Miriam Ponsa (Manresa, 1973)

Col·lecció tardor-hivern 2013-2014
Jersei: gènere de punt de llana sense filar (metxa) teixit a punt de mitja a mà vestit:  
gasa de seda; mitges: poliamida amb brodat de fils de llana 
Botines: pell i fusta
Etiquetes a les tres peces: “MIRIAM PONSA / BARCELONA / M” 
Manresa, Barcelona
Premi 080 Barcelona Fashion, gener 2013
Donació Miriam Ponsa, 2013
MTIB 4.170/14
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Brain&Beast és una marca creada l’any 2009 per Ángel Vilda, César Olivar, amb una llar-
ga trajectòria de disseny d’indumentària per al teatre, i Verónica Raposo, dissenyadora 
i antiga alumna dels dos primers (vegeu p. 198).

Aquesta col·lecció pertany a una sèrie anomenada Decálogo, formada per deu col·lec-
cions entre els anys 2011 i 2017, que transforma el vestit d’esport i li dóna una certa 
sofisticació amb sentit de l’humor. 

Exotica respon a les dues facetes de la seva definició: pròpia d’un país llunyà i també 
diferent, estranya. Segons els dissenyadors, la col·lecció Exotica s’inspira en jocs, en-
devinalles i jeroglífics d’aparent senzillesa estructural, que responen a complexes equa-
cions geomètriques, en les quals color i matèria formen part d’uns codis que no són 
aleatoris. Els dissenyadors han creat el relat d’un viatge a un destí turístic on la gent va 
vestida amb camises quadrades fetes de grans mocadors de seda de flors i dels moca-
dors dels palestins kufiyya, que apareixen a la col·lecció. El conjunt combina una peça 
típica de la moda informal juvenil, la dessuadora, combinada amb pantalons bombatxo, 
peça que al·ludeix a la indumentària d’home de Turquia, el Magrib o la Índia. Totes dues 
peces tenen un aire de roba d’esport o de viatge. La primera porta una decoració ro-
dona, inspirada en els tancaments de les cotilles, amb ullets i cordons, mentre que els 
pantalons, per la seva forma abombada i el seu acabament cenyit al turmell, recorden 
els dels països que es consideren “exòtics”.

Sílvia Ventosa

CONJUNT DÉCALOGUE IV EXOTICA, 2013

Brain&Beast (Ángel Vilda, Madrid, 1976; César Olivar, Eivissa, 1959; Verónica Raposo, 

Barcelona, 1965)

Col·lecció primavera-estiu 2014 
Gènere de punt de cotó, ullets metàl·lics 
Barcelona 
Premi 080 Barcelona Fashion, juliol de 2013
Donació Ángel Vilda, 2014
MTIB 4.216/14
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Diba és un estudi de disseny de producte que basa el seu treball en l’equilibri entre 
creativitat i industrialització, funcionalitat i estètica, sempre tenint en compte el medi 
ambient en l’elecció de materials. Lodiví, la jove empresa productora d’aquesta peça, 
aposta per productes “km zero”, dissenyats i produïts a Barcelona, i s’especialitza en 
estris de cuina innovadors i funcionals, amb solucions elegants per les necessitats de la 
cuina actual i respectuosos amb el medi ambient. És en aquest punt que dissenyadors 
i productors conflueixen presentant un producte on l’equilibri entre forma i funció, la 
innovació estètica i el respecte al medi ambient s’hi fan ben evidents.

Aquest perniler està fabricat amb fusta de faig procedent de boscos amb certificat FSC 
i acer inoxidable 304L. Potser l’encert més destacable d’aquesta peça és la possibilitat 
de plegar-la, en tres senzills passos, un cop acabat el pernil (aliment de presència es-
poràdica en una llar), facilitant-ne el seu emmagatzematge. El seu disseny està pensat 
també per facilitar-ne la neteja de totes les parts, un aspecte clau en un suport alimenta-
ri i necessari per poder retirar bé el greix sobrant. D’altra banda té uns peus antilliscants 
a la base, de manera que la peça és ferma i molt estable quan s’usa, facilitant de forma 
segura el tall del pernil.

Teresa Bastardes

PERNILER LOJAMONERO, 2013

Diba Studio (Barcelona, 2004)

Fusta de faig i acer inoxidable
28,5 x 45 x 26 cm (3,5 x 39 x 26 cm plegat)
Producció: Lodiví, Barcelona, a partir de 2013
Premi Delta de Plata, 2014. ADI FAD, Barcelona
Donació Lodiví, 2015
MDB 34
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Gardenias és una col·lecció de mobles de jardí. Un programa ampli, variat, polivalent 
i obert que pretén seguir sumant altres peces. La col·lecció consta de bancs, cadires 
de braços amb o sense pèrgola i inclou gerros escultòrics i testos de terracota, i fins 
i tot una regadora. Els seients poden completar-se amb coixins, tant al seient com al 
respatller. La col·lecció inclou la versió de butaca i sofà per a interiors que només es 
diferencia en la tapisseria.

En aquesta col·lecció l’alumini s’ha treballat de forma orgànica donant confort i elegàn-
cia a les peces. La gamma de colors és molt important per l’autor ja que segons ell és 
el que afegeix expressió a la peça, i la triada en aquesta col·lecció és una gamma de 
colors neutres i suaus.

La peça de la col·lecció del Museu, és la versió outdoors pintada amb pintura Axalta 
amb acabat Alesta Cool. que redueix en 20º la temperatura de la superfície de les peces 
exposades al sol, amb acabat microtexturat, i amb el complement de coixins desenfun-
dables en teixit impermeable i transpirable. 

La subtilesa, la bellesa i la memòria estan molt presents en disseny d’aquesta col·lecció 
que, com sol passar amb molts dels dissenys de Jaime Hayon, reinterpreta tipologies 
de mobles característics de temps passats i els dóna una nova visió que els fa total-
ment contemporanis aportant a l’usuari una gran càrrega de memòria. Segons Hayon, 
aquesta col·lecció retorna el glamur, el confort i la bellesa a jardins i terrasses. 

Teresa Bastardes

CADIRA DE BRAÇOS AMB PÈRGOLA GARDENIAS, 2013

Jaime Hayon (Madrid, 1974) Hayon Studio (2000)

Estructura de fundició i lames d’extrusió d’alumini pintat, tacs de poliamida.  
Coixins de teixit sintètic.
167 x 70 x 89 cm
Producció: BD Barcelona Design, Barcelona, a partir de 2013
Premi Delta de Plata, 2014. ADI FAD, Barcelona
Donació BD Barcelona Design, 2015
MDB 99
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En aquesta col·lecció Miriam Ponsa (vegeu p. 246) s’inspira en les anomenades “dones 
mula” o “portadores de Melilla”, les dones que creuen tres o quatre vegades al dia a peu 
la frontera amb Marroc, carregades amb pesants mercaderies de fins a 80 quilos sobre 
l’esquena, en condicions molt dures. 

L’armilla és la peça més espectacular del conjunt ja que encreua cintes rígides de gro-
gèn, com les que s’usaven pels barrets d’home, a la manera d’un teixit però amb un 
efecte de niu d’abella. Les cintes fan al·lusió, d’una banda, a l’empresa de cinteria de la 
família Ponsa i, d’altra altra banda, al sistema de corretges de subjecció dels paquets 
voluminosos que aquestes dones porten adossats al cos i a l’esquena. Aquesta peça 
contrasta amb d’altres peces subtils, com les malles. El mocador i la visera s’inspiren 
en el món de les “dones mula”, el món musulmà que les obliga a tapar-se el cabell i de 
vegades la cara amb el hijab en forma de mocador o vel i, d’altra banda, protegeixen 
de la forta llum solar del nord d’Àfrica que obliga a cobrir-se la cara amb la visera. Amb 
tècniques artesanals similars al braiding i plaiting nuat, macramé i cistelleria, i amb 
cintes elàstiques, se simbolitza la feina prèvia al transport, que és fer els grans paquets 
subjectant-los al cos amb film de plàstic. Les malles són de trama molt oberta, la qual 
cosa dóna transparència i lleugeresa.

Ponsa ha creat en colors terra, blanc i negre un conjunt d’una gran potència visual que 
és un homenatge a aquestes dones valentes a cavall de dos continents.

Sílvia Ventosa

CONJUNT DONES MULA, 2014 

Miriam Ponsa (1973)

Col·lecció Primavera-Estiu 2015
Armilla: cintes de grogèn cosides amb efecte de niu d’abella, teixit de punt elàstic de cotó; 
samarreta: punt de cotó orgànic i lycra; malles: punt de cotó i fibra sintètica; mocador: 
bambula de seda; visera: malla i làmina de plàstic, cinta elàstica; espardenyes: sola d’espart  
i plàstic, cinta elàstica i cordó de trena de cotó 
Etiquetes a la samarreta i malles: “MIRIAM PONSA / BARCELONA / M” 
Etiqueta al mocador: “MIRIAM PONSA / 34 / 100 % SEDA / SILK” 
Inscripcions a la sola de les espardenyes: “39” i “Prym” 
Manresa, Barcelona
Premi 080 Barcelona Fashion, juliol de 2014
Donació Miriam Ponsa, 2015
MDB 93
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Josep Abril combina estudis de Belles Arts i disseny de moda i després crea la seva 
marca de moda per a home l’any 1996. Des de llavors, combina el disseny de moda, 
de vestuari de teatre i d’uniformes de sastreria a mida amb la docència a escoles de 
disseny. Des dels anys 1990 ha obtingut diversos premis a la seva trajectòria (vegeu 
p. 258).

Aquest conjunt de dues peces ha estat triat per Josep Abril per al Museu del Disseny 
de Barcelona, ja que en la seva opinió representa bé la seva obra.

El jersei amb dibuix jacquard és una peça clàssica de Josep Abril. Aquest tipus de 
jersei es torna a repetir a les col·leccions de tardor-hivern 2014-2015 amb diverses 
reinterpretacions del jersei d’home amb decoració de grans volums. Aquest jersei està 
teixit a mà a punt de mitja amb llana gruixuda i fent motius decoratius de trenes a la 
part davantera, que continuen formant un coll de deu franges que composen una gran 
trena o plaiting, com una bufanda, que pot penjar en qualsevol direcció. Aquest jersei fa 
l’efecte d’un enorme i gruixut cobertor. Els pantalons són de llana bullida que ha rebut 
un tractament per fer-la més suau, per a teixits amb una sarja de diagonals amb qua-
dres blaus i marrons, colors presents a les seves col·leccions d’hivern, tant l’any 2009 
com el 2011. Aquests pantalons, no tan ajustats com a les col·leccions anteriors, tenen 
forma de bombatxo, molt amples a la part superior i ajustats als turmells, i representen 
un treball perfeccionista de patronatge i costures en diagonal.

Com a bona mostra de la trajectòria de Josep Abril, es tracta d’un conjunt atemporal, 
elegant, confortable i amb un punt d’informalitat, de colors foscos i amb uns materials 
d’alta qualitat. 

Sílvia Ventosa

JERSEI I PANTALONS, 2009 I 2011

Josep Abril (Barcelona, 1962)

Jersei: llana d’alpaca a punt de mitja fet a mà per Montserrat Mora, hivern 2009, col·lecció 
Medusa; pantalons: sarja de llana bullida, hivern 2011, col·lecció Tai
Etiqueta als pantalons: “JOSEP ABRIL 7 MENSWEAR COLLECTIONS / PRODUCT  
OF BARCELONA”
Barcelona
Donació Josep Abril, 2014
MTIB 4.213/14
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Josep Abril és un dels dissenyadors independents més emblemàtics de Barcelona 
(vegeu p. 256). Combina allò que podríem definir com l’estil de moda de Barcelona 
amb un disseny auster i elegant alhora, dissenyant unes peces flexibles i còmodes 
per home, amb teixits d’alta qualitat, que no són pas lluny de les propostes de Giorgio 
Armani i Antoni Miró dels anys vuitanta i noranta, però amb uns colors i uns talls que 
els donen una personalitat particular.

La col·lecció 34 FW#1415N34 reflections, presentada al gener del 2014 al mercat del 
Born, en el marc de la 080 Barcelona Fashion Week, es relaciona amb el reflex de la 
llum a l’aigua. Hi trobem dues tendències, una vers el patronatge desestructurat, amb 
monopantalons, i, a l’altre extrem, jaquetes i abrics més convencionals. Aquest conjunt 
té tres peces: un abric en forma de levita que a l’esquena presenta una gran obertura 
i se subjecta amb dos tirants cosits en forma de V. Al davant la cintura està marcada 
i és lleugerament oberta, fent l’efecte d’una jaqueta de tres botons que es combina 
amb uns faldons. Tant l’abric en forma de levita com la camisa tenen una decoració 
de puntets que està present a tota la col·lecció. Les cames es cobreixen amb malles 
adaptables, una novetat en el món de la moda per homes.

Sílvia Ventosa

CONJUNT 34 FW#1415N34 REFLECTIONS, 2014

Josep Abril (Barcelona, 1962)

Col·lecció tardor-hivern 2014
Abric: teixit llavorat de llana, pell; camisa: popelín de cotó estampat; malles: punt de cotó  
i elastà
Barcelona
Premi 080 Barcelona Fashion, gener de 2014
Donació Josep Abril, 2014
MTIB 4.220/14
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Aquesta catifa pertany a la Col·lecció Rabari, formada per 4 models diferents (dues en 
beig, com la de la col·lecció del Museu, una en negre i una altra en verd oliva), cada un 
dels quals es produeixen en diferents mides. Com la resta de productes de Nanimar-
quina, es fruit d’un acurat treball de disseny així com de producció i es fabriquen a la 
Índia amb materials 100% naturals i tècniques artesanals. En aquest cas es tracta de 
llana de Nova Zelanda teixida amb les tècniques de Hand knotted i Hand woven sumak.

Els dissenys de la col·lecció Rabari mostren una refinada combinació de ritmes sobre 
un llenç a base de línies i formes que, en paraules dels dissenyadors Doshi Levien, evo-
quen els brodats inacabats, com estudis de les diferents tècniques que emergeixen de 
forma gradual amb el temps. Les composicions espontànies segons els dissenyadors, 
simbolitzen la llibertat d’improvisar inherent a la peça feta a mà. Els colors seleccionats 
per als motius són brillants i vius i inclouen els metal·litzats, sempre tenint en ment els 
brodats tradicionals de les comunitats nòmades de Rabari, que dóna nom a la col·lec-
ció. El resultat una peça gràfica única i original.

És clar que el disseny veu de la tradició artesanal de l’Índia, país d’origen de Nipa Doshi 
que aporta a l‘estudi londinenc Doshi Levian, la direcció visual i en aquest cas el disseny 
gràfic de la col·lecció.

Teresa Bastardes

CATIFA RABARI, 2014

Doshi Levien (Londres, 2000) (Nipa Doshi i Jonathan Levien)

Llana teixida i brodada a mà
240 x 173 cm
Producció: Nanimarquina, Barcelona, des de 2014
Premi Delta de Plata, 2014. ADI FAD, Barcelona
Donació Nanimarquina, 2015
MDB 29
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El fons comprèn la documentació generada per l’activitat de concepció i producció de 
mobles entapissats per part del taller Tapisseria Mir, que abastà tres generacions de la 
família Mir, entre els anys 1903 i 2010. Representa una bona mostra de com s’organit-
zava un negoci de tipus familiar, dedicat a un ofici vinculat a les arts decoratives, en un 
arc temporal que travessa bona part del segle XX.

El fons recull documentació en dos grans àmbits. D’una banda, documents de gestió 
generats per les activitats dutes a terme al taller, que permeten conèixer aspectes com 
l’organització de la producció, l’estructura de comercialització, els clients, els mètodes 
publicitaris, etc., que possibiliten també fer un seguiment de la gestió econòmica i dels 
recursos humans del taller, constituint-se en font per recerques sobre arts aplicades  
i estudis de caire socioeconòmic.

D’altra banda, el fons aplega un volum important de documents gràfics al voltant dels 
models creats en el taller. Els nombrosos esbossos i dibuixos de mobles i composicions 
decoratives són una mostra de com es portava a terme la tasca de projectar mobiliari. 
Els mostraris destinats a ser ensenyats als clients donen evidència fotogràfica dels mo-
dels que finalment es materialitzaven i es posaven a la venda. Ambdues tipologies són 
testimoni de l’evolució en les tendències i mostren quins eren els gustos en el mobiliari 
en diversos moments del segle XX.

El fons es complementa amb una col·lecció de revistes, catàlegs de mobles i monogra-
fies especialitzades en decoració i mobiliari, d’abast internacional, entre les dècades 
dels anys vint i els anys cinquanta. La importància d’aquests materials rau en el fet 
que permeten resseguir les influències de les tendències internacionals, artístiques i de 
mobiliari al nostre país.

Montse Peris

FONS TAPISSERIA MIR

Dates: 1908-1985
Volum: Documentació textual i gràfica (4,7 metres lineals), catàlegs comercials (1 arxivador),  
exemplars de revista (1 metre lineal)
Donació: Ramon Mir i Pipió, 2014
AMDB-3-402
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Tapissers i cadiraires treballant al taller del carrer València, 21, c.1934 

Projecte de Manuel Mir per a un sofà, 1933
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L’any 2015 André Ricard, un dels pioners del disseny industrial al nostre país i primer 
Premio Nacional de Diseño l’any 1987, va fer donació de la seva biblioteca al Centre 
de Documentació del Museu del Disseny. L’interès d’aquesta incorporació radica en 
dues qüestions: la primera és el seu abast temporal i geogràfic, i la segona la seva 
personalitat. 

Pel que fa referència a l’abast temporal, la biblioteca conté títols publicats des de la 
dècada de 1940 fins a la primera dècada del segle XXI, i això ens permet observar els in-
teressos de Ricard des dels inicis de la seva carrera professional. D’altra banda, pel que 
fa al lloc d’edició, la bibliografia és un reflex del caràcter internacional d’aquest disse-
nyador. Llibres americans, anglesos i en llengua francesa, sobretot de la primera meitat  
del segle XX, com ara Industrial Design; a Practical Guide (1940) de Harold Van Do-
ren, La laideur se vend mal (1953) de Raymond Loewy o 20th Century Design, U.S.A.:  
a Survey Exhibition during 1959-1960 (1959) de William Friedman en són bona prova.

Si entre els títols internacionals predominen els de caire teòric i de disciplines diverses 
(sociologia, filosofia, etc.), les publicacions nacionals són més aviat conseqüència de la 
pràctica de la disciplina: Conversaciones sobre diseño industrial (1967), fruit d’unes tro-
bades al Col·legi d’Arquitectes de València, o Ponsatí: l’inflable d’Eivissa (1972), publi-
cat arran del congrés de l’ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) 
celebrat a Eivissa l’any 1971 i en el qual Ricard va tenir un paper rellevant. 

Tots aquests títols ens mostren tant la personalitat d’André Ricard com el panorama 
literari del nostre país al llarg de gairebé mig segle. 

D’altra banda, el Centre de Documentació va rebre la donació de la catedràtica Mireia 
Freixa d’una col·lecció de volums de la primera dècada del segle XX de la revista The 
Studio: an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art. Aquesta és una revista publicada 
a Londres des de l’any 1893 fins al 1964 que volia difondre internacionalment el treball 
d’artistes, arquitectes i dissenyadors i que, per tal de superar la barrera de l’idioma, era 
una revista molt visual. Va tenir molta rellevància en el coneixement i desenvolupament 
de moviments com l’Art nouveau o Arts and Crafts i es va convertir en un element de 
difusió molt important de les arts decoratives que es trobava als tallers de professionals 
de diversos sectors, els quals l’utilitzaven com a material d’inspiració per a les seves 
creacions. Aquesta donació completa la col·lecció ja existent al Centre de Documenta-
ció i és un bon complement per a l’estudi de les col·leccions del Museu.

María José Balcells

BIBLIOTECA ANDRÉ RICARD I REVISTES THE STUDIO

 
Donacions: André Ricard, 2015; Mireia Freixa, 2015
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Coberta del número de febrer de 1903 Pàgina d’anuncis del número 
de febrer de 1903

Il·lustració inclosa en un article sobre 
arquitectura domèstica britànica, 1910 

Pàgina del llibre Introducció al disseny industrial 
amb dedicatòria del seu autor, Santiago Pey 

Portada del llibre de van Doren  
adquirit per André Ricard a la dècada de 1950
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La figura de Jordi Musons és interessant no només com a decorador i arquitecte d’in-
teriors, sinó també com a promotor del disseny des dels diversos càrrecs empresarials  
i institucionals que va exercir. Va desenvolupar gran quantitat de projectes per a es-
tands de fires i per a exposicions i va dur a terme una tasca de sistematització que havia 
de permetre el muntatge seriat d’elements expositius. Realitzà també projectes per a 
espais comercials, locals d’oficines o habitatges. 

En la seva faceta de promotor del disseny, cal destacar que l’any 1961 fou director del 
Salón del Hogar y la Decoración, que l’any 1962 esdevindria Hogarotel, saló del qual 
també fou director entre els anys 1962 i 1969. D’altra banda, col·laborà amb el Ministeri 
de Comerç en la realització d’exposicions i congressos internacionals, va ser delegat 
nacional de l’Empresa Nacional de Artesanía i fundador del Centro de Estética Industrial 
y Comercial.

La seva activitat per a la difusió i el foment de la professió es fa palesa com a membre 
de la Junta Directiva del FAD (Foment de les Arts Decoratives) entre els anys 1959  
i 1965, i d’ADI-FAD (Associació de Disseny Industrial) des de la seva fundació. També va 
formar part del Colegio Nacional de Decoradores, on tingué un paper molt actiu.

Totes aquestes activitats fan de Jordi Musons un personatge rellevant en la història del 
disseny del nostre país i l’estudi del fons permet conèixer millor el seu treball. L’arxiu 
consta de la documentació generada per la seva tasca en el camp de la decoració i 
l’arquitectura d’interiors, predominant els projectes duts a terme entre els anys 1957 
i 1970. També inclou documentació representativa de la seva activitat com a membre 
d’associacions professionals, principalment del Colegio Nacional de Decoradores.

María José Balcells

FONS JORDI MUSONS MARTÍ

Dates: 1957-1986
Volum: Documentació textual i gràfica (1 metre lineal)
Donació: Col·legi Oficial de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya, 2015
AMDB-3-465
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Proposta per a un aparador de la quinzena de la moda als Magatzems Olmedo de Granada, c. 1961

Proposta de muntatge per a una exposició a la sala de la Caixa d’Estalvis a Molins de Rei, 1961
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Rafael Carreras Puigdengolas va ser un arquitecte i dissenyador català (Girona, 1937–
Barcelona, 2013), amb una àmplia i destacada obra com a dissenyador industrial  
i interiorista. En totes dues línies de treball, els seus projectes van ser seleccionats en 
nombroses ocasions per a premis com els Delta de disseny industrial o els FAD d’ar-
quitectura i interiorisme.

Així mateix cal citar la seva trajectòria com a professor a l’Escola Massana de Barce-
lona i a la UPC, on va dirigir el màster de disseny d’interiors. També va estar vinculat a 
institucions com el BCD o l’IN-FAD, de la qual va ser soci fundador i primer president.

El Museu del Disseny de Barcelona té a les seves col·leccions una bona selecció de 
les seves obres, com la Chair Trade (1968) o les cadires Pop (1967) i Hollywood (1993), 
que es poden veure a l’exposició Del món al Museu. Disseny de producte, patrimoni 
cultural.

La donació inclou fotografies originals, retalls de premsa i publicitat d’alguns dels pro-
ductes i interiors dissenyats per Rafael Carreras. També hi ha fullets informatius i tarifes 
d’alguns productes com, per exemple, la cadira Hollywood. Aquesta documentació 
ens presenta un ampli ventall de les tipologies de producte i d’interiorisme que va realit-
zar aquest dissenyador durant la seva trajectòria professional. També ens proporciona 
fotografies i imatges d’època de la majoria de productes que tenim a la col·lecció de 
disseny i ens les mostra en el seu context original. Per tant, té un gran interès per tal 
de poder desenvolupar un estudi més aprofundit sobre aquest professional i ampliar la 
informació que tenim sobre algunes de les peces de la col·lecció del Museu.

María José Balcells

FONS RAFAEL CARRERAS

Dates: c.1960-1989
Volum: Documentació textual i gràfica (2 àlbums de fotografies i una carpeta)
Donació: Família Carreras, 2015
AMDB-3-468
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Interior de la cabina central del veler PUMA 27 dissenyada per Rafael Carreras, c. 1980

Fotografia d’una taula plegable i cadira de braços, c. 1960
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L’arxiu de Toni (Maria Antònia) Miserachs mostra la seva activitat en el camp del disseny 
gràfic. La formació, la pràctica professional i les seves tasques com a docent i promo-
tora del disseny es poden conèixer fent un recorregut pels diversos documents que 
formen part d’aquest fons. 

La incorporació d’aquest arxiu al Centre de Documentació del Museu del Disseny és 
rellevant per diversos motius: perquè correspon al d’una professional de la primera 
generació amb formació acadèmica en disseny, per les relacions que establí amb els 
pioners del disseny gràfic en aquest país i pel fet de tractar-se d’una dona en una pro-
fessió fins aleshores majoritàriament masculina. 

Així mateix, el fons permet establir vincles amb altres arxius dipositats al Museu, re-
construir la història de la disciplina i exemplificar les diverses facetes que conformen la 
professió del disseny: l’exercici professional, la docència i l’activitat de defensa i repre-
sentació de la professió.

El gruix del fons està integrat pels projectes de disseny gràfic duts a terme per Mise-
rachs. Pràcticament per a tots els treballs es compta amb el producte final i, en una 
part important, s’inclou material generat durant el procés tècnic de producció. L’arxiu 
es complementa amb imatges dels projectes.

El fons inclou també documents que són testimoni d’altres facetes de la vida profes-
sional de Miserachs: la seva activitat acadèmica com a estudiant a l’Escola Elisava de 
Barcelona; les relacions dins del món del disseny, amb correspondència professional; 
les activitats de projecció pública en què ha participat, com premis, exposicions o actes 
culturals; l’activitat associativa com a membre d’ADP (Asociación de Diseñadores Pro-
fesionales) i d’altres òrgans consultius i la seva llarga activitat com a docent i directora 
a l’Escola Eina.

El fons reuneix, a més, material bibliogràfic, amb textos publicats que parlen sobre la 
dissenyadora o la seva obra, així com articles o altres contribucions editades per ella 
mateixa.

María José Balcells i Montse Peris

FONS TONI MISERACHS

Dates: 1962-2014
Volum: Documentació textual i gràfica (15 metres lineals), material fotogràfic (5 àlbums), 
material gràfic de gran format (2 calaixos de planera)
Donació: Maria Antònia Miserachs i Ribalta, 2014
AMDB-3-399
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Evolució del procés de creació del logotip del MACBA, 1995

Primeres aproximacions (1)

Versió debatuda i descartada (2)

Versió final (3)

Estudi de diverses opcions tipogràfiques per a la versió final
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El moblista Carles Riart és un dels dissenyadors més representats a les col·leccions del  
Museu del Disseny. El seu treball dóna continuïtat al dels tallers artesans de finals  
del segle XIX i principis del XX, però la varietat i la innovació tipològica del seu mobiliari 
fan palesa la singularitat d’aquest professional, que també destaca per la creativitat 
dels seus projectes d’interiorisme.

El fons de Carles Riart està integrat per més de 600 plànols i 250 dossiers que contenen 
informació (dibuixos originals, documentació administrativa, fotografies, correspondèn-
cia, premsa) sobre projectes d’interiorisme i disseny de mobiliari que permeten realitzar 
una lectura extensa i molt completa de la seva obra. Entre aquests, podem destacar les 
sèries de la Fonda Europa de Granollers, la Primera Colección de Muebles Especiales, 
els mobles per a la Casa Pedreño o la col·lecció per a Muebles Casas.

També gràcies a la documentació conservada es facilita l’estudi i coneixement de mo-
bles que es troben a la col·lecció del Museu, com ara Arcada, la taula Ojalá, el balancí 
Carles Riart Chair o el llum Colilla. 

Així mateix, dins del fons podem destacar el gran nombre de dibuixos i aquarel·les 
de diversos tipus de seients, llums i mobles auxiliars, així com de motius decoratius 
i marqueteries. Els dossiers de projectes també contenen documentació textual que 
comprèn des de textos sobre el concepte del projecte, informació sobre materials, 
pressupostos, factures o correspondència amb clients i professionals del sector.

Completen el fons fotografies i articles de premsa sobre les peces i la trajectòria de 
Carles Riart.

María José Balcells

FONS CARLES RIART

Dates: 1969-2015
Volum: Documentació textual i gràfica (4 metres lineals), material fotogràfic (3 àlbums)  
i material gràfic de gran format (5 calaixos de planera)
Donació: Carles Riart Barcelona 2014, S.L., 2015
AMDB-3-450
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Plànol d’alçat del llum Ana, 1991

Fullet de la Serie de muebles componibles, 1974 Proposta d’interiorisme per a un dormitori, c. 1975
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Un dels objectius primordials del Centre de Documentació del Museu del Disseny és 
donar suport a l’estudi, recerca i creació d’aquesta disciplina, i recollir arxius de profes-
sionals del sector és una de les eines que ens permet assolir-los. En aquest sentit hem 
iniciat una política d’increment patrimonial fixant-nos en aquells dissenyadors que, ja 
desapareguts o al final de la seva carrera professional, han marcat de manera important 
amb el seu treball el disseny d’aquest país. Un d’aquests casos és el d’Yves Zimmer-
mann qui va introduir al nostre país els trets propis i, sobretot, el mètode de treball del 
disseny gràfic suís convertint-se en un referent. 

Nascut i format a Suïssa, Zimmermann es va establir a Barcelona l’any 1961, on va obrir 
el seu propi estudi l’any 1968 i va desenvolupar la seva carrera fins l’any 2012, quan 
va retirar-se. Concepte, racionalitat i rigor tècnic són termes que des dels seus inicis 
ajuden a definir la seva pràctica professional, que ha destacat en àmbits com el de la 
imatge corporativa, el packaging, la publicitat o el disseny editorial. Així, per exemple, 
ja des de la dècada dels seixanta, el tàndem amb André Ricard va posicionar les fra-
gàncies de l’empresa Antonio Puig Perfumes com a vaixell insígnia del bon disseny,  
i les seves creacions per a Industrias Gráficas Casamajó o l’Editorial Gustavo Gili el van 
convertir en puntal del disseny editorial. La imatge corporativa del RACC, AENA o el 
disseny proposat en el concurs de l’Euro són també prova de l’ampli ventall de sectors 
i tipologies que ha treballat, algunes de les quals es troben representades a les col·lec-
cions del Museu del Disseny. 

Però Zimmermann també ha destacat en la seva faceta d’editor de col·leccions de dis-
seny, professor i conferenciant, impulsant el coneixement d’aquesta disciplina quan era 
una gran desconeguda.

Totes aquestes vessants es poden observar i conèixer amb major profunditat gràcies a 
l’arxiu donat al Museu, que comprèn documentació generada o rebuda com a resultat de 
la seva activitat i on destaquen esbossos, proves i productes finals dels seus projectes.

María José Balcells

FONS YVES ZIMMERMANN

Dates: 1969-2012
Volum: Documentació textual i gràfica (40 metres lineals), material fotogràfic (20 àlbums), 
material gràfic de gran format (2 calaixos de planera)
Donació: Yves Zimmermann, 2014
AMDB-3-403
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Imatge de tres propostes per els billets de l’Euro, c. 1999Full del manual d’identitat corporativa d’AENA on es veu 
l’aplicació del logotip dissenyat per Zimmermann, 1992

Esbossos per al disseny de la marca de dermofarmàcia Isdin, 1986
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Xavier Regàs Pagès (Barcelona, 1931-1999) va ser un dels interioristes més destacats 
de les dècades dels 60, 70 i 80 del segle passat a Barcelona, amb més d’un centenar 
de projectes, especialment en establiments d’oci, restauració i hoteleria. Els seus lla-
ços familiars el van situar al bell mig de l’anomenada gauche divine barcelonina i de 
l’impuls creatiu que aquest grup va donar a l’art i al disseny d’aquest període. Així ho 
demostren alguns dels seus projectes més destacats, com la decoració de la discoteca 
Boccaccio, la botiga Groc del dissenyador de moda Toni Miró, el restaurant Via Veneto 
o el Drugstore del Passeig de Gràcia. També van ser celebrats els interiorismes del 
restaurant Tropical a Gavà, les discoteques Florida a Fraga, Barbarella i Babels a Palma 
o Sunset a Madrid.

El fons es composa de la documentació generada en l’exercici de la seva activitat  
entre 1976 i 1993, tot i que predominen els projectes duts a terme entre els anys 1988  
i 1993. La seva incorporació al Centre de Documentació del Museu del Disseny perme-
trà conèixer millor un dels moments més destacats de la història del disseny barceloní 
de la segona meitat del segle XX i endinsar-nos en la trajectòria d’un dels professionals 
que la va protagonitzar.

María José Balcells

FONS XAVIER REGÀS

Dates: 1976-1993
Volum: Documentació textual i gràfica (0,5 metres lineals)
Donació: Col·legi Oficial de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya, 2015
AMDB-3-461
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Projecte de reforma de la discoteca Florida a Fraga, 1991
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Norberto Chaves (Buenos Aires, 1942) s’ha dedicat professionalment a l’assessorament 
en identitat i comunicació institucional i està considerat un dels màxims representants 
d’aquesta especialitat al nostre país. 

D’altra banda, cal destacar la importància de Chaves en el camp de la docència. Ja a 
finals dels setanta, poc després d’arribar a Barcelona, va començar a impartir classes 
a l’escola d’art i disseny Eina, una de les primeres en aquest sector i que va ser re-
volucionària respecte al pla d’estudis que proposava. Des d’aleshores Chaves no ha 
deixat d’impartir classes, cursos, tallers i seminaris en escoles i facultats, tant d’aquí 
com d’Argentina. 

La importància de Norberto Chaves en la història del disseny del nostre país també 
l’observem si seguim la seva trajectòria en institucions molt representatives i decisives 
en el desenvolupament d’aquesta disciplina, com ara l’ADG-FAD (Agrupació de Dis-
seny Gràfic del Foment de les Arts i el Disseny), el BCD (Barcelona Centre de Disseny) 
o el DDI (Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación).

L’arxiu consta de més de 1.300 dossiers que aporten informació sobre l’assessorament 
a organitzacions de promoció del disseny, organismes públics, empreses i institucions 
culturals, i també documentació relacionada amb la docència en escoles de disseny  
i centres universitaris, la preparació de cursos, tallers, seminaris i jornades, així com la 
generada per la seva presència a diversos jurats. També cal destacar els dossiers temà-
tics i bibliogràfics elaborats per realitzar els seus treballs d’assessorament.

El fons ajuda a entendre l’evolució i importància del disseny al nostre país, alhora que 
complementa altres arxius del Centre de Documentació del Museu del Disseny i aporta 
informació addicional sobre alguns dels dissenys que es troben a la col·lecció del Museu.

María José Balcells

FONS NORBERTO CHAVES

Dates: 1978-2013
Volum: Documentació textual (11 metres lineals), material fotogràfic (10 àlbums)
Donació: Norberto Chaves, 2015
AMDB-3-448
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Proposta de programa de realització d’una nova identitat corporativa per a Catalana de Gas, c. 1985
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FONS JULI CAPELLA

Dates: 1983-2013
Volum: 60.000 documents
Donació: Juli Capella, 2015
AMDB-3-464

El fons de l’arquitecte i divulgador del disseny Juli Capella consisteix en un extens recull 
de documents relacionats amb dissenyadors, empreses i institucions vinculades amb 
el disseny. La documentació rebuda és la utilitzada per Capella en els seus múltiples 
projectes com a director de revistes especialitzades (De diseño, Ardi) i col·laborador 
en diverses revistes i diaris, autor de nombrosos llibres sobre disseny, conferenciant  
i professor en un bon nombre de facultats i escoles, nacionals i internacionals, comis-
sari d’exposicions i organitzador d’esdeveniments que han estat rellevants en la història 
del disseny en el nostre país.

L’any 1995, Juli Capella va participar en la selecció de peces de disseny industrial per 
al Museu de les Arts Decoratives i, per tant, entre la documentació que forma part de 
l’arxiu es pot trobar informació sobre algunes de les peces de la col·lecció del Museu. 

El fons consta de 60.000 documents entre catàlegs d’empreses, dossiers de productes, 
diapositives, fotografies, dibuixos, croquis o plànols tècnics, biografies i currículums, no-
tes de premsa, reculls d’articles, etc. Tots ells relacionats primordialment amb el disseny  
i l’arquitectura, tot i que destaca especialment la documentació sobre disseny industri-
al, centrat en autors (dissenyadors o arquitectes) i empreses productores.

La donació d’aquest fons al Centre de Documentació del Museu del Disseny permetrà 
posar a l’abast dels ciutadans tota aquesta informació que ajuda a entendre millor la 
transcendència d’aquesta disciplina i amb la qual s’ha escrit una part de la història del 
disseny al nostre país. 

María José Balcells
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Invitació a la presentació del monogràfic de la revista De 
Diseño dedicat a Xavier Mariscal, 1986

Catàleg del grup Memphis, 1981
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Què és una donació?

Històricament i fins al moment present el Museu del Disseny de Barcelona ha rebut 
importants donacions que han fet créixer les seves col·leccions de forma significativa. 
Un patrimoni propietat de l’Ajuntament de Barcelona que és, per tant, públic.

Els conservadors del Museu són els encarregats d’identificar aquelles peces que 
poden enriquir els fons i que, per norma general, són donades gratuïtament. Perquè 
la donació d’un objecte al Museu és un gest de generositat envers la societat, i és 
també un acte d’estima pel Patrimoni i de recolzament a la Cultura.

La Comissió d’increment (integrada per la direcció del Museu i un comitè de 
conservadors i experts) és l’encarregada de valorar les propostes, escatint el seu 
encaix i decidint la seva acceptació o no, en funció del seu interès per a les col·leccions.

El donant ha de saber que quan el Museu accepta una peça això comporta un seguit de 
compromisos i obligacions (tant pressupostàries com funcionals). L’acceptació genera 
feines de registre, conservació preventiva, restauració, documentació i comunicació. 
Aquestes tasques, pròpies dels museus, representen una despesa de caràcter anual 
i contínua. Per tant, el Museu només accepta aquelles peces que destaquen per la 
seva excel·lència i qualitat.

Criteris d’increment patrimonial

L’objectiu del Museu és constituir col·leccions significatives i de referència, un propòsit 
que s’assoleix tant reforçant i completant els conjunts existents com impulsant la 
creació de noves col·leccions i tipologies. Unes col·leccions que són, i han de ser, 
riques d’obres significatives, coherents (per tal que cada peça del mateix conjunt 
ho sigui en relació amb les altres), equilibrades (perquè els períodes hi siguin ben 
representats), plurals (perquè representin totes les àrees d’acció) i completes (a fi 
d’evitar buits).

Per tal de valorar la idoneïtat d’una peça proposada en donació, el Museu té establerts 
uns criteris d’increment patrimonial que serveixen de base i referència valorativa. 
Es tracta d’unes pautes basades en els principis del patrimoni objectual dels museus 
que prioritzen l’ingrés d’uns objectes respecte a uns altres.
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Aquests criteris exigeixen que la peça proposada ha de ser autèntica, tenir un interès 
i un valor patrimonial excepcional, que mantingui la unitat de la col·lecció on va 
destinada, que destaqui per l’excel·lència i sigui una referència en el seu camp. Ha de 
sobresortir per la seva singularitat, que no dupliqui o repeteixi un objecte ja existent, 
que respecti el marc legal (la procedència ha d’estar contrastada, autentificada i ser 
veraç) i que respecti les regles deontològiques.

També es valora que la peça representi un excel·lent exponent d’una època, estil, 
tipologia o cultura, la seva utilitat per a la interpretació d’un procés històric, artístic, 
cultural o tècnic, si és seguidora o presenta un trencament amb allò establert, si és la 
primera edició (en el cas dels objectes seriats, principalment en el camp industrial), si 
és un prototipus, el seu valor estètic, funcional, tècnic, simbòlic o de difusió o recepció 
d’un model, si ha estat publicada (referenciada o inclosa en catàlegs) o premiada, així 
com la trajectòria de l’autor o de l’empresa i, finalment, el seu estat de conservació.

Departament de Col·leccions

Els tècnics d’aquest Departament vetllen pels fons del Museu i coneixen quines peces 
poden enriquir-los. La proposta de qualsevol nou objecte ha de complir els requisits 
esmentats i la Comissió d’increment en valorarà la idoneïtat.

Correu postal     
Museu del Disseny de Barcelona  
Departament de Col·leccions
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38
08018 Barcelona

Correu electrònic
museudeldisseny@bcn.cat
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