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L’increment de les col·leccions objectuals i els fons
documentals del Museu del Disseny de Barcelona. 2016-2017

Seguint el costum de presentar els nous increments de les col·leccions del Museu,
us fem a mans el volum del bienni 2016-2017, que, com el de l’edició anterior, inclou
tant les col·leccions objectuals com les documentals.
L’increment és reflex de la política de col·leccions del Museu, és a dir, mostra com
les col·leccions de disseny —producte, gràfic i moda— ressegueixen l’actualitat
per tal d’aplegar, conservar i oferir el panorama més representatiu possible de cada
branca. Així mateix, ens permet adonar-nos de la creació de noves col·leccions,
fruit de noves necessitats de la vida contemporània, que actualitzen el discurs del
Museu. Finalment, ens mostren també com el Museu mira de cobrir alguns buits
destacats en les denominades col·leccions històriques, especialment del pas del
segle xix al xx.
Amb aquest llibre coronem quinze anys d’increments aplegats en vuit volums que
porten el nom d’El creixement de les col·leccions. Com els anteriors, és testimoni
d’una bona part del treball que el Museu fa regularment portes endins.
En el bienni 2016-2017 l’increment ha estat notable. Sobresurt el disseny gràfic,
amb una seixantena de cartells, donacions i alguna compra, de dissenyadors
contemporanis, com també la donació del conjunt d’objectes relacionats amb la
taula i la gastronomia que havien format part de les exposicions “Tapas” i “Plats del
dia”. Compra notable del 2016 va ser una col·lecció de vestits de la dissenyadora
Sybilla, de renom internacional. Així mateix, també hem d’esmentar algunes
adquisicions en subhastes barcelonines: algunes peces ceràmiques de la decoració
original del Palau de la Música —un balustre, un floró i una tulipa de làmpada—;
un marc de grans dimensions de fusta tallada i ferro de l’etapa encara modernista
de l’arquitecte Rafael Masó, i un plafó de laca urushi de Coromandel dedicat a
l’església de Sant Genís dels Agudells, obra de Lluís Bracons, que l’havia presentat
a l’Exposició Internacional del Moble i la Decoració d’Interiors del 1923 i que des de
feia moltes dècades es donava per desaparegut; o un fermall de Jaume Mercadé,
a mig camí entre el noucentisme i l’Art Déco.

L’increment documental mereix un comentari especial. Hi destaca la donació d’algunes biblioteques singulars pel que fa al volum i la raresa del seu contingut. És
el cas de la de l’esmaltador Andreu Vilasís, considerada una de les poques especialitzades en l’esmalt a escala internacional. Són també notables la biblioteca de
Ricard Giralt Miracle, un dels grans creadors gràfics del nostre país al llarg del segle
xx, i la Biblioteca Blanxart-Granell, que aplega, entre d’altres, llibres dels vitrallers
Granell i llibres i revistes d’arts decoratives que havien pertangut al decorador terrassenc Eduard Blanxart. Així mateix, són de gran interès per a l’estudi de la història
del disseny al nostre país les donacions dels fons Miguel Milá, André Ricard, America Sanchez i Josep M. Majoral, i també la donació del fons Ramon Rigol, decorador
i moblista, del segon i tercer quart del segle xx.
En definitiva, el Museu del Disseny creix constantment, perquè fer créixer la col·
lecció és un compromís que el Museu té amb la ciutat. Els responsables de vetllar
per les col·leccions hem de treballar per enriquir-les partint del coneixement, amb
coherència, i exigint-ne la màxima qualitat, de tal manera que el patrimoni públic de
la ciutat, patrimoni de tots plegats, sigui un patrimoni de referència.
Així doncs, una vegada més, volem manifestar el nostre agraïment a totes aquelles
persones —dissenyadors, artistes, etc.— empreses o entitats que de manera generosa han contribuït a fer realitat aquest gran nombre de donacions. Per part nostra,
continuem treballant en pro del creixement del patrimoni de la ciutat, fent-lo visible
en les exposicions i els catàlegs corresponents que formen part de la programació
del Museu.

Pilar Vélez. Directora del Museu del Disseny de Barcelona
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PARA-SOL, C. 1850

PARA-SOL, C. 1850

Fai de seda brodat a mà folrat amb tafetà
de seda. Mànec: ivori i llautó
MDB 437

Tafetà de seda amb aplicacions d’animals
de punta de coixí, amb folre de tafetà de
seda. Mànec: ivori i llautó
Inscripció: “I” (o “V”) i “Z” gravades al mànec
MDB 440

PARA-SOL, C. 1850
Tafetà de seda amb aplicacions de tul
rebrodat folrat amb tafetà de seda.
Mànec: ivori i llautó
MDB 438

PARA-SOL, C. 1850
Tafetà de seda, amb folre de tafetà de seda.
Serrells de seda. Mànec: ivori i llautó
Inscripció: “I” i “Z” gravades al mànec
MDB 439

Estudio Rafael Vargas
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PARA-SOL, C. 1850
Blonda mecànica, amb folre de tafetà de
seda. Mànec: ivori i llautó. Virolla: corall
MDB 441

PARA-SOL, C. 1850

MDB 437

MDB 438

MDB 439

MDB 440

MDB 441

MDB 442

Tafetà de seda, amb folre de tafetà de seda.
Mànec: ivori i llautó
Inscripció: “I” (o “V”) i “Z” gravades al mànec
MDB 442

Donació Leonor March Delgado, 2016

Conjunt de para-sols, també anomenats ombrel·les, de mitjan segle XIX. Són objectes
similars als paraigües, però de mesures més petites i més ornamentats. S’utilitzaven en
sortir al carrer per protegir-se de la calor i de la llum solar, També van esdevenir un element de moda. Alguns són personalitzats i duen gravades les inicials de la propietària.
Solen ser de colors vius, de teles lleugeres i resistents, amb brodats i altres ornamentacions com puntes i serrells o mànecs decorats d’os, ivori o fusta, per atraure l’atenció
dels passejants. Els exemplars incorporen mànecs amb ivori llavorat, decoracions de
corall i tenen complexos mecanismes per obrir-los i tancar-los.
Aquestes sis ombrel·les isabelines completen la Col·lecció del Museu, que consistia en
una trentena de peces procedents de la Donació Rocamora.
Sílvia Ventosa
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MARC, C. 1906
Rafael Masó i Valentí (Girona, 1880-1935)

Estudio Rafael Vargas

Fusta de castanyer i ferro
148 x 156 cm
Producció: Miquel Pratmans, ebenista; Nonito Cadenas, serraller (atribuïts), Girona
Compra, 2017
MDB 1.326

Aquest marc va ser possiblement el primer encàrrec que Tomàs de Cendra i Terrades
(Anglès, 1864 - Girona, 1938) va fer a Rafael Masó. Cendra, un hisendat important, va
confiar a Masó la reforma d’un mas a Sant Hilari Sacalm, el Soler de Mansolí, just quan
aquest acabava els estudis d’arquitectura, el 1906. Aquest marc es pot datar a l’inici
de la relació de Masó i Cendra, és a dir, 1905 o 1906. Per la mateixa raó, és probable
que fos fet pels mateixos artesans que van fer els mobles que Masó va dissenyar per
al menjador del Soler. En una fotografia del 1916 d’aquest menjador s’hi pot veure un
altre marc dissenyat per Masó, semblant però més senzill (Tarrús i Comadira 1996,
180). Posteriorment, entre el 1913 i 1916, Masó també va reformar la casa dels Cendra
a Anglès, ca l’Espinàs, coneguda des d’aleshores com Can Cendra (Avall, 29-31, ara
Ajuntament). Tarrús afirma haver vist el marc a Can Cendra, però no s’ha de descartar
que procedís del Soler o fos un encàrrec simultani, i també recorda que emmarcava una
imatge de la Sagrada Família. La inscripció gravada a la part central inferior del marc
indica les dates de casament de Tomàs de Cendra amb Dolors Homs i Burés, i les de
naixement de les seves filles: “Desposoris / 15 de maig de 1891 / Natalicis / Carmen 14
Mars 1890 / Pilar 20 Juny 1891 / Lluisa 11 Janer 1895”. Formalment, així com per les
seves dimensions i el treball ornamental, es tracta d’una de les peces decoratives més
destacades de la primera època de Masó, plenament modernista.
Jordi Falgàs
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TRES PECES DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, BARCELONA, C. 1907
Lluís Domènech i Montaner (Barcelona, 1849-1923)
Premi al Concurs Anual d’Edificis Artístics, Ajuntament de Barcelona, 1908
Patrimoni Comú de la Humanitat, UNESCO, 1997
Aplic decoratiu
Ceràmica esmaltada, ferro pintat i ciment
51 x 51 x 5,5 cm
Producció: Lluís Bru, Barcelona, c. 1907
Compra, 2017
MDB 1.327

Estudio Rafael Vargas

Balustre
Ceràmica esmaltada, ferro forjat pintat
i vidre emmotllat
39 x 16 diàm. cm
Producció: [ceràmica] Fàbrica Pujol i Bausis,
Esplugues de Llobregat, Barcelona, c. 1907
Compra, 2017
MDB 1.329

Tulipa de làmpada
Vidre bufat i emmotllat, i instal·lació elèctrica
38 diàm. x 25 cm
Compra, 2017
MDB 1.328

Aquestes tres peces formaven part de la decoració original del Palau de la Música
Catalana de Barcelona (1905-1908), edifici construït per l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner com a seu de l’entitat coral Orfeó Català.
Es tracta d’un edifici emblemàtic del modernisme i l’única sala de concerts d’aquest estil declarada Patrimoni Comú de la Humanitat per la UNESCO (04.12.1997), que constitueix actualment un punt de trobada ineludible de la vida cultural i social de Catalunya,
així com de la vida concertística de Barcelona.

MDB 1.327

L’espai principal és la Sala de Concerts, que és l’escenari d’estrenes mundials i és un
referent de la música simfònica i coral. Està presidida per un orgue sobre l’escenari i té
una gran lluerna central, feta de vitralls, i altres decoracions com ara mosaics i escultures.
Les baranes de l’escala i també les dels pisos de la Sala de Concerts són suportades
per uns balustres molt originals que tenen l’ànima de ferro amb el cos de vidre i la
base i el capitell de ceràmica. A les baranes del primer i segon pis també hi havia unes
decoracions ornamentals que incloïen uns llums i unes garlandes amb flors, acabades
per uns florons de ceràmica. Aquestes peces van ser retirades a mitjan segle XX, pel
perill que suposaven en la seva ubicació, i les ha adquirit el museu en subhasta pública
(15.03.2017).
Rossend Casanova

MDB 1.329

MDB 1.328
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Guillem Fernández-Huerta
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RAJOLES ROSARI, C. 1912 I CANALETA, C. 1916
Rafael Masó Valentí (1880-1935)
Variant de la rajola original.
Pisa a partir de motlle de guix cuita en forn
morú (galena, quars, engalba blanca i aigua,
vernís corrent de color palla)
20 x 20 x 1,5 cm
MDB 1.265

Pisa modelada amb galetera cuita en forn
morú (galena, quars, engalba blanca, aigua
i òxid de ferro, vernís corrent amb òxid,
de color groc rovellat)
20 x 20 x 1,8 cm
MDB 1.266

Producció: La Gabarra Faiances Emporitanes (1911-1914), la Bisbal d’Empordà;
La Gabarra Coromina & Masó (1914-1916); La Gabarra Coromina Hermanos (1916-1918);
Coromina, Butsems i Cia. (1918-1922); La Gabarra L. Coromina S. en C. (1922-1936);
Coromina y Cia. (c. 1936-2007)
Data de les peces del museu: c. 1930-1960
Donació bosch.capdeferro arquitectures, 2016

La rajola rosari va ser utilitzada per primera vegada per Rafael Masó a l’arrimador de
l’escala interior de la Casa Masó cap al 1912, en què hi va acabar la reforma. En els
anys següents la va utilitzar en edificis seus com la Casa Masramon d’Olot, la Casa
Casas de Sant Feliu i la Casa Cendra d’Anglès, entre altres.

MDB 1.265

Pel que fa a la rajola canaleta, Masó la va utilitzar per primera vegada a diferents arrimadors i porxos de la Casa Joan Casas de Sant Feliu de Guíxols, acabada de construir
pels volts del 1916. En els anys següents, la va utilitzar en edificis seus com la Casa
Masó, la Casa Colomer i la Casa Gispert-Saüch, entre altres.
Les dues peces es van fabricar a La Gabarra Faiances Emporitanes de la Bisbal d’Empordà, que Masó va fundar el 1911 amb els germans Joan Baptista i Alfons Coromina
(avui és la seu del Terracotta Museu). La fàbrica, amb altres noms i en un emplaçament
diferent, va funcionar fins el 2007, per tant és probable que aquestes peces fossin fabricades, respectivament, en unes dates posteriors al 1912 l’una i 1916 l’altra. A més,
es dona la circumstància que, en origen, la rajola rosari era separada per la meitat, just
en el punt de contacte entre les dues fileres de boletes que recorden un rosari. Per tant,
la producció de dues peces juntes en una sola rajola segurament és de dècades més
recents i no es correspon al disseny original de Masó.
Ambdues rajoles procedeixen de la Casa Collage, un immoble situat al carrer de la
Força, 19 de Girona (que no és obra de Masó). Rajoles com aquestes van ser trobades
i reutilitzades a l’edifici durant la rehabilitació duta a terme pels arquitectes (propietaris
i residents actuals) Bosch-Capdeferro entre els anys 2006 i 2009.
Jordi Falgàs

MDB 1.266

BRESSOL, 1924
Hijos de Ventura Feliu
Faig i ferro
196 x 110 x 59 cm
Atribuït a Hijos de Ventura Feliu, València
Donació Maria Giró i Marsal, 2016
MDB 455

Al llarg de la segona meitat del segle XIX, el moble de fusta de faig corbada al vapor,
conegut popularment com a moble de Viena, triomfava arreu d’Europa. Es tractava d’un
moble lleuger, de fàcil construcció, que possibilitava la producció seriada i a baix cost
de multiplicitat de models que s’adapten a les noves necessitats d’una societat que
cerca el confort de l’espai domèstic.
Aquest bressol exhibeix una pràctica cistella, amb vistosos barrots i barana, que embolcalla i protegeix amb eficàcia el nadó. Una estructura enginyosa amb peus prominents,
per garantir l’estabilitat, serveix per penjar la cistella que pot tenir, a voluntat de qui la
manipula, un efecte basculant, molt útil per facilitar el son de la criatura i el seu descans.
El bressol va ser construït a València, possiblement a la fàbrica fundada per Ventura Feliu el 1879, coneguda amb aquest nom i que tindria continuïtat amb la incorporació dels
fills de l’industrial al negoci familiar. Aquest fet quedaria reflectit en la nova denominació
de la firma comercial que passaria a ser Ventura Feliu e Hijos. La màxima expansió del
negoci arribaria a partir del 1916, en què la factoria es va transformar en Hijos de Ventura Feliu. En el seu catàleg i amb el número 2 figura un bressol pràcticament idèntic
al nostre, com molt bé ens va indicar l’expert en mobles de Viena, Julio Vives Chillida.
Aquesta circumstància ens convida a pensar, tot i que el moble no exhibeix cap etiqueta
identificativa, que va ser produït per aquesta empresa.
Josep Capsir
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Estudio Rafael Vargas
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PLAFÓ SANT GENÍS DELS AGUDELLS, 1924

Fusta i laca urushi
108,3 x 83,3 x 4,5 cm
Compra, 2017
MDB 1.431

Aquest plafó, Sant Genís dels Agudells, executat per Lluís Bracons amb la tècnica de la
laca urushi, es va presentar a l’Exposició Internacional del Moble i Decoració d’Interiors
del 1923, a l’estand projectat per Santiago Marco, conegut com a Saló de Te, en què
també va intervenir en el lacat de quatre llums de peu. Bracons hi va guanyar un primer
premi que reconeixia la seva habilitat com a lacador, tècnica que havia après a París
amb Jean Dunand.
El 1924, un cop acabada la mostra, el plafó i la resta dels elements decoratius de
l’estand, entre els quals hi havia una catifa i un tapís de la manufactura Aymat, van ser
traslladats al Palau de Pedralbes, la nova residència barcelonina de la monarquia. Allà,
l’espai ideat per Marco, atesa la seva ubicació, prendria sentit com a Boudoir de la
Reina. Possiblement abans del trasllat, el plafó devia ser signat i datat pel seu autor, tal
com exhibeix a la part inferior dreta la inscripció MCMXXIV.
En poc temps, aquell conjunt seria novament desmantellat i els objectes es van
dispersar per l’edifici. El 1932, instaurada ja la República, la catifa, el tapís i les
quatre llums de peu es van incorporar al
Museu de les Arts Decoratives, que hi va
establir la seva seu, moment en què es
van deixar de tenir notícies del plafó lacat
fins a avui dia, recuperat feliçment per a
les col·leccions públiques de la ciutat.
Josep Capsir

Estudio Rafael Vargas

Lluís Bracons Sunyer (Manlleu, 1892 - París, 1961)

VESTIT, 1925-1930
Crepè de seda, brodat de granadura, canonets i pedreria de vidre
Talarn, Lleida
Donació Paquita Naudó Pascual, 2016
MDB 203

Aquest vestit de festa és una túnica d’estil Art Déco característica dels anys 1925-1930.
Està confeccionada a partir d’un patronatge rectilini que no s’ajusta a les corbes naturals del cos, sinó que penja de les espatlles. Contràriament als vestits de l’inici del segle
passat, no requereix l’ús de cotilla o faixa per comprimir el tors, i mostra les cames de
la portadora, aleshores una novetat. De fet, presenta els trets principals del vestit curt i
transparent de la dona moderna d’entreguerres, amb forma recta.
El vestit està confeccionat en dues peces, davant i darrera, pràcticament iguals, amb
la de davant un xic més escotada. La cintura baixa està insinuada per una franja sense
decoració, però no marcada amb costures. La complexitat d’aquesta peça consisteix
en el fet que està elaborada amb un tul lleuger i transparent, sobre el qual s’ha fet a mà
un brodat de pedreria que representa una estilització de fulles vegetals disposades en
fileres. La pedreria dona brillantor i també una sensació de fluïdesa de la roba quan la
persona es mou.
Malgrat que és una peça luxosa per la seva ornamentació, la forma senzilla d’aquest
tipus de vestit, caracteritzat per la geometria i la cintura baixa, va ser copiada per modistes i cosidores de tots els estaments socials, que en aquells anys van accedir a la
moda, tot utilitzant unes teles més econòmiques.
En paraules de la senyora Albina Pacheco, que va conservar el vestit durant anys,
aquest va pertànyer a José Naudó i Francisca Pascual, propietaris d’un taller de confecció a Talarn, on possiblement es va confeccionar. Els Naudó es van exiliar a Colòmbia
després de la Guerra Civil i van tornar als anys seixanta a la Península, tot conservant
el vestit.
Sílvia Ventosa
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VESTITS DE BANY, 1928-1952

Vestit de bany, c. 1931
Gènere de punt de llana d’alpaca
Marca Jantzen, model Shouldaire
Etiqueta: JANTZEN / “MADE IN ENLAND /
Jantzen / REGD. TRADE MARK”
Estats Units
Donació Pere Sans Llopart, 2016
MDB 764
MDB 764

La col·lecció de vestits de bany dels anys 1920 al 1950 ha arribat al museu gràcies
al senyor Pere Sans de l’empresa Volumetric de Mataró. El 1982 aquesta empresa va
comprar Ocean i hi va trobar aquests vestits de bany, unes mostres enviades per la
casa Jantzen per a la seva fabricació a Espanya. La coneguda marca Jantzen de banyadors dels Estats Units fabricava vestits de bany de punt de pura llana verge des del
1920 a Portland (Oregon), amb un símbol icònic: una dona capbussant-se a l’aigua amb
un equip vistós de gorra i vestit de bany vermells, en uns anys en què l‘empresa dona
importància als colors vius (MDB 764 i 765). Els 1930 s’introdueix el làstex, i el model
Shouldaire permet prendre el sol sense tirants (MDB 764). Els 1940 s‘adopta el niló,
mentre que als 1950 s’investiga en nous teixits sintètics que s’assequen ràpidament.
Del 1928 al 1964, Jantzen va produir aquestes peces a la fàbrica de gènere de punt
ISSA, Industrias Salinas Sabat, SA, a Catalunya.
La marca Idol, també dels Estats Units, va obtenir el permís per fabricar a Espanya des
del 1946 fins al 1964. Els primers vestits de bany dels anys 1920 i 1930 són complets,
similars per a home i per a dona (MDB 764 i MDB 765), mentre que els dels anys 1940
i 1950 són clarament adaptats a la morfologia del cos de la dona (MDB 766, MDB 767,
MDB 768, MDB 769 i MDB 770).
Aquest conjunt és una bona representació dels primers vestits de bany, alguns d’aquests
com a models internacionals, que es van fabricar a l’Estat espanyol, i, per tant, tenen
una vinculació directe amb la història de la moda del país.
Sílvia Ventosa

MDB 765

Vestit de bany, 1928-1930
Gènere de punt de llana d’alpaca
Marca Jantzen
Estats Units
Donació Pere Sans Llopart
MDB 765

MDB 766

Vestit de bany, 1940-50
Llana i làstex amb faldilla de polièster prisat
Marca Jantzen
Etiqueta: JANTZEN / “Jantzen / MADE IN
USA“
Estats Units
Donació Pere Sans Llopart, 2016
MDB 766
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MDB 770

Vestit de bany, 1946
Raió i cotó o seda, fibra i làstex
Gènere de punt i teixit
Marca Idol
Etiqueta: “SIGNO DE DISTINCIÓN / IDOL /
MARCA REGISTRADA“
Mataró
Donació Pere Sans Llopart, 2016
MDB 770

MDB 769

Vestit de bany, 1947-1952
Teixit de niló
Marca Idol
Etiqueta: “SIGNO DE DISTINCIÓN / IDOL /
MARCA REGISTRADA“
Mataró
Donació Pere Sans Llopart, 2016
MDB 769

MDB 767

Vestit de bany, 1950
Gènere de punt de niló Helanca
Marca Jantzen
Etiqueta: JANTZEN / “MADE IN
SWITZERLAND / Jantzen/ with Helancayarn / REGD. TRADE MARK“
Suïssa
Donació Pere Sans Llopart, 2016
MDB 767

MDB 768

Vestit de bany, 1947-52
Teixit de niló
Marca Idol
Etiqueta: “SIGNO DE DISTINCIÓN / IDOL /
MARCA REGISTRADA“
Mataró
Donació Pere Sans Llopart, 2016
MDB 768
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PARA-SOL, 1930

Estudio Rafael Vargas

Tafetà de raió, brodat amb punt al passat, fet amb cotó merceritzat o fibra artificial,
mànec de canya, puny de plàstic i barnilles metàl·liques.
Barcelona
Donació Carmen Roselló Izquierdo, 2016
MDB 210

Aquest para-sol, o petita ombrel·la, va pertànyer a Mercè Izquierdo Camiló, mare de la
donant, que el va comprar per resguardar-se del sol i la calor a les caminades pel passeig de Sant Joan de Barcelona, en nèixer la seva filla el 1930.
Està confeccionat amb tela de raió rosada salmó i brodada amb motius vegetals de
color mel. Presenta les barnilles metàl·liques i el puny de baquelita que imita l’ambre.
Representa bé l’estil Art Déco, en el què els complements de moda eren molt variats i
ornamentats, i tenien gran importància en el conjunt global de l’aparença. La col·lecció
de para-sols del Museu és força significativa, però aquesta és la primera d’aquest estil.
De fet, els anys trenta va ser l’última etapa de moda dels para-sols, de manera que
aquest és un bon exemple de les últimes ombrel·les que es van utilitzar.
Sílvia Ventosa
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FERMALL, C. 1930
Jaume Mercadé Queralt (1889-1967)

Nascut a Valls el 1889, el 1905 arribà a Barcelona on va aprendre l’ofici al taller de Josep
Sunyer, pare de Ramon Sunyer, l’altre gran joier noucentista, que com ell va ser alumne
de l’Escola d’Art de Francesc d’A. Galí. Bon coneixedor de l’orfebreria catalana antiga,
les primeres peces típicament noucentistes foren uns penjolls de plata fosa sense polir,
amb la figura d’una noieta o d’uns amorets dins d’una garlanda oval de flors i fruites.
Mercadé, Sunyer i altres joiers en feren un gran nombre entre 1915 i 1920.
La qualitat del seu treball va fer que Galí, aleshores director de l’Escola Tècnica d’Oficis
d’Art, el 1920 el nomenés responsable de l’ensenyament de joieria i orfebreria i de dibuix aplicat als oficis de metall. El 1923 obrí una botiga al passeig de Gràcia, 46, obra
de l’arquitecte Antoni Puig Gairalt, exponent de l’estil modern que de mica en mica
envaïa la ciutat. El 1925 participà a l’Exposició Internacional d’Arts Decoratives i Industrials Modernes a París -l’exposició de l’Art Déco-, que representà un punt d’inflexió en
la seva trajectòria. El 1929 a l’Exposició Internacional de Barcelona ja presentà joies
i objectes d’argent dins dels nous corrents europeus. Aquell any havia creat la firma
Mercadé, S.A., i el 1932, va fer una exposició d’argenteria a la Sala Parés, que li va valer
ser reconegut per la qualitat tècnica i l’execució refinada, i l’equiparació als grans orfebres europeus coetanis. El crític Joan Cortés en digué: «Amb ell l’argenteria catalana ha
quedat incorporada a Europa».
Aquesta joia correspon als primers anys trenta. El fermall va ser la joia més popular
d’aquest moment i tots els joiers en dissenyaren. A mig camí entre el darrer Noucentisme i l’Art Déco, d’or o plata, sovint presidit per una aiguamarina, de formes geomètriques capricioses i amb perles, com en aquest cas, el fermall esdevingué l’ornament
personal femení més preuat d’aquells anys.
Mercadé conreà també la pintura, especialment el paisatge de l’Alt Camp.
Pilar Vélez

Guillem Fernández-Huerta

Argent, argent daurat, aiguamarina, perles i esmalt
3,7 x 4,6 x 1,6 cm
Compra, 2017
MDB 1.430
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PUBLICITAT COMERCIAL, CARTELLS I SOBRECOBERTES DE LLIBRES,
1934-1992
Ricard Giralt Miracle (1911-1994)
Donació Fills de Ricard Giralt Miracle, 2017
MDB 1.615 - 1.735

Format al taller litogràfic familiar, i des del 1926 a l’estudi de Seix i Barral, al coneixement de les tècniques gràfiques hi va sumar una gran sensibilitat creativa que li va
permetre despuntar en el disseny gràfic i l’edició. El domini de la tipografia i la destresa
cal·ligràfica el van convertir en un referent del disseny gràfic català de 1950-1990.
El 1947 va fundar Filograf. Institut d’Art Gràfic, des d’on va impulsar la renovació de la
tipografia i el grafisme. El 1953 va fundar Producciones Editoriales del Nordeste (PEN),
que malgrat la qualitat dels productes, va fracassar comercialment. Són molt valorades
les plaquettes —nadales o avisos de vacances des del 1956—, on conflueixen el collage, el fotomuntatge, la tipografia i la poesia visual. Del 1960 al 1970 va dissenyar set
alfabets, alguns dels quals produïts per la Fundición Tipográfica Nacional, i va participar en la fundació de Grafistes FAD, d’on va ser el vicepresident. El 1965 va iniciar els
Caleidoscopis, creacions experimentals de forma circular a base de tipografia i collage,
mentre participava en la primera exposició de disseny gràfic en una galeria d’art barcelonina, “4 gráficos”, amb Pla-Narbona, Pedragosa i Gallardo.
Aquesta donació és una mostra representativa de publicitat comercial —sobretot farmacèutica—, cartellisme comercial i d’esdeveniments (Fira de Barcelona, Grup R...),
i sobrecobertes de llibres per a les editorials Aymà, Miracle i PEN, els 1950, i Noguer i
Omega, els 1960. Un total de 121 dissenys del 1934 al 1992, testimoni del pas de les
belles arts al disseny.
Pilar Vélez
MDB 1.615
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CONJUNT DE ROBA INTERIOR, 1934

Estudio Rafael Vargas

Sostenidors, pantalons curts, camisa de dia i camisa de nit
Seda artificial, puntes i pedreria
Barcelona
Donació Dolors Alegre Santamaria, 2016
MDB 436

Aquest és el conjunt de roba interior de núvia de la mare de la donant, que es va casar
l’any 1934. Es tracta de quatre peces: uns sostenidors, uns enagos-pantalons, una camisa de dia curta i una camisa de nit llarga per dormir. Representen molt bé l’estil fluid
dels anys trenta, amb el teixit disposat al biaix, que els dona un aire poc estructurat i
sensual, inspirat en els vestits de les pel·lícules de Hollywood d’aquella dècada i en
l’obra de la modista Madeleine Vionnet de París. Estan fets amb una seda artificial que
és brillant i daurada, i que combina bé amb la tonalitat mat i un to més fosca de la punta
de blonda.
Els sostenidors, de blonda transparent de motius florals i un teixit brillant i sedós, es
corden al darrera amb una llaçada que es creua a través d’ullets, a la manera antiga
de les cotilles. Els pantalons són una peça de transició entre una faldilla interior i uns
pantalons, una mena d’enagos curts que tenen una peça entre cames. La part inferior
de l’objecte s’acaba amb una blonda cosida irregularment a una tela brillant en la qual
es disseminen parelles de flors. La camisa de dia i la de nit duen la blonda col·locada
a l’escot. La primera se subjecta a les espatlles amb uns tirants de pedreria i metall;
la segona camisa és llarga, amb cua al darrera i unes petites mànigues fetes amb dos
volants de blonda.
En l’actualitat, les camises de dormir dels anys trenta tornen a estar de moda com a
vestits de núvia, com indica Nina Balmes de L’Arca, a causa de la perfecció tècnica de
la confecció, l’elecció de materials suaus i brillants i el seu aire modern.
Silvia Ventosa
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VESTITS I ABRIC, 1940-1949 I 1967
Pedro Rodríguez
(València 1895 - Barcelona 1990)
Vestit, 1940-1949
Gènere de punt de seda amb borles de passamaneria
Etiqueta: “Pedro Rodríguez / MADRID / BARCELONA /
S. SEBASTIÁN”
Compra, 2017
MDB 1.331
Vestit i abric, 1967
Col·lecció Primavera-Estiu 1967
Organza de seda
Etiqueta: “Pedro Rodríguez / MADRID / BARCELONA /
S. SEBASTIÁN”
Compra, 2017
MDB 1.330

MDB 1.331

El 1919, Pedro Rodríguez va establir la seva primera casa d’alta costura a Barcelona i
després va obrir-ne a Madrid i Sant Sebastià. Del 1940 al 1987, va dirigir la Cooperativa
d’Alta Costura a Barcelona. El Museu del Disseny conserva un conjunt important de
peces donades per aquest creador i per les seves clientes. En concret, el 2004, la col·
lecció Guarda-roba Maria Brillas hi aportà 341 peces, 183 vestits i 158 complements,
dissenyats exclusivament per ell entre el 1932 i el 1990 per a la senyora Brillas. En total,
la col·lecció de Pedro Rodríguez del Museu conté més de 300 vestits i es pot considerar
la representació més extensa i variada d’aquest autor al món.
El vestit de la dècada dels quaranta (MDB 1.131) està construït amb drapejats, una
tècnica característica de Pedro Rodríguez. El cos es creua al darrere i després al davant
amb uns acabats de passamaneria. A les espatlles duu un drapejat horitzontal poc
comú i les muscleres pròpies d’aquella dècada, inspirades en els uniformes militars
d’una època de guerra. De la faldilla, en pengen pesos de plom, també característics
dels anys quaranta, per donar caient al vestit.
L’altre conjunt (MDB 1.130) consta de dues parts: el vestit, amb forma évasée, reforçada
per la decoració de dues rengleres de flors d’organza aplicades a la part inferior. L’abric
transparent, amb la mateixa forma i el mateix teixit que el vestit, duu mànigues tres
quarts acabades en punys ajustats. Al coll, una cinta es transforma en un llaç que tanca
el coll al davant. El conjunt forma part de la línia Piramidal del creador, que atorga a la
silueta una forma geomètrica en forma de con.
Sílvia Ventosa

MDB 1.330
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BATEDORA, VERS 1949
Alumini, ferro colar, llautó, vidre i plàstic
44,5 x 18 x 18 cm
Producció: Turmix, Barcelona c. 1949-c. 1970
MDB 1.299

MOLINET DE CAFÈ KAFE-TUR, VERS 1950
Alumini, llautó i poliestirè
16,8 x 10,3 x 11,6 cm
Producció: Turmix, Barcelona c. 1950-?
MDB 1.300

MDB 1.299

Donació Anna Maria Sastre Valls, 2017

DIVERSOS OBJECTES D’IDENTITAT CORPORATIVA I GRÀFICA PUBLICITÀRIA
Publicació
Un tercio de siglo de El Dique flotante, 1933
Joaquin Beleta
Cartó i paper
20 x 18,2 x 0,3 cm
Barcelona, 1933
MDB 1.335
Material promocional
Campaña de propaganda Persil, 1950
27,9 x 21,5 cm
Paper
Barcelona, 1950
MDB 1.339

Packaging Polil
Josep Artigas (1919-1992)
Diverses mides
Cartó
Barcelona, c. 1950
MDB 1340, MDB 1341 i MDB 1342
Fullets i targetes
Santa Eulàlia. Barcelona
Diverses mides
Paper
Barcelona, 1980-1995
MDB 1.336 a MDB 1.338

Donació Xavier Agramont, 2017

MDB 1.300

Aquests dos petits electrodomèstics eren produïts a Barcelona per l’empresa Turmix,
que a mitjans del segle xx fabricava a Espanya disseny suís sota llicència. Aquest va
ser un moment àlgid de la introducció del petit electrodomèstic a les llars espanyoles,
tot seguint el que uns anys abans ja es produïa a Amèrica i Europa. Ambdues peces
responen a una mateixa lògica de disseny: una base metàl·lica esglaonada que amaga
el motor; un vas, de vidre en la batedora i d’alumini en el molinet, adaptat als aliments
que ha de tractar i on s’hi troben les ganivetes; i una tapa de plàstic que evita que el
producte surti del vas mentre dura l’operació i que en obrir-la permet retirar el producte
resultant, ja sigui batut, puré o cafè molt.

MDB 1.335-1

MDB 1.339

MDB 1.336

Teresa Bastardes

Xavi Padrós

Aquestes peces no són una novetat al catàleg del Museu. Ambdues ja formaven part de
la Col·lecció de Disseny de Producte i malgrat que és criteri de la política de col·leccions d’aquest Museu no incrementar duplicats, aquestes compleixen una de les poques
excepcions per haver-les acceptat: el seu estat de conservació és significativament més
bo que el de les peces anteriors. A més, ambdues mostren a la base de metall diferents
acabats de les que es trobaven al Museu. La batedora és d’alumini anoditzat, mentre
que el molinet de cafè presenta un acabat martellejat (a l’inrevés dels que el Museu ja
tenia), la qual cosa mostra com un mateix producte es fabricava en diferents acabats o
colors amb finalitats purament comercials.
MDB 1.340, MDB 1.341 i MDB 1.342
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ORNAMENTS: GERRO
I PETJAPAPERS, 1959 I 1969
Maria Rosa de Navas i Escuder
(Barcelona, 1911 - el Port de la Selva, 1979)
Porcellana pintada
10 cm diàm. (MDB 1.298)
26 cm alç. (MDB 1.297)
Producció: Barcelona, 1959 i 1969
Donació Fontbona, 2017
MDB 1.298

Coneguda pel seu nom de casada, Maria Rosa Navas de Ribé va ser deixeble de Josep
Guardiola, va destacar pel seu treball amb porcellana, i va arribar a patentar un sistema
de decoració mitjançant el qual utilitza pastes de diversos colors per donar tonalitats a
les obres. També destaca pels seus esmalts clivellats i per les seves decoracions sota
coberta. Pionera en moltes coses, també va tenir el primer forn de porcellana a Barcelona, instal·lat al seu taller del Poble Espanyol l’any 1958.
Aquest perfeccionament en el difícil treball de la porcellana el va aconseguir treballant
durant un temps a la Manufactura Nacional de Sèvres, una de les principals fàbriques
de porcellana europea en funcionament des de mitjan segle XVIII i que continua la seva
producció fins a l’actualitat.
La seva trajectòria professional la va portar a exposar a Barcelona, Madrid i París, així
com a obtenir el Diploma d’Honor de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica a l’exposició de l’any 1955 a Canes i les medalles del Salón de Octubre de Madrid del 1967 i del
1968. Té obra als museus especialitzats de València, Sèvres i Faenza.
Aquestes dues peces de ceràmica fetes amb porcellana tenen una finalitat ornamental.
Tant el gerro com els petjapapers estan decorats amb motius vegetals de colors vius
sobre la porcellana blanca; el primer presenta els esmalts correguts de manera intencionada. El petjapapers està decorat amb una superposició de colors i al revers porta
incisa la llegenda “PAT”, que potser fa referència a una de les seves patents. Les dues
obres presenten signatura incisa a la base: “Navas”, i la data.
La importància de la seva obra rau en l’excepcionalitat de dones autores en aquesta
època a les col·leccions d’arts d’autors del MDB, només acompanyada de noms com el
d’Angelina Alós o Elisenda Sala, i aquesta és una oportunitat per poder posar en relleu
la importància d’aquestes ceramistes.
Isabel Fernández del Moral

MDB 1.297
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LLUM DE SUSPENSIÓ, 1962
Enric Clusellas Albertí (1914-2014)
Fusta, metall i plàstic
47,5 x 25 x 22 cm
Producció: Clusellas, Barcelona, 1962-c. 1970
Premi Delta de Plata, ADI-FAD, Barcelona, 1962
Donació germanes Clusellas Casals, 2015
MDB 204

Aquest llum de suspensió és obra del polifacètic Enric Clusellas, dibuixant, exlibrista,
gravador, interiorista i autor d’objectes diversos com aquest, amb el qual guanyà, l’any
1962, un premi Delta de Plata de l’ADI-FAD.
El seu disseny parteix d’un sistema enginyós que es munta a pressió, sense necessitat
de caragols ni de cola. Presenta una secció hexagonal on sis planxes iguals s’acoblen
per les osques que sobresurten als extrems. Cada xapa està perforada amb cinc rodones (de 7,3 centímetres de diàmetre) en les quals s’insereixen, des de l’interior i a pressió, sengles peces de plàstic blanc. Aquestes són les que aleshores es començaren a
produir per tapar els extrems dels tubs de cartró utilitzats per enrotllar-hi els plànols,
convertides aquí en part de la pantalla. El portalàmpades es subjecta a les planxes per
unes simples peces de metall que s’insereixen en uns forats de les xapes. El cable elèctric, recobert de cotó negre, és l’únic suport per a la suspensió del llum.
Quan Clusellas presentà aquest disseny als premis
Delta, exposà un llum de només tres rodones perforades per planxa. Aquest fet explica que ja pensà
en augmentar-ne el nombre segons les necessitats.
Encarregava les peces i les muntava a la botiga
Tírvia (via Augusta, 168), on venia aquest llum així
com mobles moderns, estris per a la casa i objectes de decoració dissenyats per ell mateix. Satisfet
per aquest disseny, a la nadala del 1962 que envià a
clients i amics es retratà amb el seu ninot característic (Nyerra) amb aquest llum.
Rossend Casanova

Cortesia família Clusellas
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BUTACA I CADIRES, C. 1965
Jordi Vilanova Bosch (Barcelona, 1925-1998)
Fusta de faig i tapisseria
90 x 54,5 x 50 cm (butaca)
81 x 43 x 49 cm (cadires)
Producció: Barcelona
Compra, 2017
MDB 1.332, MDB 1.333 i MDB 1.334

MDB 1.333

Conjunt format per una butaca i dues cadires dissenyades per l’interiorista i ebenista
català Jordi Vilanova, que es va formar a l’Escola del Treball i Oficis Artístics i a la Llotja i
es va iniciar en ebenisteria al taller Busquets i, després, a l’estudi de Lluís Gili. Va ser cofundador del grup La Cantonada (1960) i va fundar la revista Qüestions d’Art (1967-74).
Membre d’Ars Sacra en la segona etapa (1962-1974), va col·laborar al Saló Hogarotel
(1960-1972) i va realitzar diversos estands de la firma Fórmica. El 1974 va inaugurar
una botiga pròpia amb exposició permanent de mobiliari, tapisseries, llums i catifes
amb els seus dissenys. Va projectar l’interiorisme d’establiments comercials, oficines,
bancs i residències, i va ser membre de l’ADI-FAD i del Col·legi Oficial de Decoradors i
Dissenyadors d’Interiors de Barcelona.
Aquests mobles, d’estructura simple i amb el seient i el respatller de formes circulars,
són un clar exemple de la producció de Vilanova dels anys seixanta. Es caracteritzen
per la gran senzillesa formal i, com passa en altres de les seves peces, s’oposen a
l’estandardització i renoven respectuosament les propostes artesanals, i la seva llarga
vida confirma que el seu valor d’ús i les seves formes, essencials i pròximes, han sabut
suportar el pas del temps.
Rossend Casanova

MDB 1.332 i MDB 1.334
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COMPOSICIONS DE RETAULE
Jordi Vila i Rufas (Barcelona, 1924-2011)
Sant Jordi, 1966
Plata, plata brunyida (no oxidada)
i pintura al tremp d’ou
137 x 75,5 x 2 cm
MDB 1.546

Les tres noies, 1982
Or, plata, plata oxidada, brunyit, cisellat
i pintura al tremp d’ou i gouache
70 x 70 x 0’6 cm
MDB 1.548

Jugador d’escacs, 1971
Relleu, or, plata, plata oxidada, brunyit,
cisellat i pintura al tremp d’ou i gouache
80 x 66,9 x 3,5 cm
MDB 1.547

Donació Carme Llorens Gilabert, 2017

Pintor retaulista, Vila-Rufas era fill del dibuixant Vila Pujol -d’Ivori- i germà del també
dibuixant Cesc. Format a l’Escola Massana, en va ser professor del 1952 al 1989, i amb
els anys va esdevenir el referent de la pintura de retaule a Catalunya. Pintor muralista,
també dissenyà vitralls, però sobretot conreà l’art medieval del retaule, portant-lo a la
contemporaneïtat.
Artista incansable, ens ha deixat una obra àmplia que ens permet endinsar-nos en
aquest procediment tan singular. Generalment treballava amb composicions de format
mitjà o gran. Les tres peces del museu són representatives del seu fer al llarg de la seva
carrera.

MDB 1.546

Sant Jordi (1966) és una mostra de la primera etapa. Un tema clàssic de la iconografia tradicional, en aquell temps -l’any 1966- expressió d’una actitud envers la cultura
catalana. Pel que fa a l’estil, com una gran part dels artistes catalans nascuts al llarg
dels anys vint, traspua un expressionisme que progressivament abraçarà l’abstracció o
ambdós conceptes conviuran sovint en una mateixa obra. És el cas de Jugador d’escacs (1971), en què no tan sols domina les textures sinó que també juga amb diversos
relleus que li atorguen un ritme singular, producte de l’experimentació tècnica. A Les
tres noies (1982), l’autor dóna ja un gran protagonisme al fons geomètric, a base de
relleus, ratllats i aplicació de color, d’or i plata, mentre que la part inferior és presidida
per tres rostres femenins, dos reduïts a unes siluetes i el tercer un retrat pintat. Pel que
fa al color, Vila Rufas sol ser valent i les obres són d’un gran vitalisme cromàtic, sabent
aprofitar les qualitats de la tècnica i dels materials.
L’Escola Massana va dedicar-li una exposició-homenatge l’any 2000.
Pilar Vélez

MDB 1.548

MDB 1.547
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PAPERERA JARDINERA BOCAZAS
I POT DE LLAPIS BOCACITAS, 1970
Ramon Bigas Balcells (Barcelona, 1941)
Alumini
45,6 x 46,3 cm Ø
Prototip
Productor: Módulo Muebles, Barcelona, 1970
Premi Delta d’Or, ADI-FAD, Barcelona, 1970
Donació Ramon Bigas, 2016
MDB 479
Alumini acabat en negre i pes de plom
11,5 x 10,8 cm Ø
Prototip
Productor: Módulo Muebles, Barcelona, 1970
Donació Ramon Bigas, 2016
MDB 480
MDB 480

El dissenyador Ramon Bigas, autor de conegudíssims projectes a la ciutat, com el peveter olímpic (1992) per a l’Estadi Lluís Companys o l’escut actual (1996) de l’Ajuntament de Barcelona, va guanyar el 1970 el premi Delta d’Or de l’ADI-FAD amb aquest
projecte dual que combina dues utilitats: una paperera i una jardinera.
En la memòria del projecte, conservada a l’Arxiu ADI-FAD, el dissenyador explica que la
peça està formada per dos cossos de base cilíndrica, el superior amb forma d’embut.
Cadascun duu a la part inferior un rebaix que permet encaixar-los entre si.
Bigas partí de la idea de dissenyar una peça d’utilitat funcional per a locals públics
i també per a ús domèstic. Atès que estava destinada al mercat espanyol, la fabricà
mitjançant el procés de repulsar al torn, un mitjà semiindustrial que permetia, sense variació sensible en el cost, fer sèries de diferents volums. El procés de repulsar o entallar
és en fred i es realitza en un torn amb el qual s’adapta una xapa plana i se n’obté una
peça de simetria cilíndrica. El procediment permet emprar planxes de gairebé qualsevol
metall que es treballen sense necessitar eines cares. A l’alumini, una vegada tornejat,
s’hi donaven dos tipus d’acabat i s’envernissava al foc.
Bigas la batejà com a Bocazas, atesa la gran boca que fa d’embut per als papers o
d’embellidor per a les flors. La germana petita d’aquesta peça fou la Bocacitas, pensada com a pot per a llapis, que a l’interior inclou una peça de plom que n’assegura
l’estabilitat. Aquesta es produí també en color anoditzat plata i anoditzat blau.
Rossend Casanova
MDB 479
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TELEVISOR 720-S, 1972
Equip tècnic Lavis (Barcelona, 1962-1979)

Estudio Rafael Vargas

Fusta, vidre, PVC, goma i components elèctrics
41 x 62 x 33 cm
Producció: Lavis, SA, Barcelona, 1972
Donació Francesc Mestre Bas i Eulàlia Ubach, 2017
MDB 1.540

Lavis és una marca catalana força coneguda pels seus equips electrònics, en especial
els radiotransistors, els tocadiscs, els amplificadors d’alta fidelitat i els televisors, tots
molt populars i de gran qualitat. La seva activitat industrial es remunta a la dècada dels
cinquanta per iniciativa d’Enric Cirera i Pere Vila Font, malgrat que la societat es fundà
el 1962. En pocs anys va tenir en plantilla un miler d’operaris, i registrava vendes anuals de molts milions de pessetes. Fabricà amb la marca comercial Lavis i també amb
Labelson (Laboratorio Electrónico) una gran varietat de productes (tocadiscs, amplificadors, transistors, televisors...).
Aquest televisor 720-S es produí també en el model 724-S, que oferia una pantalla
d’una altra grandària. Inclou la marca al frontal i un adhesiu per als canals UHF i VHF
al lateral. En un anunci publicat a La Vanguardia aquells anys, l’empresa prometia una
«larga vida con una calidad de imagen y sonido igual que el primer día. Esto se explica
fácilmente: Es Técnica Transistorizada. LAVIS fabrica un receptor TV con selector de
canales también transistorizado».
Poc després de la seva fabricació, a mitjans dels anys setanta, Lavis arribà un acord
amb el grup japonès Sharp perquè li subministrés material tecnològic. Aleshores el grup
nipó no va voler adquirir-ne una participació en accions per alleujar els problemes de
tresoreria de Lavis, que poc després entrà en suspensió de pagaments. Tancà el novembre de 1979 amb un deute de 965 milions de pessetes, i va ser adquirida per Sharp.
Laia Callejà
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TELÈFON MURAL T-1, 1975
Ramon Benedito Graells (Barcelona, 1945)
Fusta policromada i cable elèctric
22 x 7,5 x 5 cm (sense cable)
Maqueta
Donació Benedito Design, 2017
MDB 1.763
ABS i components elèctrics
22 x 7,5 x 5 cm (sense cable)
Productor: Fermax Electrónica, València, 1975-1980?
De la peça del museu: 1975
Donació Benedito Design, 2017
MDB 1.762

El telèfon Mural T-1 per a porters automàtics representa el primer treball de Ramon
Benedito en aquest sector de la comunicació i seguretat domèstica. Aquest primer aparell serà l’inici d’una llarga col·laboració amb l’empresa Fermax, que anirà evolucionant
paral·lelament als desenvolupaments i les novetats tècniques que han permès millorar
i sofisticar aquesta tipologia d’aparells, dotant-los cada vegada de més prestacions i
menys protagonisme en els interiors on s’instal·len.
El Mural T-1, per la resolució material exterior en plàstic i pels colors vermell (el que
conserva el Museu del Disseny) i blanc amb què es va fabricar, remet a l’intercomunicador Auta, dissenyat per André Ricard, així com als telèfons Góndola, distribuïts per
Telefónica a partir de mitjan anys seixanta.
L’ergonomia i poc relleu assolits amb el disseny que va proposar Benedito marquen
un salt i una evolució en les resolucions tècniques internes, i sintetitzen l’aparell en un
volum net i pla, paral·lel al suport on s’instal·la. El fet que el telèfon sigui lleugerament
més gran que la base que el sustenta en permet una ergonomia perfecta a l’hora de
despenjar-lo, penjar-lo o subjectar-lo per fer-lo servir.
Amb aquest gir es reverteix la configuració habitual d’aquests aparells, que estaven
dissenyats per instal·lar-se verticalment i, per tant, requerien que la base fixada a la
paret fos més àmplia per servir de suport a l’element mòbil. El resultat era un conjunt
voluminós o un telèfon més gran, difícil de manipular per a moltes mans. Amb el sistema
d’encaix sobre la base de dimensions reduïdes, Benedito resol, a la vegada, el problema de l’ergonomia i la síntesi màxima de l’objecte.
Guillem Celada

MDB 1.763

MDB 1.762

PENJOLL ÓS, 1985
Rosa Maria Oriol Porta (1945)
2,5 x 1,4 x 0,8 cm
Or de primera llei de 750 mil·lèsimes
Data de la peça del Museu: 1985
Producció: Joyería Tous, SA, Manresa, a partir de 1985
Donació Joyería Tous, SA, 2017
MDB 1.427

Salvador Tous regentava una rellotgeria a Manresa. Però des dels darrers anys seixanta
i als setanta, pres el relleu pel seu fill Salvador i la seva esposa Rosa Oriol, l’orientació
va canviar i es decantà cap a la joieria fins a crear la marca TOUS. Empresa de caràcter
familiar, s’anà estenent a Lleida, el 1989 a Barcelona i després a Madrid, Sevilla i arreu
d’Espanya, per finalment fer el salt internacional al Japó, Nova York, París, Londres,
Mèxic… Avui TOUS defensa com a valor d’empresa l’esperit familiar, però l’abast és de
caràcter internacional.
Rosa Oriol, responsable de la part creativa, assolí el seu objectiu: fer joies per a un
públic ampli, mantenint un equilibri entre disseny, material, producció i preu, o com ella
diu, democratitzant la joia. Peces portables, assequibles i diferents alhora de la joieria
comercial i de l’alta joieria.
Aquest osset, que evoca les joguines de peluix dels nens, és una veritable icona de
TOUS. Segons Oriol, la idea de l’osset va néixer el 1985 quan va veure’n un en un aparador de joguines passejant per Milà i decidí de convertir un record d’infantesa en una
joia. Els primers ossets es feien manualment, retallant una planxa d’or. Posteriorment, el
procés s’industrialitzà mentre l’empresa apostava per la innovació tecnològica i digital.
L’ós ha esdevingut el símbol de TOUS, present en molts productes de la marca a l’entorn de la moda: bosses, perfums, teixits i joies de tot tipus, com la Col·lecció Sweet
Dolls, d’una gran difusió, o Unique, primera edició limitada i de peces numerades de
l’osset. La seva popularitat va portar Bigas Luna a convertir-lo en el talismà de la protagonista de Yo soy la Juani (2006).
Pilar Vélez
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ORDINADOR DRAGON 200, 1985
Ramon Benedito Graells (Barcelona, 1945)

La dècada del 1980 va ser el moment en què el mercat dels ordinadors personals va
començar la seva expansió. L’empresa Dragon Data ja havia fabricat al Regne Unit el
1982 el model Dragon 32 i el 1983 el Dragon 64. Aquests dos models són predecessors
de l’ordinador dissenyat per Ramon Benedito el 1985, el Dragon 200, que es fabricaria
a Espanya.
En cada versió presentada les millores tècniques i prestacions avançaven substancialment respecte de les anteriors, en un sector tecnològic en constant renovació, un
aspecte que no ha variat des dels inicis d’aquesta indústria fins a l’actualitat.
Aquests ordinadors es venien independentment del monitor. El model dissenyat per
Benedito aporta, amb la seva caixa de superfície plana, excepte en el pla inclinat del
teclat, la possibilitat de situar un monitor al damunt de la carcassa. Aquesta estava
construïda amb Novodur, un plàstic emmotllat d’alta resistència i que, amb unes estries
interiors, conferia la duresa necessària a l’aparell.
A diferència d’altres fabricants o models anteriors en què el monitor s’havia de situar
per darrere de l’aparell, amb el Dragon 200 s’aconsegueix la composició que després
tindran la majoria d’ordinadors els anys posteriors, amb la pantalla propera als comandaments.
El Dragon 200, fabricat per l’empresa Eurohard, SA, va ser un ordinador d’ús domèstic
i es va introduir al mercat espanyol com a eina educativa. Normalment es venia amb un
software pack que contenia sis cintes de casset amb els programes o jocs A contar,
Dragon Selection 1, Dragon Selection 2, Flag, Synther 7 i Viking.
Guillem Celada

Estudio Rafael Vargas

Novodur (ABS)
7,2 x 32,7 x 40,4 cm
Productor: Eurohard, SA, Cáceres, 1985
Donació Benedito Design, 2017
MDB 1.768
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MAQUETA DE SEIENT MODULAR PER A TRENS DE RODALIES 446 I 447, 1986
Ramon Bigas Balcells (Barcelona, 1941)
AD Associate Designers, SA (Barcelona, 1983-1995)
Productor: Fainsa-Renfe, Madrid, 1986
Donació Ramon Bigas, 2016
MDB 481

MAQUETA DE CARRETÓ MOTORITZAT PER A SERVEIS D’ÀPATS INTERCITY
RENFE, 1988
Ramon Bigas Balcells (Barcelona, 1941)
AD Associate Designers, SA (Barcelona, 1983-1995)
Productor: Fainsa-Renfe, Madrid, 1988
Donació Ramon Bigas, 2016
MDB 482

Aquestes maquetes foren creades pel dissenyador Ramon Bigas, membre fundador
(juntament amb Pep Sant) de l’empresa de disseny AD (Associate Designers), activa a
Barcelona entre el 1983 i el 1995, i dedicada a serveis per a la indústria. El dissenyador
realitzà projectes en sectors i àrees tan diversos com els béns d’equipament, el transport, l’interiorisme, els productes de gran consum o la imatge corporativa.

MDB 481

Aquesta maqueta per a trens de la sèrie 446 i 447 està pensada per a un grup d’unitats
elèctriques ideades per oferir serveis de rodalies amb eficiència, funcionalitat i comoditat. El seu disseny es va començar a planejar a principis de la dècada dels vuitanta,
quan els serveis de rodalies van començar a tenir gran protagonisme a les grans ciutats
i les seves àrees d’influència. Aleshores les unitats de la sèrie 440 començaven a ser
insuficients i es pensà en una nova solució per als trens que feien múltiples parades
en distàncies curtes i tenien un gran volum de viatgers. La maqueta ens mostra una
secció interior, en funcionament a partir del 1989, amb el seient, la finestra i el prestatge
superior.
La maqueta del carretó motoritzat per a serveis d’àpats Intercity Renfe respon a la
filosofia dels trens Intercity, que l’empresa de ferrocarrils va impulsar per oferir serveis
diürns de qualitat per a trens de passatge, una atenció al viatger que acabà l’any 2008.
Rossend Casanova
MDB 482
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VESTITS, 1992-1987
Sybilla [Sybilla Sorondo Myelzwinska] (Nova York, 1963)
Vestit España, 1992
Crepè de seda i fils de niló
Madrid
Compra, 2016
MDB 263

Sybilla es va traslladar a Madrid durant l’adolescència, després va viure a París, on va
treballar amb Yves Saint Laurent, i també a Itàlia. El 1983 crea la seva marca. La seva
obra mostra optimisme i una versió poètica i acolorida del món que l’envolta, per intentar transformar-lo, en paraules seves, en un espai sensible i menys avorrit. Sybilla
ha demostrat a través de la moda un especial compromís amb la natura i el futur del
planeta. Actualment participa en projectes solidaris amb el medi ambient i el consum
responsable.
La recerca en teixits i volums de l’autora ens presenta vestits d’esferes, cilindres, cons,
trapezis, arrugats, sobreposats o diamants que canvien al gust del portador. Utilitza
teixits d’alta qualitat, suaus i de colors brillants. El seu treball, reproduït en imatges de
Juan Gatti i Javier Vallhonrat, és original i es pot reconèixer a primer cop d’ull.
La col·lecció del Sybilla al museu consta de 14 vestits dels anys 1980 i 1990. El Tejas
(MDB 1.343) forma part de la seva primera col·lecció de prêt-à-porter. Després treballa
a la recerca de volums esfèrics i mal·leables, amb filferros interiors que es poden modificar (MDB 1.346) o nusos (MDB 1.349). L’abric Pájaro (MDB 1.347) canvia de forma amb
el moviment, ja que en obrir els braços la seva portadora sembla que es posi a volar.
Una jaqueta (MDB 1.344) i un vestit (MDB 1.350) podrien inflar-se i desinflar-se, com si
respiressin. Altres peces (MDB 1.345 i 1.348) amaguen el cos dins un globus.
El vestit més conegut és el vestit España, creat per encàrrec de la ballarina Blanca Li
per assistir a una festa de Louis Vuitton. L’originalitat del model rau en la decoració del
davant, en què “floten” formes retallades i arrodonides, unides amb fils invisibles. El
vestit, en paraules de la dissenyadora, va ser una broma sobre certs estereotips de la
cultura espanyola, com els toros, el sol i la creu.
Sílvia Ventosa
MDB 263
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MDB 1.343

Vestit, 1984
Col·lecció “Tejas”, 1984
Gènere de punt de llana, buata i filferro
Etiqueta: “Sybilla / MADE IN SPAIN”
Madrid
Compra, 2016
MDB 1.343

MDB 1.344 i MDB 1.352

Jaqueta, 1984 i pantalons, 1990-95
Col·lecció Tardor-Hivern 1985-1986
Jaqueta: tafetà de llana;
pantalons: tafetà de viscosa
Etiqueta: “Sybilla”
Madrid
Compra, 2016
MDB 1.344 i MDB 1.352

MDB 1.345

Vestit, 1986
Col·lecció Primavera-Estiu 1987
Popelín de cotó, i filferro
Etiqueta: “Sybilla”
Madrid
Compra, 2016
MDB 1.345

MDB 1.346

Vestit, 1986
Col·lecció Primavera-Estiu 1987
Popelín de cotó, i filferro
Madrid
Etiqueta: “Sybilla / MADE IN SPAIN”
Compra, 2016
MDB 1.346

67

Estudio Rafael Vargas

66

MDB 1.347

Abric Pájaro, 1988
Col·lecció Tardor-Hivern 1989-90
Drap de llana, i plàstic
Etiqueta: “Sybilla”
Madrid
Compra, 2016
MDB 1.347

MDB 1.348

Abric, 1989
Col·lecció Tardor-Hivern 1990-1991
Sarja de cotó
Etiqueta: “Sybilla por GIBO’ ”
Madrid
Compra, 2016
MDB 1.348

MDB 1.349

Jaqueta Caperucita i pantalons, 1989 i
1990-1995
Col·lecció Tardor-Hivern 1990-1991
Jaqueta: sarja de llana, angora i seda;
pantalons: crepè d’acetat i viscosa
Etiqueta: “Sybilla por GIBO’ / MADE IN
ITALY” i “Sybilla / 38”
Madrid
Compra, 2016
MDB 1.349 i MDB 1.351

MDB 1.350

Vestit, 1996
Col·lecció “Sybilla Nit” Tardor-Hivern 199798
Tafetà de crepè d’acetat
Etiqueta: “Sybilla / Nit”
Madrid
Compra, 2016
MDB 1.350

68

69

PLAFÓ DE RAJOLES MOSAIC 15, 1988
Ferran García Sevilla (Palma de Mallorca, 1949)

Guillem Fernández-Huerta

Pisa policroma i miralls sobre fusta
180 x 180 x 7 cm
Barcelona, 1988
Donació, 2016
MDB 649

Ferran García Sevilla és un artista reconegut internacionalment que ha fet exposicions
i mostres monogràfiques per tot Europa i el Japó, i que té obra en les col·leccions de
museus de prestigi com el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de Madrid, el Museu Patio Herreriano de Valladolid, l’IVAM de València, el Centre Pompidou de París i el
Macba de Barcelona, entre altres.
Des de finals dels anys seixanta la seva prolífica obra composta de textos, cinema, fotografia, body art i performances el van situar en un lloc significatiu de l’art conceptual del
país. En els anys setanta va ser un membre actiu del grup d’artistes que van desenvolupar l’anomenat art conceptual català, en un temps en què Barcelona va experimentar
una increïble explosió cultural. Des de finals dels setanta, incorpora també els grans formats pictòrics. El llenguatge de l’autor mostra una gran diversitat que integra conceptes
de física, cosmologia, natura, ciutat, religió i història del coneixement.
Des del principi, l’artista va incloure en els seus quadres símbols i icones urbanes. El
punt àlgid d’aquest repertori van ser els plafons de gran format, fets amb petites rajoles,
que va presentar a Barcelona l’any 1989 al Centre d’Art Santa Mònica. El seu ús de rajoles en la sèrie Mosaic és una referència directa al treball de trencadís d’Antoni Gaudí.
Mosaic 15 està centrat en el símbol de la hamsa, que significa “cinc” en àrab i representa una mà oberta amb un ull vigilant. Es tracta d’un amulet protector contra el mal d’ull.
Isabel Fernández del Moral

71
Estudio Rafael Vargas

70

PLAFÓ LLIGAM, 1990
Carme Llorens Gilabert (Barcelona, 1927)
Esmalt pintat sobre coure i fibrociment
41,8 x 53 x 3,5 cm
MDB 1.771

BOL BOL NEGRE, 1991
Carme Llorens Gilabert (Barcelona, 1927)
Esmalt pintat sobre coure i argent
10,1 x 15,9 x 14,5 cm
MDB 1.772
Donació Carme Llorens Gilabert, 2017

MDB 1.771

Carme Llorens es va iniciar de ben jove en l’aprenentatge de la tècnica de l’esmalt al foc
sobre metalls, així com en la tècnica de la joieria a l’Escola Massana, on va assistir del
1942 al 1950. La seva obra és una mostra significativa de la bona feina desenvolupada
a l’anomenada Escola de Barcelona, que sens dubte va fer fortuna sota el mestratge de
Miquel Soldevila i Valls (1886-1956).
Llorens, que va exercir professionalment i tenia taller propi, ha dedicat gairebé la seva
vida a l’art de l’esmalt. Com a resultat d’una trajectòria tan llarga es pot copsar un clar
procés evolutiu dels seus treballs, que parteixen en origen d’un cert academicisme, vinculat a la seva primera època de formació. Aquest procés evolutiu ha estat, sens dubte,
fruit d’una constant tasca d’investigació i experimentació amb tècniques i materials,
que l’han dut a cercar noves textures, com es pot veure de manera ben visible a les
seves obres. El plafó Lligam així com el Bol negre en són bons exemples.
Aquests treballs posen en relleu l’esperit inquiet de Carme Llorens, un esperit amarat,
alhora, de perfeccionisme i creativitat al servei de l’art de l’esmalt, que té, en la nostra
artista, un dels més brillants exponents de les darreres dècades.
Josep Capsir
MDB 1.772
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PISTOLA DESA, 1990
Ramon Benedito Graells (Barcelona, 1945)

Quan parlem de disseny, acostumem a pensar o fixar-nos en els elements i objectes
amb els quals tenim un contacte directe en el dia a dia. Pensem més amb referència a
aspectes que configuren la llar o la vida domèstica. Per poder comptar amb aquests
elements que configuren la quotidianitat, cal, però, un pas previ, un seguit d’instruments, eines i maquinària que en permetin la construcció.
La pistola Desa és, doncs, un exemple del disseny que permet construir altres dissenys.
Una eina pensada per agilitzar i millorar processos constructius d’altres elements. Es
tracta d’una eina d’impulsió a pólvora per fixar claus a la fusta, l’acer de construcció i el
formigó, sense necessitat d’un trepant per fer un forat previ.
Tècnicament està pensada amb la preocupació i voluntat d’assolir la màxima seguretat
en el seu ús. Mitjançant un pistó intermedi controla la velocitat de sortida del clau, n’esmorteix l’excés d’energia, i elimina, així, el risc que el clau projectat reboti.
Està equipada amb un sistema de càrrega dels impulsors totalment automàtic, disposa
d’un sistema de regulació de potència i silenciador, i esdevé una eina ràpida, segura i
eficaç en l’ús.
També disposa d’un sistema que impedeix que es dispari per caiguda, i el disseny només permet que la pistola es dispari si es pressiona fortament contra la superfície que
es vol fixar.
Aquest disseny d’un element industrial molt poc comú per a molts esdevé il·lustratiu
de la importància que la disciplina de dissenyar pot tenir en la millora de la qualitat i
seguretat de la feina.
Guillem Celada
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Metall
21 x 35 x 5,5 cm
Productor: Desa, Viladecans, 1990
Donació Benedito Design, 2017
MDB 1.769
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MEDALLONS HOMENATGE A LA BAUHAUS, 1994
Carles Riart Llop (Barcelona, 1944)
Fosa de bronze, vidre, paper i tinta
35,5 diàm. x 3 cm
Producció: Manel Rovira, Barcelona [marc] i Taller Vallirana, Barcelona [serigrafia]
Donació Jordi Riart Ribera, 2017
MDB 1.549 i MDB 1.550

El 1994, en ocasió del 75è aniversari de la Bauhaus, l’empresa nord-americana Knoll,
hereva d’aquell testimoni en editar durant més de setanta anys diversos dissenys d’autors de l’escola alemanya, va decidir celebrar l’efemèride. Knoll va convidar els seus
dissenyadors —entre els quals es trobava Carles Riart, per a qui ja havia produït el balancí Riart Rocker Chair (1982)— a expressar la seva percepció de la Bauhaus a través
d’una obra gràfica original.

MDB 1.549

El dissenyador barceloní va proposar dues làmines amb imatges en color blau i vermell,
dos dels colors bàsics de l’escola alemanya, atès que el tercer, el groc, el donava la
coloració del marc de fosa de bronze que les emmarca. Aquests marcs celebren l’aniversari amb les llegendes “A HOMAGE TO A BAUHAUS / 1919”, l’un, i “1994 / INSPIRED OBJECT”, l’altre. Les làmines duen dibuixades dos figurins de les aquarel·les de
la sèrie Ornaments i Abaloris del Ballet Triàdic (1922) d’Oskar Schlemmer, amb vestits
de formes geomètriques pures.
El revers d’un medalló inclou la llegenda en anglès i alemany: “[...] l’esperit innovador,”
i l’altre “amb el desig de fer un món una mica millor [...]”. De cada medalló se’n va fer
una edició de quinze exemplars.
Aquests dos medallons van ser publicats al catàleg 75 years of Bauhaus Design 19191994, de Peter Blake (The Knoll Group, Nova York, EUA, 1994, p. 73), editat per a
l’ocasió.
Rossend Casanova
MDB 1.550

MONITOR LOFT, 2004
Ramon Benedito Graells (Barcelona, 1945)
ABS, components electrònics i cable elèctric
22,5 x 7,5 x 5 cm (sense cable)
Productor: Fermax, València, 2004-200?
De la peça del museu: 2004
Donació Benedito Design, 2017
MDB 1.764

El monitor Loft esdevé un altre salt en el disseny de Ramon Benedito, del que podríem
anomenar disseny de comunicació o disseny de sistemes de seguretat.
La progressiva desaparició de la figura dels porters, deguda a diversos aspectes, entre
els quals el desenvolupament d’una tecnologia que automatitzava una de les tasques
desenvolupades per aquests treballadors, va evolucionant en un món canviant i que
possiblement cada vegada percebem com a més insegur.
Sentir la veu de qui hi ha a l’altre extrem del porter automàtic ha quedat com quelcom
obsolet davant el poder que les imatges i les pantalles han anat prenent a la nostra
quotidianitat. Poder observar qui hi ha darrere la porta per poder obrir o no ha esdevingut, de la mateixa manera que les videotrucades, una forma de comunicació molt més
veraç.
Loft és, doncs, la meitat del sistema de comunicació que s’instal·la a l’interior de l’habitatge. Malgrat que les funcions i prestacions d’aquest aparell creixen respecte de
sistemes més antics, amb una pantalla per a la imatge, diversos polsadors i l’habitual
telèfon per sentir i parlar, Benedito ho resol, de la mateixa manera que havia fet amb els
seus predecessors, en un volum net i compacte que esdevé una unitat discreta allà on
ha de ser present però sense cridar l’atenció.
Amb l’eslògan «comunicació, disseny, llar» es presentava aquest aparell per a un públic
ja educat i conscient d’un seguit de valors, entre els quals la importància i el valor d’allò
ben resolt per configurar l’habitatge.
Guillem Celada
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CONJUNT: BRUSA I FALDILLA, 2003
Lydia Delgado (Barcelona, 1959)
Col·lecció Tardor-Hivern 2003-2004
Brusa: tul de viscosa, poliamida i elastan, punt de cotó i licra, amb botons de plàstic;
faldilla: tul de ras sintètic amb aplicacions de gènere de punt
Etiquetes a les dues peces: «LYDIA DELGADO / BARCELONA»
Barcelona
Donació LYDIA DELGADO, 2016
MDB 1.131

El 1983, la barcelonina Lydia Delgado entra en el món de la moda en col·laboració amb
Antonio Miró. Dos anys més tard obre la seva botiga al carrer de Minerva. La temporada 1991-92 presenta la primera col·lecció de costura a la Passarel·la Gaudí i el 1998
dissenya la línia de prêt-à-porter Pin Up amb distribució internacional. El 2001 presenta
una col·lecció de núvia, i, un any després, signa amb Pronovias la distribució de Lydia
Delgado Novias. El 2004 obre botiga a Madrid i l’any següent presenta Lighting Tendencies, una col·lecció de llums amb el seu segell personal. Els seus models es distribueixen a 150 punts de venda a tot el món. Des del 2006 presenta els seus dissenys a
la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.
Lydia Delgado parteix de la literatura, la fotografia, la pintura o el cinema per crear. La
seva roba combina el negre i el blanc, amb sentit de l’humor, atreviment juganer i aire
juvenil, i a la vegada reflecteix la passió que sent per la qualitat i els detalls.
En la col·lecció d’aquest conjunt de Tardor-Hivern 2003-2004, destaca la seva potència
visual i una certa teatralitat de grans volums, que recorda els vestits dels segles XVI al
XVIII. Juga amb transparències de tul i gasa com les utilitzades en els vestits de les Majas i les aristòcrates de les pintures de Goya. Malgrat l’aire romàntic d’aquest conjunt,
les solucions constructives, com el tul elàstic del cos, els enagos de gasa de polièster
i el tul “il·lusió” del cancan, o el sobretul amb aplicacions de gènere de punt i gasa de
polièster, li donen un aire de total contemporaneïtat.
Sílvia Ventosa
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MINIVESTIT, 2005
Miriam Ocáriz (Bilbao, 1968) per a Armand Basi
Col·lecció “Armand Basi Mujer” Primavera-Estiu 2005
Director creatiu, Lluís Juste de Nin (Barcelona, 1945)
Cotó 100% estampat
Producció: Armand Basi, Badalona, 2005
Donació ARMAND BASI, 2016
MDB 208

Des del 2004 i fins al 2006, Miriam Ocáriz va col·laborar amb Armand Basi, tot formant
un equip creatiu amb Lluís Juste de Nin i Josep Abril, per dedicar-se a les col·leccions
“Armand Basi Mujer”, mentre que Josep Abril es va dedicar a la col·lecció d’home “Armand Basi One”.
Miriam Ocáriz és llicenciada en Belles Arts i titulada en Disseny de Moda. El 1994, es
va iniciar en el món de l’estampat de samarretes mitjançant serigrafies dels seus propis dibuixos. Entre el 1998 i el 2010 presenta els seus treballs a les passarel·les Gaudí
Barcelona i Cibeles Madrid Fashion Week, on el 2002 va obtenir el premi L’Oréal a la
millor col·lecció.
Està interessada en els processos creatius i utilitza materials d’alta qualitat, amb una
cura especial en les tècniques d’estampació, que fan que els seus dibuixos apareguin
en vestits que volen ser atemporals, un treball a mig camí entre l’artesà i l’industrial. A
partir del 2015, les seves propostes s’han vist estampades sobre tipologies diferents
d’objectes, des d’aixovar fins a complements o papers pintats. Algunes produccions es
presenten en instal·lacions artístiques a galeries i museus.
La col·lecció de la primavera-estiu 2005, inspirada en el còmic, en l’obra de Roy Lichstenstein i en el pop art, presenta una visió contemporània i dinàmica. En aquest vestit,
l’element que destaca és el grafisme, amb peces del joc del dòmino, que combina amb
una franja central vertical amb puntets i contrasta amb una franja de color vermell que
marca la cintura baixa.
Sílvia Ventosa
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CAMISA I PANTALONS, 2005
Josep Abril (Barcelona, 1962) per a Armand Basi
Col·lecció “Armand Basi One”, Primavera-Estiu 2005
Director creatiu, Lluís Juste de Nin (Barcelona, 1945)
Camisa: gènere de punt i tafetà de cotó 100%; pantalons: cotó 100%
Producció: Armand Basi, Badalona, 2005
Donació ARMAND BASI, 2016
MDB 209

Format en estudis de Belles Arts i de Disseny de moda, Josep Abril va crear la seva
pròpia marca de moda per a home l’any 1996. Les seves peces, de disseny auster i
elegant i amb teixits d’alta qualitat, són confortables i un xic atrevides, pensades per a
homes urbans en moviment constant. També és autor del vestuari de diverses obres de
teatre i òpera, i d’uniformes.
Des del final del 2003 fins al 2010 va col·laborar amb Armand Basi per formar un equip
creatiu amb Lluís Juste de Nin i Miriam Ocáriz, que es va dedicar a les col·leccions de
dona. Josep Abril va ser el dissenyador de la col·lecció d’home “Armand Basi One” que
es va presentar durant cinc anys a les desfilades de París. El 2004 va rebre el Premi
GQ al millor dissenyador nacional per a roba d’home. Els mateixos anys, establí una
vinculació especial amb la marca Neil Barrett. Entretant, continua presentant les seves
pròpies col·leccions.
Aquest conjunt consisteix en una camisa que simula una camisa-armilla de punt, a
l’estil dels anys trenta, i en uns pantalons folgats de dos camals, però que tenen un
peça com un davantal o una faldilla a sobre que arriba gairebé fins als peus. Aquesta
peça podria relacionar-se amb les faldilles-pantalons dels samurais japonesos o en els
pantalons bombatxos de l’Índia. Ambdues peces juguen —amb el sentit de l’humor— a
ser coses diferents del que semblen, i tenen un estil informal i no ajustat.
El Museu conserva altres conjunts de Josep Abril, com el de la col·lecció “34
FW#1415N34” que va guanyar el premi de la 080 Barcelona Fashion Week del gener
del 2014.
Sílvia Ventosa

83
Estudio Rafael Vargas

82

84

85

WOK, 2007
Ramon Benedito Graells (Barcelona, 1945)

El wok és una eina de cuina amb certes semblances a una paella, originàriament emprada a l’est d’Àsia i el sud-est asiàtic. La globalització ha repercutit culturalment en
l’interès per l’aprenentatge de les formes de cuina d’altres indrets del món. Unes formes
i tècniques noves que progressivament es van incorporant en la nostra quotidianitat. El
wok, doncs, no és tan sols un estri o eina, sinó que respon a una forma de cuinar mitjançant un moviment constant dels aliments dins aquest recipient. Per aconseguir-ho
sense que es desbordi o bolqui, el wok té un fons còncau, que a més permet distribuir
la temperatura per tota la superfície amb poca potència calorífica, i permet una cocció
més potent al fons del recipient i més lleugera a la resta de les parets metàl·liques.
Aquesta variable en les temperatures del recipient atorga la possibilitat d’assolir diversos gustos als diferents ingredients emprats amb l’objectiu d’atorgar el punt just que en
potenciï al màxim el color, la forma i el sabor natural.
Tradicionalment el wok s’ha construït amb acer o ferro colat. Aquest model amb alumini
fos aporta com a millora principal a aquest estri ancestral la lleugeresa d’un pes òptim
per manipular-lo. L’acabat antiadherent facilita aquesta tècnica de cuina pràcticament
lliure de greixos o olis i és, a la vegada, molt fàcil de netejar, apte fins i tot per al rentavaixella.
Amb el wok, a més d’elaborar l’estil stir frying (la tècnica de moviment constant) anomenat a la cuina cantonesa (xinesa) wok Hei, es pot fregir o cuinar al vapor, per això inclou
una graella d’acer inoxidable que se situa a l’interior.
Guillem Celada

Estudio Rafael Vargas

Alumini, acer inoxidable (graella), vidre i baquelita (pom de la tapa)
13 x 42,3 x 35,3 cm (recipient); 32 cm diàm. x 7,5 cm (tapa)
Productor: Castey, Riudellots de la Selva, Girona, 2007
Data de la peça del museu: 2007
Donació Benedito Design, 2017
MDB 1.766
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VESTIT, 2008

CONJUNT: VESTIT I COLL, 2009

Markus Lupfer (Alemanya, 1968)

Markus Lupfer (Alemanya, 1968)

per Armand Basi

per Armand Basi

Col·lecció Tardor-Hivern 2008-2009
Director creatiu Lluís Juste de Nin
(Barcelona, 1945)
Barcelona
Sarja de seda estampada
Etiqueta: «ARMAND BASI»
MDB 207

Col·lecció Primavera-Estiu 2009
Director creatiu Lluís Juste de Nin
(Barcelona, 1945)
Barcelona
Vestit: sarja de seda; coll: sarja i tafetà
de seda i acetat, aplicació de pedreria
metàl·lica
Etiqueta: «ARMAND BASI ONE»
MDB 206

Estudio Rafael Vargas

Donació ARMAND BASI, 2016

L’any 1987 Armand Basi creà la seva marca a Barcelona. L’any següent, Lluís Juste de
Nin i Chu Uroz mostraren la col·lecció Rajasthan a Barcelona. El 1994 Juste de Nin va
assumí la direcció creativa i a partir d’aquest moment la firma rep nombroses distincions. El 2003 i 2004 Armand Basi incorporà els dissenyadors Josep Abril i Miriam Ocariz.
El 2006 Markus Lupfer, amb l’equip creatiu d’Armand Basi, va concebre la línia Armand
Basi One. El 2008 la marca desfilà a la London Fashion Week.
Markus Lupfer es va graduar a la London’s University of Westminster el 1997, i des de
llavors treballa a Londres. Entre altres premis, el 2001 rebé el British Fashion Council’s
New Generation Award. Els seus models tenen sempre un punt d’humor i de subversió,
especialment en les seves peces de gènere de punt amb estampats surrealistes, o els
vestits decorats artesanalment amb brodats amb lluentons. Des del 2017 treballa a la
seva pròpia marca.
A la col·lecció de primavera-estiu de 2009, a la qual pertany el primer conjunt, el dissenyador juga amb volums geomètrics que equilibren el pes als malucs i a les espatlles.
El coll gegant és exempt del vestit i té un pes enorme a causa d’una aplicació densa de
pedreria metàl·lica. La faldilla del vestit es composa d’un conjunt de plecs verticals. A
la peça de tardor-hivern, la seda estampada amb grans motius decoratius serveix per
crear un vestit Baby doll. Aquesta peça recorda el vestit de cua de paó de Balenciaga
(MTIB 109.929) i el vestit de Josep Font també del Museu (MTIB 4.240/14), en una versió personal de cos curt, i faldilla ampla i curta amb cua.
Sílvia Ventosa

MDB 207

MDB 206
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TEULES LÓGICA PLANA, 2010
Ramon Benedito Graells (Barcelona, 1945)
Gae Benedito Prat (Barcelona, 1975)
Terracota
46 x 28 x 3 cm
Productor: Cobert Tejas Ibérica, SLU (Braas Monier Building Group), Villaluenga de la Sagra,
Toledo, a partir del 2010
De la peça del museu: 2010
Donació Benedito Design, 2017
MDB 1.770-01 i MAD 1.770-02 (acabat Mat Banús)
MAD 1.770-03 i MAD 1.770-04 (acabat Setinat Lluna)

Repensant el tradicional sistema de les cobertes dels edificis a través de teules ceràmiques de terracota que permeten l’aïllament tèrmic i la barrera de l’aigua, Ramon
Benedito desenvolupa un nou model de teula amb el qual proposa una síntesi absoluta
d’aquest recurs constructiu.
La teula Lógica Plana està construïda amb l’habitual ceràmica però les seves formes
netes a través de línies rectes configuren un conjunt net, uniforme i minimalista, ja que
s’elimina l’habitual ondulació repetida de les teulades per la superposició de les teules
habituals en forma de canal cònic.

MDB 1.770-01 i MDB 1.770-02

A més de la resolució estètica assolida amb aquest element, tècnicament, les teules
planes que proposa el dissenyador tenen un sistema d’encolatges amb nervis reforçats
a la cara interna que en permeten una instal·lació més senzilla.
Alhora, aquests nervis que funcionen com a encaixos entre les diverses peces que
componen la teulada permeten usar-les en plans verticals, com si es tractés d’una
rajola.
Les teules es construeixen premsant l’argila dins de motlles d’escaiola i posteriorment
es couen a altes temperatures. La cocció individual de cada teula permet eliminar defectes de fabricació a escala visual, a la vegada que s’aconsegueix un producte amb
altes prestacions tècniques en termes d’una reduïda absorció d’humitat, i alta resistència al trànsit i a les gelades.
A més de la versió natural amb el tradicional vermellós de l’argila, aquesta teula es fabrica en vuit acabats diferents que li atorguen diversos graus de sofisticació.
Guillem Celada

MDB 1.770-03 i MDB 1.770-04
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CASSOLA SABORA, 2012
Ramon Benedito Graells (Barcelona, 1945)

La cassola Sabora representa un salt evolutiu en aquest estri ancestral de cuina; passant pel fang, el ferro colat o esmaltat, arribem a aquest recipient de cocció construït
per un cos d’alumini fos de gran espessor. Aquest material, a més d’aportar la solidesa
necessària a una eina que ha de garantir una vida llarga d’ús, aconsegueix una lleugeresa impensable en les seves homònimes de ferro, molt feixugues per als usuaris.
La solidesa i indeformabilitat d’aquest estri garanteix un contacte perfecte amb la superfície de la cuina que li aporta l’escalfor; a més l’alumini, per les seves qualitats conductives, permet una distribució homogènia de màxima eficiència energètica de l’escalfor.
Tenint en compte el sistema de calor més recent de moltes cuines domèstiques, la
inducció, amb què molts estris han quedat obsolets, aquesta cassola està dissenyada
per poder funcionar també amb aquesta tipologia de fogons a més de l’habitual fogó
de gas, de vitroceràmica o elèctric.
Tant l’interior com l’exterior de la cassola estan recoberts per un antiadherent d’alta
qualitat que evita que els aliments s’enganxin fins i tot quan es cuina sense greixos, i
advoca, doncs, per l’elaboració de menjars baixos en greixos.
Una altra millora és la incorporació de nanses fixes de silicona que prevenen les cremades accidentals a l’hora de manipular-la. La silicona també s’incorpora al pom de la
tapa de vidre. La tapa transparent permet veure el procés de cocció i amb l’anella protectora, també de silicona, es minimitza el desgast de la part superior del cos d’alumini
on descansa.
Guillem Celada

Estudio Rafael Vargas

Alumini, silicona (nanses i pom de la tapa), vidre (tapa)
20 x 38,5 x 26 cm
Productor: Castey, Riudellots de la Selva, Girona, a partir del 2012
Data de la peça del museu: 2012
Donació Benedito Design, 2017
MDB 1.767

VIDEOPORTER SMILE 3,5” (SUPERFÍCIE), 2013
Ramon Benedito Graells (Barcelona, 1945)
ABS, components electrònics i policarbonat
172 x 103 x 20 mm
Productor: Fermax, València, a partir del 2013
De la peça del museu: 2013
Donació Benedito Design, 2017
MDB 1.765

Amb el videoporter Smile arribem als darrers dissenys desenvolupats per Ramon Benedito en el terreny de la comunicació i seguretat domèstica. En l’evolució d’aquesta
tipologia de tecnologia, la família Smile aporta molts canvis respecte dels seus predecessors analògics i electrònics per arribar a les prestacions de la tecnologia digital.
La sèrie Smile es presenta en diversos formats i dimensions de receptor i de pantalles, així com la possibilitat de ser un aparell d’instal·lació en superfície o encastat dins
d’aquesta. Malgrat les diverses dimensions en què es proposa, tota la família d’aparells
d’aquesta sèrie destaquen per les mides reduïdes, sobretot de gruix.
Un altre dels aspectes per destacar és l’eliminació del telèfon en la majoria dels videoporters d’aquesta sèrie, i s’aporta la prestació de mans lliures per usar-lo.
Els catàlegs de l’empresa Fermax el presenten, entre altres aspectes, com una nova experiència, quelcom molt en voga actualment. Ja no busquem solucions a necessitats,
sinó experiències en el transcurs del quotidià.
Amb el treball de disseny desenvolupat s’aconsegueix, en aquest mínim volum, una
pantalla TFT a color i un teclat amb icones, protegits sota una resistent làmina de policarbonat amb protecció ultraviolada.
La mateixa pantalla que mostra les imatges de l’exterior es converteix en un menú quan
l’usuari ho vol. Des d’aquest menú, es pot controlar totes les funcions que incorpora el
monitor, gràcies a unes icones gràfiques d’interpretació intuïtiva.
Guillem Celada
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BUTACA FRAMES, 2014
Jaime Hayon (Madrid, 1974)
Rotang, vímet i plàstic
100 x 68 x 80 cm
Productor: Expormim, SA, Moixent, València, a partir del 2014
Premi Excellent Product Design, German Design Award, Frankfurt, Alemanya, 2016
Donació Expormim, 2017
MDB 1.428

Aquesta butaca Frames forma part de la col·lecció homònima que el dissenyador madrileny Jaime Hayon va presentar a la Fira Internacional de Milà l’any 2014. Fabricada
per l’empresa valenciana Expormim, amb les seves formes i materials va captar l’atenció dels mitjans de comunicació i del públic, i la bona acollida va portar a afegir, quatre
anys després, noves peces a la col·lecció: una cadira, una butaca de menjador i una
de baixa.
La butaca Frames està formada per diferents peces de rotang, algunes de formes rectangulars d’extrems corbats, que alhora estan bombades per tal d’adaptar-se al cos i
oferir confort. Aquesta circumstància és aprofitada, tant al seient com al respatller, per
potes i braços, que s’adapten perfectament a la geometria sinuosa.
Frames està fabricada amb rotang pelat, en color natural, d’un gruix de 32 mil·límetres
de calibre. El seient i el respatller inclouen una reixeta de vímet. Tot ell està recobert en
tres fases (tint, fons i acabat) amb filtres UV que el fan altament resistent a la radiació
solar. Es comercialitza amb coixí opcional (de pell natural o sintètica, teixits de llana
verge, vellut o polipropilè), i a la base duu tacs protectors reversibles de plàstic i feltre.
L’encant d’aquest moble (pot incloure una banqueta a joc) rau en la seva estètica rústica i distingida alhora, i que té una naturalesa híbrida, ja que el seu disseny duu un moble
tradicional per a exterior cap a l’interior. És a dir, que aquells que eren “de temporada”
són ara per a tot l’any.
Rossend Casanova
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CONJUNT: GAVARDINA, COSSET I FALDILLA, 2015
Celia Vela (Figueres, 1970)
Col·lecció Primavera-Estiu 2016
Gavardina: organza de seda i fils sintètics daurats, punta chantilly de seda;
cosset: organza i punta de seda; faldilla: triple organza i punta chantilly de seda
Etiquetes: “Celia Vela” i “M” a la gavardina; “Celia Vela” i “U” a la faldilla
Figueres
Donació Celia Vela, 2016
MDB 763

Celia Vela va debutar a la Passarel·la Gaudí de Barcelona el 1998 i des del 1999 presenta anualment les seves col·leccions a Tòquio i també a diverses fires i desfilades
de Barcelona, París, Londres, Bogotà i Madrid. L’any 2003, va comercialitzar les seves
col·leccions als Estats Units. L’any 2012, va rebre el Premi Empresari de l’Any de l’Associació de Joves Empresaris de Girona. Té botiga pròpia a Figueres. Les seves col·leccions es poden trobar a diversos països, especialment al Japó, ja que exporta el 80%
de la seva producció. La confecció es fa artesanalment a Catalunya amb el control de la
dissenyadora, que té passió pels detalls, tant tècnics com estètics. Incorpora tècniques
artesanals de brodat, puntes, passamaneria o aplicació de botons antics, que combina
amb teixits tecnològics.
Des del 2010 participa regularment a la 080 Barcelona Fashion Week. El juliol del 2015
va rebre el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció del 080
Barcelona Fashion, com un reconeixement a la seva trajectòria professional. La col·
lecció a la que pertany aquest conjunt barreja uns models austers de cotó blanc per a
home i dona, amb la delicadesa de les peces brodades en seda.
Aquest conjunt, confeccionat a mà per la dissenyadora mateixa, és una proposta inspirada en la botànica. Consisteix en una gavardina transparent amb fils daurats que li
proporcionen una lluentor especial. A l’esquena s’ha retallat i aplicat a mà una punta
chantilly. El petit cos té una base d’organza amb aplicacions manuals de blonda i punta
chantilly de seda. La faldilla està elaborada amb una superposició de capes d’organza,
amb aplicació de punta chantilly daurada. Per sobre de la faldilla, una quadrícula amb
aplicacions de flors en els angles atorga un efecte de lleugeresa, transparència i poesia
al conjunt.
Sílvia Ventosa
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CONJUNTS, 2015
CARLOTAOMS (Barcelona, 2015)
Conjunt per a home (gavardina i pantalons) “Al·legoria”, 2015
(temporada Primavera-Estiu 2016)
Sarja de cotó, brodats amb fils de cotó
Premi 080 Barcelona Fashion, Barcelona, 2015
Estudio Rafael Vargas

Conjunt per a dona (abric, pantalons i samarreta, mitjons i motxilla) “Itinerant”, 2016
(temporada Tardor-Hivern, 2016-2017)
Abric de drap de polièster estampat, mosquetó i cremallera; pantalons de sarja de cotó;
samarreta de gènere de punt de cotó; mitjons de gènere de punt de cotó i elastà;
motxilla de cintes de ris i setí, mosquetó i plàstic
Premi 080 Barcelona Fashion, Barcelona, 2016
Donació CARLOTAOMS, 2016
MDB 425 i MDB 837

CARLOTAOMS és la marca fundada per les dissenyadores Elisabeth Carlota (Esplugues de Llobregat, 1987) i Elisenda Oms (Vic, 1992). La seva concepció del disseny les
va portar a compartir projecte, apostant des del primer moment pel producte Km 0, tot
fomentant l’ús de materials i producció locals. Els seus dissenys busquen la comoditat,
en un estil plenament urbà, però potser un dels trets més característics de les primeres
col·leccions de CARLOTAOMS és la creació de les peces sota el concepte d’agender,
és a dir, el mateix disseny per a tothom, però amb diferent patronatge adaptat al cos de
la dona i el de l’home.
Els dos models del Museu corresponen a col·leccions que parteixen d’un concepte
potent i ofereixen un discurs narratiu. Així “Al·legoria” representa el procés a partir de
dues ments creatives. Les línies dels patrons són les idees que s’entrellacen i el color
groc li dona lluminositat.
“Itinerant” vol ser una crítica a la societat trepidant i un homenatge al paisatge de la
muntanya on sovint ens escapem a buscar la quietud. El color central és el blau, combinat amb el negre, i les peces inclouen petits elements procedents del material propi
de l’excursionisme, com ara els mosquetons o altres elements de tancament aplicats a
les peces urbanes.
Ambdues col·leccions van obtenir el premi 080 Barcelona Fashion a dissenyadors
emergents, en dues edicions consecutives, la qual cosa va donar un impuls a la jove
marca, que posteriorment es va poder establir amb botiga pròpia a Barcelona.
Teresa Bastardes

MDB 425

MDB 837

CONJUNT: ABRIC, FALS COLL I PANTALONS, 2015
Isometric (2015-2016) [Jessica Montes, 1992 - Joan Ros, 1992]
Col·lecció “Psique”, Tardor-Hivern 2015-2016
Abric: drap de llana, cotó i polièster; fals coll: punt de neoprè, cotó i polièster;
pantalons: sarja de llana i cotó
Barcelona
Donació ISOMETRIC, 2016
MDB 205

La marca Isometric estava formada per dos joves dissenyadors, Jessica Montes i Joan
Ros, que es van conèixer treballant a Martín Lamothe, on ell havia estat dissenyador de
la línia d’home i d’estampats (de 2012 a 2014), i ella, assistent de disseny.
Joan Ros es va graduar en Disseny de Moda (Bau, Centre Universitari de Disseny, Barcelona, 2014) i va ser finalista als premis MODAFAD del mateix any. Després va estudiar
a la prestigiosa escola londinenca Central Saint Martins, i actualment és director creatiu
d’una marca italiana de luxe. Jessica Montes és estilista (IDEP, Barcelona), i dissenyadora de Michael Kors.
El febrer de 2015, van guanyar el premi del 080 Barcelona Fashion per la seva col·lecció
de moda per a home “Psique”, de la temporada de Tardor-hivern 2016. Aquesta col·lecció, que beu de la sastreria clàssica i s’adapta a l’home del segle XXI, es distingeix per
la geometria, la sobrietat, els colors foscos i una confecció molt acurada, amb un estil
minimalista que hi afegeix discreció i atemporalitat.
La roba d’Isometric s’adreçava a homes joves amb un poder adquisitiu mitjà-alt i a
intel·lectuals —aparentment— poc interessats en la moda. Per això, les seves peces
es venien a botigues multimarca que també oferien mobles, llibres o obres d’art, i cada
col·lecció es concebia en col·laboració amb professionals, per exemple, de la física o
l’antropologia.
Sílvia Ventosa

101
Estudio Rafael Vargas

100

PENJADORS HOTEL HANGER, 2016
Borja García Studio (València, 2007)
Metall
18 x 43 x 1,5 cm
Data de la peça del museu: 2016
Productor: Nomess Copenhagen, Copenhaguen, Dinamarca, a partir del 2016
Premi Delta de Plata, ADI-FAD, Barcelona, 2016
Donació Borja García, 2017
MDB 1.542 i MDB 1.543

Borja García Studio, Made Studio des del 2017, establert a València, desenvolupa projectes d’arquitectura i de disseny de producte cuidant molt tot el procés de disseny, des
de la idea fins a l’últim detall. Els seus treballs han aconseguit diversos premis nacionals
i internacionals.
La peça presentada és un encàrrec de la productora danesa Nomess Copenhagen,
especialitzada en productes per a l’emmagatzematge, hotels i viatge, entre altres. Responent a l’objectiu de l’empresa de conferir a elements molt funcionals una senzillesa
no exempta d’estil, aquest objecte demostra que estètica i funció no tenen significats
contraris, sinó paral·lels.
El penjador Hotel Hanger, fabricat amb tija metàl·lica doblegada i en dos acabats, el
coure i el negre, és un penjador per a hotels que resol l’incòmode sistema antifurt tradicional, amb una nova geometria més propera i humana que facilita enormement als
usuaris l’acció de penjar la roba a l’armari. Aquesta peça va ser guardonada amb un
Delta de Plata en l’edició del 2016 d’aquests premis atorgats per l’ADI FAD.
Teresa Bastardes
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BASES D’ENDOLLS I INTERRUPTORS SIMON 100, 2016
Equip de Disseny Simon (1916)
Plàstic i components elèctrics
8,5 x 15,5 x 4 cm (MDB 1.736-1, MDB 1.736-2 i MDB 1.736-8)
15,5 x 8,5 x 4 cm (MDB 1.736-3 i MDB 1.736-9)
8,5 x 8,5 x 4 cm (MDB 1.736-4 i MDB 1.736-5)
8,5 x 22,5 x 4 cm (MDB 1.736-6 i MDB 1.736-7)
8,5 x 22,5 x 5 cm (MDB 1.736-10)
8,4 x 8,4 x 5 cm (MDB 1.736-11, MDB 1.736-12 i MDB 1.736-13)
8,4 x 15,4 x 5 cm (MDB 1736-14 i MDB 1736-15)
Data de les peces del museu: 2017
Productor: Simon, Barcelona, a partir del 2016
Premi Red Dot: Disseny de Producte, Essen, Alemanya, 2017
Donació Simon, 2017

Aquestes bases d’endolls amb interruptors, ports i connectors formen part de la sèrie
Simon 100, creada en ocasió del centenari de l’empresa i de la qual el museu conserva
quinze models amb diferents funcionalitats i en colors negre i blanc (que evoquen els
primers mecanismes de la firma, quan només es fabricava en negre baquelita i blanc
urea). El conjunt permet tenir una visió global d’aquest sistema avançat del mercat i representatiu de l’empresa, fundada a Olot, que actualment té una projecció internacional
importantíssima.

MDB 1.736-11

MDB 1.736-13

MDB 1.736-9

Les bases d’endolls Simon 100 responen a les diferents necessitats actuals en una
societat orientada a la tecnologia. Alguns inclouen ports que permeten connectar-hi els
carregadors habituals dels aparells electrònics, l’endoll tradicional o el de connexió per
al televisor. És, en definitiva, la primera sèrie al món amb interruptors electromecànics
exclusivament polsants, pensats per interactuar-hi de manera senzilla i còmoda: una
sèrie de tecles horitzontals que funcionen per pulsió permeten encendre, apagar i regular la intensitat de la llum amb un sol gest, passant-hi el dit per sobre.
El sistema permet digitalitzar els espais sense necessitat de crear una instal·lació nova
(cablejat). Simon 100 sintetitza el que abans era complex i ho converteix en quelcom
intuïtiu, discret i elegant.
Rossend Casanova

MDB 1.736-7

CONJUNT, 2016
Txell Miras (Sabadell, 1976)
Col·lecció “Conventual”, Tardor-Hivern
2016-2017
Conjunt: camisa, pantalons, còfia i
coll; camisa: tafetà de cotó i polièster,
teixit llavorat de llana (47%) i cremallera
metàl·lica; pantalons i lligadura de cap:
tafetà de llana (47%), cotó (5%)
i elastà; coll: punt de mitja de cinta de cotó
Terrassa
Etiqueta: “txell miras”
Donació Txell Miras, 2017
MDB 1.189

Txell Miras és il·lustradora i dissenyadora de moda. Es va llicenciar en Belles Arts i després es va formar a Barcelona i Milà. El 2003, va debutar a la Barcelona Fashion Week i
des del 2004 té marca pròpia. A banda, del 2003 al 2016 va dissenyar per a Neil Barrett
a Milà. El 2006, la Cambra de Comerç de Barcelona li va atorgar el guardó “Barcelona
és moda” i, l’any 2010, va desfilar a l’On|Off de la London Fashion Week.
Treballa a partir d’un concepte i crea models minimalistes, alguns amb il·lustracions, a
partir de l’estudi del cos i dels teixits. La col·lecció “Conventual” va rebre el Premi 080
Barcelona Fashion el febrer del 2016 i té un treball provocador que s’aproxima, d’una
manera atrevida, al món dels uniformes, en general poc influït per la moda. Aquests
vestits volen uniformitzar i despersonalitzar la persona que els porta individualment
i, alhora, fer-la pertànyer a un grup social. En paraules de la dissenyadora, parteix de
l’atracció per la solemnitat i la sobrietat del vestuari dels ordes religiosos per reinventar
aquesta estètica tancada i estricta d’una manera respectuosa. Les matèries primeres
varien des de la llana o el cotó fins al neoprè, en colors molt propers al dels ordes, com
ara negre, blanc, grisos o marrons. De vegades, els vestits estan il·lustrats amb grans
cares infantilitzades i inquietants.
Aquest model duu una còfia, una jaqueta curta i oberta, i uns pantalons provocadors,
ja que són impensables en un uniforme religiós de dona. Dos elements hi donen un toc
de personalitat: un coll de punt de mitja i una estola de bambula cosida a la camisa, a
la manera de panell davanter del conjunt. El resultat és la imatge modernitzada d’unes
dones uniformades, fins ara invisibles socialment.
Sílvia Ventosa
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CONJUNT, 2016
Miquel Suay [Miquel Àngel García Gimeno (Xàtiva, València, 1972)]
Col·lecció Primavera-Estiu 2017
Conjunt per a home: jaqueta, samarreta i pantalons curts; jaqueta i pantalons curts:
teixit de reixa de polièster efecte 3D; samarreta: crepè de seda; sandàlies: cuir i pell
València
Etiqueta “MIQUELSUAY”
Donació MIQUEL SUAY, 2017
MDB 1.250

Miquel Àngel García Gimeno va estudiar disseny de moda a l’Escola Barreira d’Arts i
Oficis de València. Posteriorment, va cursar estudis de dret a la Universitat Jaume I de
Castelló i un Màster en direcció general d’empreses a l’Escola de Negocis Lluís Vives.
La seva família regeix una empresa de confecció de vestits de comunió. Ell desenvolupa línies pròpies de prêt-à-porter, així com una línia de festa i cerimònia. Té botigues a
València i a Barcelona.
La seva col·lecció de la temporada primavera-estiu 2017 va guanyar el Premi 080 Barcelona Fashion Week, atorgat el juny del 2016. En paraules del dissenyador mateix,
aquesta col·lecció està inspirada en l’arquitectura de Zaha Hadid, que volia captar el
moviment, sempre amb un punt de fuga, repetició de plànols i corbes audaces. Hadid
tenia una col·lecció d’art de colors molt brillants, influència dels suprematistes russos,
i li agradaven les textures i les reixetes per fer angles i corbes. Segons el dissenyador,
aquesta és una col·lecció avantguardista, funcional i pràctica i, a la vegada, experimental, ja que proposa teixits tecnològics de colors purs que juguen amb els sentits i la llum.
S’adreça a homes inconformistes i alhora elegants. Afirma que aquest segle és el de
la moda per a homes i, especialment, per al col·lectiu gai que s’interessa per la imatge
personal i té un alt poder adquisitiu.
En aquest conjunt, jaqueta i pantalons estan elaborats amb teixits de reixa perforats i
rígids fets amb impressió 3D, propis de la indumentària esportiva, que ell transforma
en roba urbana i contemporània amb un
patronatge de sastreria. Duu una samarreta discreta i elegant de crepè de seda.
Ell mateix ha dissenyat les sabates que
formen part del conjunt, mentre que les
de dona han estat dissenyades per Zaha
Hadid.
Sílvia Ventosa
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CONJUNT, 2016
Blame Label
[Pablo Puig Gomar (València, 1987)]
Col·lecció “#3 In Decision”, Primavera-Estiu 2017
Conjunt per a home: camisa, malles i gorra
Camisa: tafetà de cotó i polièster (80% i 20%);
malles: gènere de punt de cotó (100%);
gorra: 100% sarja de cotó gris i polièster
Barcelona
Donació BLAME LABEL, 2016
MDB 907

Pablo Puig Gomar és un jove dissenyador valencià que va estudiar disseny a l’Escola
Idep Barcelona. Va treballar dues temporades a l’empresa de Boris Bidjan Saberi, i va
fundar Blame Label l’any 2014. En paraules seves, “Blame Label vol aportar un disseny
net i fresc amb esperit streetwear de qualitat”. Actualment dissenya i produeix els seus
models a Catalunya.
L’autor explica que la col·lecció “#3 In Decision” serveix per prendre una determinació i
que, per ell, la indecisió és un estat mental que s’associa a un sentiment d’inseguretat,
a una excessiva autoexigència i a la falta de claredat en el plantejament de situacions.
La col·lecció de la temporada primavera-estiu de 2017 va guanyar el Premi 080 Barcelona Fashion Week, atorgat el juny del 2016. Aquest model és un conjunt informal i
minimalista, de colors sobris, consistent en una camisa ampla, de mànigues tres quarts,
amb una butxaca per a mòbil com a únic element decoratiu (amb el telèfon posat), combinat amb unes malles de punt que provenen del món de l’esport o de la roba per estar
a casa. El conjunt, que incorpora una gorra, respira la fluïdesa i la comoditat informal
de la moda urbana.
Sílvia Ventosa
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CONJUNT, 2017
Daniel Rosa (Santa Coloma de Gramenet, 1990)
Col·lecció “Isolation”, Tardor-Hivern 2017-2018
Jaqueta: drap de llana freda; dessuadora: gènere de punt roma de polièster;
pantalons: sarja de cotó i cinturó de pell
Barcelona
Etiqueta: «DANIEL ROSA»
Donació DANIEL ROSA, 2017
MDB 1.429

Daniel Rosa es va formar a l’escola LCI Barcelona, i va crear la seva marca per a home
i dona a partir del 2016. El dissenyador aposta per una moda responsable i sostenible,
i confecciona les peces amb proveïdors locals de la ciutat. Els seus dissenys es troben
entre l’artesania i la modernitat, amb una cura especial pels detalls i els materials innovadors. El 2016, Rosa presenta la primera col·lecció “Resiliencia” al 080 Barcelona
Fashion com a jove talent.
La col·lecció “Isolation” de la Tardor-Hivern 2017-2018, a la qual pertany aquest conjunt, està vinculada, en paraules del dissenyador, amb la superació, el confort i la nostàlgia. S’inspira en l’estratovolcà Mont Rainier de l’Estat de Washington, a la costa est
dels Estats Units, que és el pic més alt del país amb gel i neu perpètua, i alhora un volcà
actiu amb dos cràters calents al cim. Els paisatges d’aquesta muntanya ens porten a
una col·lecció d’imatges de fred, a colors com el blanc, el platejat, el verd i els terrosos,
i a teixits tècnics i càlids.
El conjunt té una relació sensorial amb el paisatge gèlid i tòrrid, bonic i hostil, que es
reflecteix en el contrast entre el blanc de neu de la dessuadora i els colors foscos de
la terra volcànica de la jaqueta i els pantalons. El conjunt mostra capes superposades
inspirades en com es dipositen a terra les capes de lava que el volcà escup en les erupcions volcàniques.
Sílvia Ventosa
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FOTOGRAFIA, 2017
Irene Sekulic (Trieste, Itàlia, 1978)
Marca Morozka, col·lecció Primavera-Estiu 2017
Tècnica digital
Marbella
Donació Irene Sekulic, 2016
MDB 1.544

Irene Sekulic, de Producciones Kreoidea de Marbella, és una jove fotògrafa professional
freelance especialitzada en editorials de moda, catàlegs, lookbooks, retrats de celebrities, reportatges documentals i projectes artístics. Ha treballat per a PhotoVogue, Vogue
Italia, Gente Argentina, Society Magazine i Veil London, entre altres publicacions. S’autodefineix com una persona i fotògrafa apassionada, que mira a través de les lents per
acostar-se a la bellesa i a les emocions humanes.
En aquesta fotografia, dues joves passegen per la platja de Marbella amb el mateix model de la marca Morozka; un en la versió curta i l’altre, en la versió llarga fins als peus.
Morozka és una firma de moda de luxe Made in Spain de Marbella, creada per Katerina
Anosova el 2012, que dissenya roba ready-to-wear per a dones sofisticades i elegants,
en paraules de la mateixa creadora.
Irene Sekulic ha rebut deu premis de fotografia en els últims anys, entre els quals el
premi Lux Or Moda i Publicitat del 2016, amb què el jurat va guardonar aquesta fotografia. Amb aquesta instantània, el 2016 comença la col·laboració entre l’Asociación de
Fotógrafos Profesionales de España i el Museu del Disseny de Barcelona per incorporar
les imatges guanyadores en la secció de moda a la Col·lecció de Fotografia de Moda.
Sílvia Ventosa
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SELECCIÓ DE PECES DE L’EXPOSICIÓ “TAPAS”
Objectes diversos per al servei de taula, 1917-2015
Albert Adrià, Ferran Adrià, Alberto Arza de Papila i Joan Rojeski Studio (Kike Fernández,
Anna Gil, Rosa Reig i Jordi Olucha), Alejandro Mingarro, Ana Hernando, Andreu Carulla,
Antoni Arola i Òscar Doll, Atelier Laia (Santos Bregaña i Anne Ibáñez Guridi), Azúamoliné
(Martín Azúa i Gerard Moliné), Bankook Design Chambre, SL,. (Ana Roquero i Aitor
Elizegi), CuldeSac, Curro Claret, Daniel Gantes, David Olañeta, DesignWright (Adrian
Wright i Jeremy Wright), díez+díez diseño (Javier Díez i José Luis Díez), Emiliana Design
Studio (Ana Mir i Emili Padrós), Entresuelo 1a (Gerardo Tejero i Carlos Toledo), Equip
de Disseny de Cata Electrodomésticos, SL, Equip de Disseny de Pordamsa, Equip de
Disseny de Sabiote Innova, Ernest Perera, Estudi Moliné (Gerard Moliné), Estudihac
(José Manuel Ferrero), Estudio Mariscal (Javier Mariscal), Gemma Bernal & Associats,
GR Industrial Design (Adrià Guiu i Iñaki Remiro), Guillem Ferran, Héctor Serrano, Jaime
Hayón, Javier Machimbarrena, Jorge Pensi i Equip R+D de Castey, José Álix Martínez,
Josep Puig, Julia Mariscal, La Mamba Studio (Raúl Durá, Ommar Uribe i Pedro Rivera),
Lagranja Design, Lluis Clotet, Lluscà Design (Josep Lluscà), Luesma & Vega (Ester
Luesma i Xavier Vega), Luis Eslava, Luki Huber, Lusesita Delicatessen (Laura Lasheras),
Marre Moerel, Martí Guixé, Martín Azúa, Mermelada Estudio (Laura Blasco, Juanmi
Juárez i Alex Estévez), Miguel Ángel Sabra Navarrete i Pascual Sagra Alarcón, Nadadora
(Isaac Piñeiro), Núria Gual, Patricia Urquiola, Pete Sans, Quim Larrea, Rafael Marquina,
Ramon Brucart, Raúl Lázaro, Ricard Ferrer, Roger Arquer Studio, Sandra Bautista,
Santos Bregaña Atelier Laia, Tati Guimarães, Ximo Roca i Zoocreative (Jaume Ramírez,
Josema Carrillo i Gorka Ibargoyen)
Donació Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, SA, 2017
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Després de viatjar arreu del món durant
tres anys, entre el 9 de març i el 21 de maig
de 2017 es va poder veure al Museu del
Disseny de Barcelona l’exposició “Tapas.
Spanish Design for Food”, on el seu promotor, Acción Cultural Española (AC/E),
en va tancar la itinerància per ciutats com
Tòquio, Miami, Washington, Seül, Toronto
o Madrid, entre d’altres.
“Tapas. Spanish Design for Food” va ser
una mostra que explorava la interacció entre el disseny i la gastronomia i se centrava
principalment en les creacions dels últims
25 anys sense deixar de banda la important tradició popular del disseny català.
Des de la creativa col·laboració de Ferran
Adrià amb el dissenyador industrial Luki
Huber fins als clàssics, com les setrilleres de Rafael Marquina, passant per objectes de
disseny tan quotidians com el porró o la paella, l’exposició presentava més de 250 peces —utensilis, aparells, recipients, mobiliari—, vídeos i fotografies que interrelacionen
el món de la cultura material de l’alimentació, amb la història, l’arquitectura, l’interiorisme i el disseny industrial i gràfic.
D’aquest conjunt de peces, el Museu en va escollir una selecció de 89 que no es trobaven encara a la Col·lecció de Disseny de Producte i que, amb les seves variades
aportacions al disseny de la gastronomia, completaven l’apartat dedicat al parament de
la taula i a la preparació dels aliments.
“Tapas. Spanish Design for Food” tenia com a comissari el dissenyador i arquitecte Juli
Capella i estava distribuïda en tres espais temàtics: (1) la cuina, on es recopilaven els
instruments utilitzats per cuinar, en l’àmbit més professional o domèstic i restringit del
menjar, consistent en objectes funcionals, precisos, ergonòmics i durables. (2) La taula,
amb els objectes domèstics per servir i degustar el menjar de manera formal i informal.
(3) El menjar, el disseny en si dels mateixos aliments, des dels més tradicionals a les
innovacions més avantguardistes.
En conjunt, les peces procedents d’aquesta exposició i incorporades al Museu mostren
com la creativitat entrellaça gastronomia i disseny, dues de les disciplines espanyoles
més puixants i de més projecció internacional des de principis del segle XXI.
Rossend Casanova
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PLATS DEL DIA
Objectes diversos per al servei de taula, 2011-2017
40 Plumas-Creatividad en vidrio, Anna Ballesté i David Rosell d’Estudi Ceràmic [ba_Ro],
Olivier Grau, Penélope Vallejo Ceramics, OJEA STUDIO, Imuusk, Frosum, Ceràmica
SUVE. Suso Dobao-Verónica Pérez, Taller Bugambilia, Eulàlia Naveira, Carme Balada,
Yvet Bazaco, Taller Juan Carlos Iñesta i Rosa Cortiella
Donació dels autors, 2017

Aquest conjunt d’objectes ceràmics arriba al Museu del Disseny a través del projecte
Plats del dia. Ceràmica contemporània i d’autor, una idea que neix amb la intenció de
complementar l’exposició itinerant Tapas. Spanish Design for Food (AC/E, Acción Cultural Española, 2013-2017), i que actualitza els continguts de la mostra i, alhora, posa al
dia la col·lecció del museu pel que fa a les creacions i els dissenys ceràmics destinats
a l’ús als millors restaurants del moment i a les taules més exigents.
La iniciativa es va materialitzar en l’exposició organitzada pel Museu del Disseny i el
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, comissariada per l’artista ceramista Rosa Cortiella a la seu del Centre d’Artesania Catalunya dels dies 5 a 28 de maig
de 2017.
S’hi volien fer confluir els conceptes del denominat food design: disseny, gastronomia
i ceràmica junts, i mostrar uns resultats creatius i útils alhora. La idea, gestada en els
principals restaurants del país, està arribant a tots els espais que volen servir els seus
plats amb un punt de distinció.
En els darrers anys, professionals del disseny i xefs estan oferint noves oportunitats a
sectors com el de la ceràmica, que ara gaudeix d’un moment d’efervescència creativa
en què el col·lectiu s’ha renovat i adaptat a aquests nous requeriments creatius d’una
indústria molt exigent que demana innovació, creativitat, qualitat i versatilitat.
Plats del dia va presentar els projectes ceràmics de food design més significatius dels
darrers cinc anys i a través dels quals, amb el repte de conservar la funcionalitat i
investigar noves formes i aspectes estètics, els dissenyadors i les dissenyadores estan
aconseguint el ressorgiment d’una nova ceràmica, a mig camí entre l’artesania, el
disseny i l’art.
Totes les peces són de caràcter funcional, dissenyades expressament per al servei de
taula. Les seves formes diverses (recipients, safates, bols, gerres i gots, vaixelles i plats,
jocs de cafè, teteres, etcètera) estan sovint destinades a personalitzar les creacions
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gastronòmiques del conjunt de xefs que han escollit aquests dissenyadors i dissenyadores per individualitzar la seva vaixella i donar un accent singular als seus àpats. Així,
el col·lectiu de ceramistes ha partit d’unes exigències i d’unes característiques especifiques, com ara la necessitat que el contenidor respongui a la funció que ha de tenir en
aspectes com l’estabilitat, l’ergonomia, la higiene, la possibilitat d’apilar-se, etcètera.
Per tot això, els material i les tècniques més utilitzades són, sobretot, porcellanes i argiles blanques, gres o refractari i gres porcellànic, i excepcionalment hi apareix l’argila
vermella esmaltada en blanc o el fang blanc cuit a baixa temperatura. Els acabats i els
recobriments de les pastes ceràmiques són generalment els esmaltats en blanc, tot i
que hi trobem porcellanes tenyides amb òxids, esmalts amb microreduccions o peces
amb acabats inusitats, com la decorada amb or. Hi ha objectes treballats a torn, porcellana colada o modelada i, en general, cuits a alta temperatura. Les persones artífexs
d’aquest objectes no s’han estat, però, de fer servir altres materials com el vidre, el
cartró o la fusta, per completar-los de maneres originals.
A Plats del dia, hi van participar un total de 16 autors, autores i estudis creatius procedents de llocs diversos: Catalunya, la Comunitat Valenciana i Galícia. Dels 122 objectes
que es van mostrar es va fer una selecció de 88, que configuraven 26 conjunts.
Cadascun aporta a les nostres col·leccions les seves especificitats creatives i artístiques, com en el cas de l’Eulàlia Naveira, que, en el seu projecte V&F, crea recipients a
partir de l’emmotllat de fruita fresca i l’addició d’apèndixs, de manera que genera un diàleg entre la tradició ceràmica i l’esperit transgressor de l’art; o la polifacètica Rosa Cortiella, dissenyadora, artista i artesana de la ceràmica, que aporta a les seves vaixelles
una estètica acurada en les textures i els colors, on cada peça és cuidada com a única.
Destaquen també els treballs amb vidre reciclat de l’estudi 40 Plumas i els seus Blu
Bowl, o el de Frosum (Àlex Añó i Katsue Kusumi), que, amb Postre Xoco ABaC, fet de
vidre i gres, posen en relleu el contrast dels materials.
D’altres hi contribueixen amb avenços innovadors, com l’Estudi Ceràmic [ba_Ro] de
La Bisbal d’Empordà, que partint de l’equilibri perfecte entre tradició i innovació aconsegueixen els resultats tècnics idonis; o els productes de la Paula Ojea que, des del
seu taller de Vigo OJEA STUDIO, dissenya els seus Cut&Fold en A-CAD i treballa les
textures de forma original en el seu treball Oceanic; i des d’un coneixement profund de
la tècnica i la tradició, Domanises, de la mà de Juan Carlos Iñiesta, fa la seva aportació
al disseny i les experiències en ceràmica.
Un altre element que es posa en relleu és l’experimentació tècnica de materials i acabats que enriqueix el panorama de la ceràmica contemporània i que podem apreciar
en el treball delicat dels esmalts que fa la Penélope Vallejo, amb els seus paisatges

interiors de la col·lecció landscape, o els treballs experimentals sobre l’objecte utilitari que porta a terme l’Olivier Grau. En aquest sentit, destaca l’exquisidesa de la
Katsue Kusumi, que, amb la seva marca de ceràmica feta a mà, Imuusk, ha arribat
als millors restaurants d’alta cuina amb les seves vaixelles subtils, originals i úniques.
En la mateixa línia, els refinats treballs de porcellana de Ceràmica SUVE, que des
del seu taller de Cangas (Pontevedra) elaboren, amb tècniques artesanals, vaixelles
lleugeres i gairebé translúcides.
També és fonamental, en aquest tipus d’objectes, la funcionalitat: un bon exemple
és la ceràmica d’Yvet Bazako que, des del seu taller d’Olot, ens aporta uns dissenys
senzills i elegants alhora; o els treballs en porcellana i gres de l’Eulàlia Oliver i la Glòria
Ferrer des del seu Taller Bugambilia a Barcelona; o la simplicitat, les formes depurades
i una certa imperfecció buscada que han portat Carme Balada a les taules dels i les
xefs més exigents.
Aquests dissenys van ser publicats a Nexes (núm. 01, 2017), editat pel Museu del Disseny amb motiu de la mostra.
Isabel Fernández del Moral

124

125

Mariona Aguirre, Roberto Aguirre Diseñadores, Alcorta & Gelardin, Álex Aldrich, Montxo Algora,
Severo Almansa, Vicenç Alonso, Martín Álvarez Comesaña, Pere Álvaro, Miryam Anllo, Víctor
Aparicio, Jorge Arévalo, Luis Artime, Lluís Ayguadé, Ricard Badia, Josep Bagà, Andreu Balius,
Dídac Ballester, Mik Baro, Paco Bascuñán, Álvaro Bautista, Ramón Bilbao, Bildi Grafiks, Agnès
Simon, BIS Dixit, Christian Boyer, Brosmind, Miguel Calatayud, María Antonia Canal, Pep Carrió,
Carthe, Iván Castro, Rafael Celda, Ceesepe, María José Ciller, Ana Clapés, Quique Company,
Alberto Corazón, Oyer Corazón, Javier Cortés, Cortijo y Asociados, José Mª Cruz Novillo,
Áurea Cuní Bravo, Pedro Cuní Bravo, Jorge Alfonso Cuní, Sonia Díaz i Gabriel Martínez, Xosé
Díaz, Esteve Durba, Gorka Dúo, M. A. Echevarría, El Hortelano, Erretres, Mario Eskenazi, Anaïs
Esmerado Martí, Ricardo Espinosa, Manuel Estrada, Estudi Carme Vives, Estudi Morató, Estudi
Pep Carrió / Sonia Sánchez, Estudio Camaleón, Estudio Forma, Estudio Pérez-Enciso, Estudio
Severo Almansa, Estudio Zimmermann, Eumogràfic, Kiko Feria, Encarnación Fernández, Manuel
Fernández, Martí Ferré, Sandra Figuerola, Folch Studio, Elías G. Fuentes, Joaquín Gallego,
Marisa Gallén, Javier García del Olmo, Miguel García Machín, Dimas García Moreno, Pedro
Garcia Ramos, Loni Geest, Germinal Comunicación, Àlex Gifreu, Daniel Gil, Emilio Gil, Eloi
Gimeno, Pepe Gimeno, Josep Ramon Gómez, Domingo González, Javier González Solas, Pilar
Górriz, Grupo Revisión Deseño, Carlos Gugel, Fernando Gutiérrez, Jacinto Gutiérrez, Hélice,
Rafo Hernández, Felipe Hernández Cava, Antonio Herráiz, Tone Hoverstad, Enric Huguet, Miguel
Iguacen, Ipsum Planet, Albert Isern, Mercedes Jaén, Sergio Jiménez, Javier de Juan, Joan
Manuel Jubany, Julio Juste, Diego Lara, Quim Larrea, Lavernia & Cienfuegos, Joaquín Llopis,
Sonsoles Llorens, Jorge Lorenzo, Coyán Manzano, Óscar Mariné, Javier Mariscal, Mont Marsà,
Anna Martínez, Juan Martínez, Vicente Martínez Gadea, Luis Mayo, Fernando Medina, Alfonso
Meléndez, Francisco Meléndez, Pablo Meléndez, Javier Melero, Aitor Méndez, Laura Meseguer,
Josep Maria Mir, Enric Miralles, Toni Miserachs, Gonzalo Mora, Adela Morán, Arcadi Moradell,
Tere Moral, Jesús Moreno, Juan Nava, Daniel Nebot, Joaquim Nolla, José M. Nuevo, Pati Núñez,
Eric Olivares, Fernando Olmos, Onésimo Colavidas, Oro y Plata, Pandiella y Ocio, Emilio Pascual,
Belén Payá, Peret (Pere Torrent), Concha Pérez, Francisco Pérez de Ledesma, Antonio Pérez
Escolano, Jacobo Pérez-Enciso, Uqui Permui, Alberte Permuy, Luis Pita, Josep Pla-Narbona,
Agustí Puig, Paco Rallo, Jacobo Regueira, André Ricard Sala, Ibán Ramón Rodríguez, Toño
Rodríguez, Carlos Rolando, Javier Romero, Teresa Rosenvinge, Ricardo Rousselot, Manuel
Rubiales, Cristina Saavedra, Jorge Sánchez, José Ramón Sánchez, Rafael Sánchez de la Hera,
Sonia Sánchez, Santamarina Diseñadores, Juan Manuel Santos, Enric Satué, Salvador Saura,
José Sempere, Sendín & Asociados, Claret Serrahima, Carlos Serrano, Luis Serrano, Antonio
Serrano Bulnes, Mariano Serrano Gallardo, Juan Antonio Sicilia, Agnès Simon, Álvaro Sobrino,
Jordi Socias, Toni Socias, Nacho Soriano, Alfonso Sostres, Stvdio Gatti, Jacobo Stuart, Pablo
Sycet, Antoni Tàpies, Tatúm, Norberto Thomas, José Luís Tirado, Toormix, Ramón Torrente,
David Torrents, Andrés Trapiello, Josep Maria Trias i Folch, Xeixa Rosa Trías, Juan Tudela,
Roberto Turégano, Typerware, Vasava, Miguel Ángel Vigo, Lina Vila, Pilar Villuendas, Yolanda
Vinuesa, Julio Vivas, Julián Zapata, Yves Zimmermann.
Donació dels autors, 2016-2017
Donació Raquel Pelta, 2016
Donació Isabel Campi Valls, 2017
Compra, 2017
MDB 197 a MDB 202, MDB 211 a MDB 262, MDB 269 a MDB 424, MDB 426 a MDB 435, MDB
443 a MDB 454, MDB 456 a MDB 478, MDB 483 a MDB 647, MDB 650 a MDB 762, MDB 771
a MDB 836, MDB 838 a MDB 906, MDB 1.121 a MDB 1.130, MDB 1.190 a MDB 1.249, MDB
1.251 a MDB 1.264, MDB 1.267 a MDB 1.269, MDB 1.301 a MDB 1.324, MDB 1.335-0 a MDB
1.342, MDB 1.552 a MDB 1.610, MDB 1.738 a MDB 1.760, MDB 1.773 a MDB 1.895
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MDB 1.564

MDB 1.271

MDB 1.270

MDB 1.261

MDB 1.237
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La Col·lecció de Disseny Gràfic del Museu del Disseny ha incrementat el seu fons de
manera exponencial durant els anys 2016-2017. A banda de les donacions habituals de
particulars, altres circumstàncies han propiciat l’ingrés de 1.485 peces. Les exposicions
“Cartells. Col·lecció del Gabinet de les Arts Gràfiques”, l’any 2009, i “Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003”, inaugurada el juny del 2018, han marcat
el desenvolupament d’aquesta col·lecció. La preparació d’aquestes dues exposicions
va suposar l’oportunitat de posar al dia la Col·lecció de Disseny Gràfic del Museu —gairebé per crear l’any 2009— i de demanar als dissenyadors més peces de les que eren
estrictament per exposar. Aquests dos anys hem incorporat a les col·leccions de disseny gràfic objectes dels dissenyadors més destacats dels segles XX i XXI, i també peces de múltiples disciplines, que constaten no només aspectes del desenvolupament
estètic i estilístic del disseny gràfic, sinó també una xarxa de relacions amb artistes
d’altres disciplines, que en moments concrets, com les dècades dels vuitanta i noranta,
van donar lloc a peces que han esdevingut icòniques, com la col·laboració de Gatti amb
Carlos Berlanga, o la de Toni Socias amb Ouka Lele, per a diverses portades de disc.
En el cas de l’exposició de l’any 2009, es van presentar 146 cartells del 1880 al 2009,
que incloïen un centenar de dissenyadors als quals, en ocasions, se’ls va demanar més
d’una peça per poder-ne fer una tria. Moltes d’aquestes peces, que havien arribat fa
uns anys i, sens dubte, havien de formar part de les nostres col·leccions, van quedar
pendents que se’n formalitzés la donació.
L’exposició “Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual 1980-2003”, inaugurada el juny del 2018, ens va oferir l’oportunitat de complementar la col·lecció de disseny
gràfic incorporant peces dels dissenyadors més destacats dels gairebé vint-i-cinc anys
que recorre l’exposició. Dissenyadors llavors consagrats, altres de consolidats, i altres
que tot just començaven, però que avui són professionals reconeguts, són presents a
l’exposició mitjançant una selecció de més de sis-centes peces. La preparació de l’exposició ens ha permès, amb la col·laboració fonamental de la comissària Raquel Pelta,
incrementar la col·lecció amb peces d’aquests dissenyadors, i en casos concrets, incorporar una selecció de treballs representativa de la seva trajectòria.
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MDB 1.213

MDB 198

MDB 906

MDB 877

MDB 545

MDB 895

MDB 894

MDB 1.738

MDB 893
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Dissenyadors i estudis com Severo Almansa, America Sanchez, Josep Bagà, Andreu
Balius, Dídac Ballester, Paco Bascuñán, Bildi Grafiks, Bis (dixit), Miguel Calatayud, Oyer
Corazón, Erretres, Anaïs Esmerado, Manuel Estradera, Eumogràfic, Manuel Fernández,
Isidro Ferrer, Sandra Figuerola, Forma, Marisa Gallén, Germinal Comunicación, Àlex
Gifreu, Emilio Gil, Pepe Gimeno, Antonio Herráiz, Sergio Jiménez, Lavernia & Cienfuegos, Sonsoles Llorens, Jorge Lorenzo, Óscar Mariné, Javier Mariscal, Mont Marsà,
Juan Martínez, Laura Meseguer, Toni Miserachs, Tere Moral, Juan Nava, Daniel Nebot,
Pati Núñez, Eric Olivares, Pandiella y Ocio, Uqui Permui, Ibán Ramón, Revisión, Carlos
Rolando, Cristina Saavedra, Juan Manuel Santos Herrera, Claret Serrahima, Toormix,
David Torrents, Xeixa Rosa Trías, Juan Tudela, Roberto Turégano, Un Mundo Feliz, Vasava, Pilar Villuendas, Carme Vives i Yves Zimmerman, entre altres, són presents a la
Col·lecció gràcies a la seva col·laboració, o la dels seus familiars, com és el cas de les
famílies Bascuñán i Rolando, que hi han participat d’una manera entusiasta.
Però no només han estat els mateixos dissenyadors que amb les seves donacions
han col·laborat a fer créixer les nostres col·leccions. També col·laboren amb el Museu
amants i estudiosos del disseny, com Isabel Campi, que ha fet donació de la col·lecció
dels quatre cartells oficials i divuit cartells olímpics de reconeguts dissenyadors gràfics
com Josep Maria Trias —creador de l’emblema olímpic—, Javier Mariscal, Enric Satué
i Antoni Tàpies; i Raquel Pelta, que ha fet donació de la sèrie “Ooolé! Els dissenyadors
espanyols interpreten la festa taurina”, que recull 39 cartells entorn de la tauromàquia,
de reconeguts dissenyadors com Mario Eskenazi, José María Cruz Novillo, Óscar Mariné i Josep Maria Mir, entre altres. També hem incorporat a les nostres col·leccions la
sèrie “Altres Quixots. Els dissenyadors espanyols reinventen el personatge”, un conjunt
de 50 cartells fets el 2005 amb motiu del quart centenari del Quixot.

MDB 1.803

MDB 866

MDB 1.191

MDB 859

MDB 429

Per acabar, hem tingut també l’oportunitat d’adquirir un conjunt important de peces
que havien de formar part de les nostres col·leccions i que no havíem pogut localitzar
en les col·leccions privades dels mateixos dissenyadors i d’altres particulars. Així, hem
incorporat peces d’Alberto Corazón, Diego Lara, Jacobo Pérez Enciso, José Ramón
Sánchez, Ivan Zulueta, Víctor Aparicio, Montxo Algora, Quique Company, Julio Juste i
Joaquín Gallego, entre altres.
Isabel Cendoya
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MDB 759

MDB 738

MDB 711
MDB 535

MDB 458

MDB 672

MDB 529

MDB 523

MDB 514

MDB 484
MDB 868
MDB 683

MDB 639

MDB 1.306

MDB 539

MDB 449

MDB 1.121

MDB 707
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MDB 1.812

MDB 855

MDB 420

MDB 328

MDB 323

MDB 306

MDB 416

MDB 291

MDB 273

MDB 271

MDB 364

MDB 227

MDB 225

MDB 212

MDB 401

MDB 341

MDB 1.835

DIVERSES PECES DE DISSENY GRÀFIC, 2006-2015
A practice for Everday Life, A2 / SW / HK, AGI (Alliance Graphique Internationale), Alejandro
Benavent, Anna Gasulla, Atipo, Atipus, Atlas, Baud.es, Bendita Gloria, Bildi Grafiks, BisDixit,
Bisgràfic, Brand & Roses, Campaña, Carlitos y Patricia, Cinfo, Clase, Cocolia, Eduardo Del
Fraile, Ekosistema, El PlanB, Ena Cardenal de la Nuez, Esiete, Espluga+Associates, Estudi
Artofmany, Estudi JJ Bertran, Estudio Astrid Stavro, Estudio de Fernando Gutiérrez, Estudio
Diego Feijóo, Estudio Javier Jaén, F33 Grupo, Folch Studio, Germinal Comunicación, Gráfica,
Josep Bagà Studio, Antaviana, Juan Esbert, La mosca, La Tigre, Leo Burnett Iberia, Lo Siento
Studio, Mario Eskenazi Studio, Marnich Design, *S,C,P,F, Twopoints.Net, Miquel Polidano,
Morillas, Moruba, Mot Studio, Mucho, Petit comitè, Porcuatro, Rubio y del Amo, ruiz+company,
RUN, Senyor Estudi, Solo, Spainmedia, Studio Joost Grootens, TBWA, Estudi - Agència
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Laus 2016: Carolina Sainz
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Cada any l’ADG-FAD entrega els premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació
Visual. Els treballs reconeguts amb un Laus d’Or, així com els guanyadors del Grand
Laus, passen a formar part de la col·lecció de disseny gràfic del Museu del Disseny. La
col·laboració de l’ADG-FAD amb el Museu suposa el treball conjunt de dues entitats
promotores i divulgadores del disseny actual, amb especial interès en el disseny català
i nacional. Però aquesta col·laboració és, també, una de les vies d’increment de la nostra col·lecció, ja que suposa l’entrada de peces, triades per un jurat de professionals i
experts, com a representatives del millor disseny de l’any.
Aquesta donació comprèn 120 dels projectes guardonats amb el Laus d’Or i el Grand
Laus les edicions des del 2007 fins al 2016. Són treballs que representen allò més
destacat en diverses categories del disseny gràfic, en aquest cas identitat corporativa,
editorial, packaging, gràfica publicitària i tipografia.
Amb projectes d’estudis com Cla se, BisDixit, Germinal Comunicación, Mucho, Bendita
Gloria, Atipo, Grafica, Lo siento, Morillas, Moruba, Estudio Diego Feijóo, Folch Studio,
Ruiz+Company, i Atipus, i de dissenyadors freelance com Astrid Stavro, Ena Cardenal
de la Nuez, Eduardo del Fraile, Juan Esbert i Pablo Martín, entre altres, aquesta donació
incrementa la col·lecció amb estudis i professionals del disseny que han esdevingut
referents del disseny gràfic.
Isabel Cendoya

Laus 2017: Carolina Sainz

MDB 908 a MDB 1.120 i MDB 1.132 a MDB 1.188
Donació ADG-FAD, 2016 i 2017
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Fons i col·leccions documentals
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BIBLIOTECA BLANXART-GRANELL
Dates: 1762-2006
Volum: 514 llibres, revistes, llibres de làmines i catàlegs comercials
Donació Teresa Granell Carbonell, 2016

Aquesta excepcional biblioteca donada per Teresa Granell al Museu del Disseny de
Barcelona té procedències diverses. D’una banda, la biblioteca de la nissaga familiar
de vitrallers i arquitectes Granell, de la qual la donant és descendent, i, de l’altra, la del
seu marit, el decorador Eduard Blanxart. Aquests orígens la fan especialment rica i interessant, ja que, tot plegat, forma un conjunt molt complet de llibres sobre arquitectura,
art, arts decoratives i decoració.
Alguns dels volums més antics (del final del segle XIX i principi del XX) dedicats al vidre,
als vitralls i als gravats van ser llibres de taller dels Granell. Eren fonts d’inspiració per
elaborar els vitralls que, des del 1890, van sortir de l’empresa Rigalt i Granell, el fons de
la qual també va ser donat al Museu per Teresa Granell. Entre els 34 llibres de làmines
d’aquest període podem destacar Atlas de gravures relatives à l’histoire universelle
d’après les ouvrages des temps anciens et modernes de Luis Karl Weisser (c. 1880),
Kunstgewerbliches Skizzenbuch für Metall-, Glas-Industrie und Keramik (1899) d’Anton
Seder o L’Étude de la Plante: son application aux industries d’art (1903), de l’artista i
decorador modernista Maurice Pillard Verneuil.
Un conjunt important de la biblioteca està dedicat a l’arquitectura, el mobiliari i la decoració. En aquest cas, els volums procedeixen, d’una banda, de les biblioteques del
mestre d’obres Jeroni Granell i Mundet i de l’arquitecte Jeroni Granell i Manresa, i, de
l’altra, de la d’Eduard Blanxart. Entre aquests volums destaquen Los diez libros de architectura de Vitruvi, en una edició del 1787, Les vrais principes de l’architecture ogivale
ou chrétienne: avec des remarques sur leur renaissance au temps actuel (1850) d’A. W.
Pugin, o l’original mecanoscrit del llibre Per a la humanització del moble, de Santiago
Marco, publicat l’any 1932 i que avui és una obra de referència.
Són també nombroses les revistes sobre arts decoratives, decoració i interiorisme (L’art
décoratif, Moderne Bauformen, La ciutat & la casa, Furnishings from Britain) o els catàlegs comercials de mobiliari més actual (Aresta, Valentí, MYC Gavina), en aquest cas
recollits per Eduard Blanxart en la seva faceta de decorador.
Finalment, cal citar la presència d’algunes publicacions de temàtica tèxtil que procedeixen de la biblioteca de l’industrial Daniel Blanxart i que van ser recollides pel seu fill Eduard. Aquestes publicacions acaben de donar al conjunt una pluralitat que enriqueix els
fons bibliogràfics patrimonials que es conserven al Centre de Documentació del Museu.
María José Balcells

La biblioteca Blanxart-Granell està formada per llibres de disciplines diverses com ara arquitectura,
ornamentació, decoració, mobiliari o arts decoratives amb exemplars dels segles xviii , xix i xx
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BIBLIOTECA ANDREU VILASÍS
Dates: 1765-2015
Volum: 1.200 llibres, 130 revistes
Donació Andreu Vilasís, 2017

Andreu Vilasís és un artista plàstic especialitzat en esmalt amb un enorme reconeixement internacional. Podem trobar peces seves a diversos museus del món, entre els
quals el Museu del Disseny, que conserva, entre d’altres, el plafó Oníric II. La seva obra
ha estat premiada a bastament i ell mateix ha format part del jurat de diversos concursos internacionals.
Durant la seva carrera, Andreu Vilasís ha anat construint aquesta excepcional biblioteca, que demostra una especial sensibilitat envers els llibres i és el viu reflex de tots els
àmbits de la seva trajectòria professional: la creació artística, la docència i la investigació. El resultat és una valuosa biblioteca especialitzada en esmalt (inclou també un bon
nombre de documents sobre joieria i arts decoratives), de caràcter internacional i ampli
abast cronològic, que aplega tant monografies i revistes com catàlegs d’exposicions.
Aquest fons, resultat de les necessitats i les inquietuds d’Andreu Vilasís per ampliar
els seus coneixements, té un abast cronològic de més de tres segles. Així, hi podem
trobar monografies del segle XVIII, com ara L’école de la mignature, ou, L’art d’apprendre
a peindre sans maitre, et les secrets de faire les plus belles couleurs (1782) de Claude
Boutet; del segle XIX, com Peinture en émail sur lave: sa raison d’être et sa défense
contre les obstacles opposés a son adoption (1862), i del segle xx, com el Tratado de
esmaltes y colores sobre vidrio, porcelana y metales (1950) de Josep Llorens Artigas,
per acabar a la segona dècada del segle XXI, amb obres com ara Émailleurs contemporains: Limoges 1940-2010 de Simone Christel.

En la biblioteca són remarcables els llibres dels segles xviii , xix i catàlegs com el de Masriera i Carreras de 1929

A les monografies s’hi sumen títols de revistes sobre esmalts, com ara Smalto porcellanato o Cloison art, i un nombre important de catàlegs d’exposicions celebrades a tots
els continents.
A banda de la seva especialització i l’àmplia cobertura cronològica i geogràfica, aquesta biblioteca té un valor afegit: l’exclusivitat dels exemplars que conté, ja que molts
d’aquests no es troben en cap altra de les principals biblioteques de l’Estat.
Una biblioteca probablement única al nostre territori, per la seva especialització i per
l’antiguitat i singularitat de bona part dels llibres que la formen.
Elena Ruiz

Entre els volums de la segona meitat del segle xx destaquen els llibres sobre tècnica
i aplicacions de l’esmalt, els catàlegs d’exposicions i les revistes internacionals
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BIBLIOTECA RICARD GIRALT MIRACLE
Dates: 1876-1994
Volum: 600 llibres i revistes
Donació Fills de Ricard Giralt Miracle, 2016

Ricard Giralt Miracle, dissenyador gràfic, tipògraf i impressor, està considerat un dels
grans creadors gràfics del nostre país durant la segona meitat del segle XX. La seva tasca ha estat reconeguda nacionalment i internacionalment. Va rebre, entre altres, el premi Delta d’Or (1962), el Graphic Design Excellence Award atorgat per Icograda (1989), la
medalla d’or del FAD (1980), el premi Ciutat de Barcelona (1982), la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya (1986), el Premio Nacional de Diseño (1991) i el Premi
Nacional d’Arts Plàstiques (1992).
La biblioteca Ricard Giralt Miracle està formada per llibres, revistes i catàlegs de paper
i de tipografies, la major part dels quals publicats entre els anys vint i els noranta del
segle passat. En aquesta col·lecció s’hi pot veure un reflex dels interessos que tenia,
principalment matèries com les arts gràfiques, el disseny editorial i el llibre d’artista,
però que també inclou altres temes, com l’interiorisme o la indumentària.
D’aquest fons destaquen exemplars de llibres i revistes especialitzades en arts gràfiques, com ara Elogio de las artes gráficas (1950) de Pere Prat Gaballí, el Bulletin officiel de l’Union Syndicale des Maîtres imprimeurs o The Inland Printer, i volums d’altres
disciplines relacionades amb el món del llibre, com ara El arte de leer (1935) de Carlos
Soldevila o Del libro y su emoción (1936) de J. Estelrich, així com documents sobre publicitat o cartellisme tan rellevants com Gebrauchsgraphik o Arts et Métiers graphiques.
La donació també inclou publicacions que van poder servir al dissenyador com a suport en les seves activitats, per exemple, The Illustrated Bird (1978) o The History of the
Christmas Card (1954) de George Buday.
El Museu del Disseny de Barcelona ha tingut especial interès a incorporar aquesta
biblioteca, testimoni d’un dels professionals més destacats del sector, per la seva
vigència i utilitat, perquè ens ajuda a entendre la trajectòria de l’autor i per la informació complementària que aporta sobre la seva obra.
Elena Ruiz

A la biblioteca de Ricard Giralt Miracle destaquen les publicacions sobre arts gràfiques,
les revistes americanes i alemanyes de les dècades de 1930 i 1940 o els llibres de tipografia
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FONS S.A. RUBÍ INDUSTRIAL
Dates: 1855-1932
Volum: 1 Arxivador
Donació Martí Santandreu Viaplana, 2017
AMDB 3-512

Full de registre de fórmules de colors. Colors Indigosol, c. 1931

S.A. Rubí Industrial fou una empresa amb seu al municipi de Rubí (Vallès Occidental), on
ocupà l’edifici conegut com “L’Escardívol”. Dedicada a la fabricació de productes per
al blanqueig, el tenyit, l’aprest i l’acabat per a teixits de llana, cotó i seda, va romandre
activa entre els anys 1921 i 1934.
El fons inclou quatre llibres de registre i documents amb fórmules per a l’elaboració
de tints, així com mostres de teixit amb proves de tintura. L’abast cronològic comprèn de 1855 a 1932. Un dels registres, corresponent al període 1855-1891 i escrit
en llengua francesa, no coincideix amb el període d’activitat de l’empresa i possiblement té un origen diferent. Els llibres de registre donen testimoni de la composició
dels tints utilitzats industrialment, de les tipologies de tints emprades i de les seves
aplicacions als processos tèxtils de l’època.
Els documents del fons que es conserven van ser aplegats per un antic treballador de
S.A. Rubí Industrial, Joan Santandreu Arch (1907-1981), que exercia com a cap de tints
en l’empresa, i que van ser guardats fins a l’actualitat pels seus descendents.
Montse Peris

Mostres de teixit. Carnet-Couleurs vapeur SJC, 1855
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ÀLBUM DE PROJECTES DE JOIES DE RAMON SUNYER CLARÀ
Data: c. 1905
Donació Rafael Sunyer Vives, 2017
AMDB-3-531

Ramon Sunyer Clarà (Barcelona, 1889-1963) procedia d’una família d’orfebres barcelonins, iniciada pel seu avi Vicenç Sunyer Torelló. Des del 1902, es va formar al taller
familiar —que treballava per a diversos joiers de la ciutat, com ara Masriera, Carreras,
Macià o Bordas— i, des del 1908, a l’Escola d’Art de Francesc d’A. Galí, per acabar
sent-ne un dels principals de la primera meitat del segle XX.
Iniciat de ben jove en ple modernisme, va participar reiteradament en els concursos que
l’Ajuntament de Barcelona organitzava amb motiu de diverses festivitats en la categoria
d’aprenent de joier, en els quals va rebre alguns premis, com ara al maig del 1904. Poc
després, l’Associació Artística de Joieria i Argenteria va organitzar, del 1907 al 1910,
uns concursos anuals en els quals també va guanyar diversos premis atorgats per jurats formats per Lluís Masriera, Joan Carreras, Esteve Batlle, Francesc Carreras, Valentí
Martínez o Agustí Valentí, alguns dels orfebres barcelonins més destacats d’aleshores.
Ramon Sunyer Clarà també va ser capdavanter en la renovació de l’art litúrgic durant el
primer quart del segle XX.
L’àlbum conté nombrosos dibuixos a la ploma, d’una gran precisió i delicadesa, creats
sobre paper vegetal i encolats en els fulls. Els dibuixos, de vegades acolorits, són un
bon testimoni del fer del jove Sunyer, que ben aviat es va convertir en un referent del
noucentisme i poc després de l’Art Déco. S’hi poden veure fermalls, penjolls, collarets,
anells o pintes de cabell, és a dir, el repertori habitual de joies femenines, amb motius
florals, vegetals i d’insectes, com ara la característica libèl·lula de l’Art Nouveau. Són
peces que s’acosten molt als dissenys de Lluís Masriera, el gran protagonista d’aquestes arts durant la primera dècada del segle XX, conservats actualment en l’arxiu Bagués-Masriera. Els dibuixos d’aquest àlbum demostren que Sunyer ja apuntava lluny.
Projectes de fermalls i penjolls, c. 1905

Pilar Vélez
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FONS RAMON RIGOL I FONT
Dates: 1921-1967
Volum: 4 metres lineals
Donació Enric Puig Busquets, 2016
AMDB-3-463

Ramon Rigol (Barcelona, 1892-1977) fou decorador i moblista, a més de dibuixant i pintor. Amb formació a l’Escola de Belles Arts de la Llotja, va despuntar en l’àmbit artístic
en la primera dècada del segle XX i, com a decorador, a partir dels anys vint.
En la seva faceta de decorador tenia un estudi, ubicat a l’avinguda Diagonal, sense
taller propi. Els mobles que projectava eren construïts per tallers aliens: els de Viuda de
Josep Ribas, Alfred Linares, Ernest Capellades o Joaquim Campañá, tots ells a Barcelona. Gran part dels seus projectes van ser de mobles d’estil, fonamentalment Imperi i
Lluís XV.
Ramon Rigol va treballar per a clients molt diversos. Entre els particulars destaquen
Francesc Cambó, Adolf Florensa, les famílies Godó, Riviere o Massó; empreses, com
les del sector editorial (Salvat Editores, La Vanguardia, Seix Barral); entitats recreatives
i culturals (Gran Teatre del Liceu, Reial Cercle Artístic, Escola del Treball, Tennis de
Barcelona); òrgans polítics i militars (Capitania General, Govern Militar, Govern Civil de
Barcelona) o botigues (Joieries Oriol i Roca, Santa Eulàlia). Amb motiu de l’Exposició
Internacional de Barcelona de 1929, també va participar en la creació de projectes
d’estands per a cases comercials com Hispano Suiza, Viuda e Hijos de Jaume Trías o
Prats i Fatjó.

Projecte de cadira de braços

Projecte de llum de suspensió i llum de paret, c. 1923

Projecte de catifa, c. 1929

Projecte d’estand per a l’editorial Seix Barral, 1929

Va exposar els seus projectes decoratius als salons més importants del primer terç del
segle XX: Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de París
del 1925, Exposició Internacional de Barcelona del 1929, I Saló d’Artistes Decoradors
del FAD del 1936.
Els materials aplegats en el fons són un testimoni de la seva activitat professional com
a decorador d’interiors i inclouen, sobretot, projectes de moblament i decoració, en
què destaquen els plànols de mobles i objectes decoratius a escala real. El fons també
inclou documentació de la seva època formativa i de la relacionada amb la docència a
l’Escola del Treball de Barcelona.
Rigol, juntament amb altres figures com Valeri Corberó o Pere Cosp, forma part d’una
generació de professionals pluridisciplinaris que fan de pont entre els moblistes del final
del segle XIX i els interioristes i dissenyadors del segle XX, mostrant l’evolució d’aquests
professionals en un fil que arriba fins als nostres dies.
Montse Peris
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FONS EDITORIAL GUSTAVO GILI
Dates: 1921-1980
Volum: 1 metre lineal
Donació Editorial Gustavo Gili SL, 2017
AMDB-3-515

L’Editorial Gustavo Gili va ser creada a Barcelona l’any 1902 per Gustau Gili Roig i encara és, en el sector editorial, una de les empreses de referència del nostre país. Es tracta
d’una empresa familiar que sempre ha tingut cura del contingut i el disseny de les seves
publicacions. Malgrat que va començar amb l’edició de llibres religiosos, a poc a poc el
seu catàleg es va anar ampliant, i es va decantar, en primer lloc, pels llibres de caràcter
tècnic, en segon lloc, pels d’art i, en una etapa posterior, pels llibres d’arquitectura i
disseny dels quals continua sent un referent.

Logotip de l’editorial, c. 1956

Des de les publicacions de bibliòfil fins als llibres tècnics, passant per l’assaig o la
ficció, cadascuna de les seves línies editorials ha intentat reflectir el contingut mitjançant un disseny curós de la tripa i la coberta, i a la vegada ha buscat diferenciar-se de
la resta d’editorials fent del disseny un dels trets característics de la casa al llarg dels
seus més de cent anys d’història.
L’Editorial Gustavo Gili ha donat un conjunt de materials relacionats principalment amb
el procés de creació de les cobertes de llibres. Es tracta d’un recull de documents que
permeten conèixer els procediments de creació i execució del llibre, així com observar
les tipologies de cobertes i les tècniques emprades per confeccionar-les (dibuix, fotografia, tipografia, fotomuntatge, etcètera). La major part dels projectes daten de les dècades del 1950 i 1960, en què el procés de disseny era manual i el portaven a terme els
grafistes en plantilla a l’editorial. La documentació també ens permet conèixer les diverses temàtiques i descobrir el disseny de les cobertes d’alguns títols al llarg del temps.
D’altra banda, també s’ha de destacar la relació d’aquest fons amb altres arxius del museu, com el d’Yves Zimmermann o el de Norberto Chaves. El primer com a dissenyador
de nombroses cobertes i editor de les diverses col·leccions de disseny de Gustavo Gili,
i el segon com un dels autors de l’editorial. La possibilitat d’establir aquestes connexions ens ajuda a acomplir els objectius de recerca, pedagogia i difusió del museu, i
enriqueix el patrimoni de la ciutat.
María José Balcells

Maquetes de cobertes de llibres de 1952, 1954 i 1966
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FONS ANDRÉ RICARD
Dates: 1944-2015
Volum: 3,5 metres lineals
Donació André Ricard Sala, 2016
AMDB-3-449

El dissenyador industrial André Ricard (Barcelona, 1929) es va iniciar en el disseny d’una
manera fortuïta en descobrir aquesta disciplina durant una estada a Londres. Era l’any
1951 i a la capital britànica se celebrava el primer Design Festival.
El seu arxiu, conservat ara al Centre de Documentació del Museu del Disseny, recull
testimonis d’aquests inicis professionals, com els dibuixos i les maquetes dels primers
aparadors que va fer a Londres (1951), els dibuixos de la patent de la primera cadira
que va dissenyar (1952) o la correspondència amb Raymond Loewy (1952). Tot aquest
seguit de recursos ens han de permetre conèixer millor el treball d’aquest pioner del
disseny al nostre país.

Plànol d’alçat, secció i plantes del cendrer
Copenhagen dissenyat el 1966

Catàleg de la línia de clàssics
del disseny de Mobles 114, que edita
el cendrer Copenhagen des de 2002

A banda d’aquesta documentació, el gruix de l’arxiu està constituït per material relacionat amb els seus dissenys dins l’àmbit de la perfumeria (flascons per a l’empresa Antonio Puig), el petit electrodomèstic (cafeteres, espremedors), la il·luminació, el parament
de la llar (vaixelles, pinces de gel, etcètera) o elements de representació com el dossier
de candidatura per als Jocs Olímpics Barcelona ‘92.
Entre tota aquesta documentació, cal destacar la conservada sobre el disseny de la torxa olímpica de Barcelona ‘92, un conjunt molt complet que inclou dibuixos preparatoris,
documentació tècnica, plànols o elements de comunicació.
També cal fer menció de tota la informació referent a la seva tasca institucional i de
promoció del disseny, que inclou les seves primeres relacions amb l’ICSID (1959), sense
oblidar la seva vinculació amb institucions com el BCD o les associacions ADI-FAD i
ADP, de les quals va ser cofundador i que va arribar a presidir.
D’altra banda, el fons ADI-FAD, també conservat al museu, esdevé un complement
perfecte per a l’arxiu d’André Ricard, i la relació entre tots dos fons ens ajuda a conèixer
millor alguns dels esdeveniments dels quals va ser figura essencial, com ara l’organització del congrés de l’ICSID a Eivissa el 1971.
Finalment, el fons integra un exhaustiu recull d’articles, entrevistes, reportatges i notícies relacionats amb la seva trajectòria professional, recopilat per André Ricard mateix.
Tot plegat és un conjunt de documents que ens apropen als més de 50 anys d’activitat
d’un dels referents principals del disseny al nostre país.
Albert Díaz

Catàleg de la línia de clàssics del disseny de Mobles 114,
que edita les pinces de gel des de 2001

Plànol d’alçat i secció del redisseny
de les pinces de gel, 2015
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FONS MIGUEL MILÁ
Dates: 1953-2013
Volum: 23 metres lineals
Donació Miguel Milá Sagnier, 2016
AMDB-3-447

Miguel Milá (Barcelona, 1931) és un dels pioners del disseny al nostre país, autor d’algunes icones indiscutibles, com els llums de peu TMC i TMM o el banc Neoromàntic. El
seu arxiu ens ajuda a conèixer i difondre la seva trajectòria i aporta informació sobre els
processos de creació d’alguns dels seus dissenys més representatius, presents a les
col·leccions del Museu, com la taula escriptori Ara (1990), el llum de taula Asa (1960) o
els ja esmentats llums TMC (1961) i TMM (1962).
Interiorista en els seus orígens, els seus primers dissenys neixen de la necessitat de
trobar solucions concretes per als seus projectes i li permeten anar creant un llenguatge propi, amb uns trets que seran constants en la seva obra, com l’ús de materials
nobles, la simplicitat constructiva o la senzillesa dels procediments tècnics emprats.
L’arxiu conserva un bon nombre d’aquests projectes d’interiors: habitatges particulars,
botigues i estands comercials (botiga Gres, estands a Hogarotel), interiors corporatius
(oficines d’Antonio Puig), interiors d’ús públic (Hospital Clínic i Metro de Barcelona) o
muntatges expositius (Antoni Tàpies en el Saló del Tinell).

Esbossos dels llums de peu TMM i TMC. Es tracta d’un estudi
per a la incorporació de millores, c. 1975

Dibuix del llum de peu TMC per a la nova producció
de BD Ediciones de Diseño. S’aprecia el canvi de
la pantalla que passa a tenir forma de llàgrima, 1983

D’altra banda, l’arxiu també és testimoni del caràcter atemporal dels seus dissenys i
una bona mostra del procés constant de millora i d’adaptació a cada nou requeriment
tècnic. Els documents ens permeten observar aquesta evolució i el perfeccionament
formal, tècnic o material dels productes al llarg de diverses dècades de presència en
el mercat. Una evolució que també ens facilita copsar la transformació de la pràctica
professional, comparant, per exemple, els plànols de la primera versió del llum de peu
TMC del 1961 amb els renders i esbossos d’edicions més recents, com la del 2011.
Compromès amb la professió, Milá ha estat una figura activa en la promoció del disseny
i en la defensa d’aquesta professió, especialment a través de l’ADI-FAD, associació de
la qual va ser president. Aquest aspecte, juntament amb el seu paper actiu en la formació de nous professionals queda també reflectit en la documentació conservada.
L’arxiu, generat durant més de cinquanta anys, adquireix una altra dimensió en el Museu, facilita una aproximació completa a la figura i l’obra de Miguel Milá i esdevé una
font inesgotable de recerca i difusió.
Albert Díaz

Presentació del llum de peu TMC al showroom de BD Ediciones de Diseño
a la casa Thomas, a càrrec de l’arquitecte Federico Correa, 1983
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FONS EDUARD BOSCH
Dates: 1953-1970
Volum: 0,5 metres lineals
Donació Germanes Bosch Farrarons, 2016
AMDB-3-467

Eduard Bosch Monfort (Barcelona, 1924-1969) va cursar estudis superiors a l’Escola
Massana del 1942 al 1946. Fonamentalment, es va dedicar a l’esmaltat de peces que
li encarregaven cases de joieria de Barcelona. Alguns dels seus clients van ser Aureli
Bisbe, Eduardo Flores, els germans Serrahima, Enrique Buxeda i D’Orley Joyeros. Va
desenvolupar la seva activitat des del 1953 fins al 1969.

Projecte d’esmalt per a un calze i un motiu ornamental vegetal, c. 1960

Des de l’any 1955, va compaginar la feina d’esmaltador amb la de teòric tèxtil a l’empresa Martín Oliva, SA. Tejidos de Algodón de Barcelona. Va destacar, també, en la
faceta de dibuixant i pintor a l’oli, i va participar en diverses mostres i concursos de
pintura en què va guanyar alguns premis.
El fons d’Eduard Bosch documenta la seva trajectòria com a esmaltador i, a petita
escala, l’activitat que va desenvolupar com a pintor. Conté, també, un recull de documents de la seva formació acadèmica.
La documentació derivada de l’activitat com a esmaltador, es pot classificar en tres
blocs principals: en primer lloc, la que fa referència al proveïment de materials i utensilis
per executar la seva disciplina, mitjançant proveïdors comercials. En segon lloc, una
sèrie de llibretes on es consignen les dades dels encàrrecs rebuts i executats en les
dècades del cinquanta al setanta, que permeten resseguir el tipus d’encàrrecs portats
a terme i els clients per als quals treballava. Finalment, el fons consta de 118 esbossos, que corresponen a esquemes i correspondències amb les paletes de colors dels
esmalts, i també a dibuixos de motius decoratius i dissenys de peces. Entre aquests,
destaquen també alguns fermalls d’Aureli Bisbe, en plata i esmalt mat dels primers
anys 1960, de temes geomètrics de caràcter racionalista, i que, donats per aquest joier,
també formen part de les col·leccions del Museu del Disseny.
Montse Peris

Projecte d’esmalt per a joies, c. 1960
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FONS JOSEP M. MAJORAL
Dates: 1955-1995
Volum: 5 metres lineals
Donació Teresa Clapés Rovira, 2016
AMDB-3-462

La figura de Josep M. Majoral (Barcelona, 1927-1996) exemplifica la d’alguns dels primers professionals del disseny al nostre país que, tot i destacar en una parcel·la, en
el seu cas l’interiorisme, van treballar en altres àmbits d’una manera exitosa. El lligam
que té amb personatges rellevants de les diferents branques i sectors afins al disseny
el converteixen en un cas particularment interessant en la història de la disciplina a
Barcelona.
L’arxiu consta principalment de plànols, dibuixos, fotografies, maquetes i esbossos de
projectes de totes les àrees del disseny en què Majoral va estar actiu. Inclou, també,
llibres i revistes que permeten fer-se una idea de les seves fonts d’interès i inspiració, i
ajuden a comprendre el coneixement que tenia de les tendències europees, tant pel que
fa a l’espai, al mobiliari, a la il·luminació o al color.
Josep M. Majoral va ser un professional autodidacte que a finals dels cinquanta va obrir
el seu estudi professional d’interiorisme i decoració. Dels projectes d’aquesta època
destaquen diversos habitatges particulars i locals d’oci. Als anys seixanta, va ampliar
l’activitat als camps del disseny industrial i gràfic; en alguns casos, com el de la sala
de festes Flamingo, va projectar l’interiorisme, part del mobiliari i el logotip, tal com es
desprèn de la documentació conservada al museu.

Estand per a l’empresa Lavis, c. 1965

Disseny gràfic per al night club Flamingo, c. 1963

En el camp del disseny de producte, Majoral va treballar per a sectors tan variats com
el dels electrodomèstics, la il·luminació o el parament de la llar. A l’arxiu, hi podem trobar un projecte d’assecador per a Taurus o altres de llums per a Metalarte. Pel que fa
al mobiliari, va dissenyar peces a mida per a projectes d’interiorisme i mobles per a la
producció en sèrie, com la col·lecció Delta (1959).
També destaca el seu paper en l’àmbit institucional, ja que va ser soci del FAD i membre de la junta (1969-1975). Va impulsar nombroses iniciatives, com la presència més
activa de l’entitat als salons Hogarotel i Tecnogar, i va treballar en el trasllat de la seu
a l’edifici del carrer de Brusi. El seu projecte d’interiorisme també s’inclou en el fons.
Josep M. Majoral va guanyar-se el prestigi entre els professionals de l’època, com demostren els articles de premsa general i especialitzada on es van publicar alguns dels
seus projectes, com ara l’estand del FAD a Hogarotel 9 (1969) o la botiga Vidosa dels
anys vuitanta, i que també es poden consultar a l’arxiu.
María José Balcells
Projecte d’un edifici d’oficines
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FONS AMERICA SANCHEZ
Dates: 1964-2014
Volum: 4,5 metres lineals
Donació America Sanchez, 2017
AMDB-3-513

Juan Carlos Pérez Sánchez (Buenos Aires, 1939), conegut professionalment com a
America Sanchez, és un dels dissenyadors gràfics més representatius del nostre país.
La seva llarga trajectòria abasta la creació de símbols i identitat corporativa, el cartellisme, la publicitat, la senyalística i el disseny editorial.
Va començar a treballar a l’Argentina com a dibuixant, i el 1965 es trasllada a Barcelona,
on obrirà el seu estudi de disseny i acabarà establint la seva residència definitiva. Els
seus primers treballs ja es caracteritzen per un estil internacional i trencador. L’experimentació i diversitat de llenguatges, tècniques i recursos gràfics utilitzats fan difícil qualificar la seva obra, en què es barregen el dibuix, la fotografia o la tipografia tradicional
i popular.

Dibuix per a la imatge del restaurant Dos Palillos de Barcelona, 2008

Treball de modificació del logotip de Mobles 114, c. 1990

Esbós per al redisseny del símbol de Torraspapel, c. 1985

Pers pec tiva, dibuix d’estil «Trochi Mochi», c. 1975

La documentació lliurada al Museu del Disseny evidencia totes aquestes característiques gràcies a la varietat de materials que conté: catàlegs tipogràfics, esbossos, proves
de color, maquetes, fotografies, mostres de papers, així com nombrosa documentació
d’exposicions en què va participar i articles sobre la seva obra o de temàtiques que hi
tenen a veure. El fons està impregnat de la insaciable curiositat de l’artista, que el porta
a obrir nous camins de recerca que es reflecteixen en els projectes, molt sovint fronterers entre l’art i el disseny.
L’estudi de l’arxiu també ens obre la porta a la faceta de pedagog de l’autor i a l’estreta
relació que va mantenir amb l’escola Eina. Nombroses fotografies, fullets, programes o
documentació pedagògica ens apropen al vessant de docent, i també a la de professional, amb la creació del logotip de l’escola, vigent durant més de 30 anys.
El fons també permet relacionar la figura d’America Sanchez amb empreses i esdeveniments molt rellevants per a la nostra història del disseny, com ara l’editora Mobles 114,
per a la qual va dissenyar el logotip el 1973 i del qual va fer diverses adaptacions, tal
com es pot constatar en els materials que es conserven. El logotip per a la candidatura
olímpica de Barcelona ’92 enllaça amb altres arxius custodiats al Centre de Documentació, com el d’André Ricard, dissenyador de producte que va crear el contenidor del
dossier de candidatura en què apareix gravat el logotip esmentat.
María José Balcells
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DOCUMENTACIÓ PUBLICITÀRIA DE SEAT I MONTESA
Dates: 1968-1973
Volum: 25 fulletons
Donació Carles Bàguena Maranges, 2016

Fulletó del model SEAT 600 E, 1970

Una de les funcions del Centre de Documentació del Museu del Disseny és fer recerca
d’informació que permeti estudiar el context de les peces de la col·lecció del Museu i
recolzar documentalment el seu discurs expositiu. En aquest context, ha incorporat, al
seu fons, 25 fullets publicitaris de diversos models d’automòbils de la marca SEAT i de
motocicletes Montesa, gràcies a la donació de Carles Bàguena. Es tracta d’un material
recollit pel donant durant els anys 1968-1973 en el Saló de l’Automòbil de Barcelona,
veritable aparador del desenvolupament de la industria de béns de consum que arrencava al país.
La vàlua d’aquest material rau en les lectures diverses que ens permet portar a terme
i que van més enllà del seu mèrit informatiu en relació amb els vehicles als quals fa
referència: el seu aire evocador ens trasllada directament a l’època del final dels anys
seixanta i principi dels setanta, quan l’automòbil es va començar a generalitzar com
a mitjà de transport, i també al sorgiment d’una classe mitjana que acompanyava un
canvi de costums que ens allunyava de les estretors de la postguerra.
Al seu valor històric i sociològic, s’hi afegeix el testimoni que ens aporta sobre les tècniques publicitàries, la gràfica comunicativa o els sistemes d’identificació visual emprats
per les empreses de l’època.
Finalment, dins d’aquesta col·lecció trobem elements publicitaris de dues peces del
Museu, les motocicletes Impala i Cota 247, ambdues dissenyades per Leopoldo Milá.
Albert Díaz

Fulletons de les motocicletes Cota 247 i Brio 50, c. 1970
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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.
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.

Centre de Documentació
L’increment del patrimoni bibliogràfic i documental persegueix tres objectius generals:
- Augmentar el coneixement al voltant de les peces que integren les col·leccions objectuals,
facilitant la seva difusió, estudi i documentació, i l’impulsar a la creació de nou coneixement.
- Aportar informació de context que sigui útil per a l’estudi de la història del disseny al nostre país,
donant també suport als processos de selecció i adquisició de noves peces.
- Donar suport als processos de formació dels futurs dissenyadors i a la nova creació de
productes.
En el cas del patrimoni documental, i especialment pel que fa als fons documentals d’origen
privat de professionals, empreses, institucions, etc., als processos habituals de selecció se’ls
han de sumar uns altres condicionants, en forma d’exigències legals en relació a la conservació
de documents i del respecte als principis d’actuació arxivística, com el de procedència o els
relacionats amb l’ordre original o l’estructura arxivística, que s’han de tenir presents.
Correu electrònic
Correu postal					
museudeldisseny@bcn.cat
Museu del Disseny de Barcelona		
Departament de Col·leccions
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38
08018 Barcelona
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