isseny:
el nom de la cosa

El ai!alc;j, i le.'; ¡nsuü-lacions
(le ¡\'xp(¡sk-ió AG! 3a Mostrü
Gnil'iija ProlL'ssioriiil dv Giroiut.
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Lii celebmció receñí ÍTAG.' 3ÍI
Mosuv Civjh-a Professinnal óc
lüs coiiiLiiX|iics iic Giromi. convidii
a fer una reílexió sobre el nión LICÍ
disseny.
La historia de l'ari uccklenUil
i, en tzciieral, de tot el que le a
veure anib resicliea. ha passat cls
segíes scguiíU amb ItíssuLk'riii la
repetitiva niLa del péndol. Sembla
que la creativiial humana no ha
sabiit soilii- iiiiii del eerele de la
rao i la passiú: veiem eom,
després d'una etapa de
pm le rene Íes ciassicisles, ausleres
o racLonulistes, n'ha scgull sempiv
una altra d'amLincraLla i plena tie
gralii'ílats iui'mals que no ha eslat
sino un pnxluete eonlaniinal úc
ranlcrior, I. esgolals els rccui'sos
Comíais LPaciucsta i'ase barroca, els
creadors han tornat sempre a
rcssenciiilisme.
Així. els europeus liein passat
del ronianle (sintelic. nel, siinplc,
m(idcst), al golic fluxós. cridaner.
cspetjlacuiar); del renaixement
(classic, serios, eiille). al baiToe
ífcsCiu. recarjiolat. superllcial): ele.
De les línies basiqucs que
dcllnien un primer genere, se
n'abslrcnen només les
eai'aelerísiiques Ibrnials, lot
exagerani-les. La forma, que en
prineipi era solameiiE un
instrumcnl, acaba cstlcveninl
gairebé rúnica ílnalitat. Les
innovacions tcen<ilngiqucs o
arlísLÍL[UOs L|UC en resLiken, no sún
sino una inercia lógica de la
primera Icndcncia.
Malgral lol. í'eÍLi la sensaeió
que aquest diU'rer segle s'havia
Ireneal d'algnna manera la
irajcctoria sempre previsible del
péndol. La induslria!ilzaci(i i, amb
ella, la possibililal de tieballar
nous malcriáis, h revolueióeii els
medis reprogríifies i d'impi'essió.

Taugiiienl gradual del nivcll
economie i cullural de la soeielal i
la revolució inlbi'matica van
condiiir reslciica fins a indrets
mai exploráis pcls oeeitlenlals.
Finalmeiu. VLI ser la incipieiu
revtílueió de les
lelecomunicacions la t|ue va
permeire universal¡t7,ar eslils.
lendéneies eslctiqties i ctíiTcnls
ai'iíslics. c[uc en alires momeiUs de
la historia podrien haver passat
desaperccbuts, renovant així la
nientiilital deis arlistcs i creadors
d'aiTcudel món,
La nova nienlalital racionalisUi
friiit d'aquest segle marcadamenl
teenologie, unida a les cada dia
ma¡(írs possibilitals d'investigar
l'atl LPÁirica. Orienl n Sudamei'ica. Víu'cn engendrar dos lilis:
el l'iincinnalisnie i rabslraceiñ.
Ambdt)s, de vegadcs ení'rontals. de
veyades riiictiTeramciil
inscpai'ables. han cohesionat. de
Icl. I'esletica del scglc XX. Des
del pi'imergran irencament amb
l'ait oficial pi\)tagonit/.;il pels
impressionistes. ílns a la Iraca llniíl
del període d'cntregueiTes. l'ait
(tot Tart: la música, la pinluia.
rarc[uitecliira,.. peió també el
LÜsscny textil, la tipografía, les arts
ulecoralives, les aits aplicades, les
arts esceniqíies...) va palirniia
metamoiiosi scnsc pivccdcnts.
Com sol ser habitual, les noves
crcacionseren poc assimilades i
gens com]írcscs pels seas
contcniporanis. Pero, quasi cent
unys mes tard. la societat
occideiUal - e s dir: niig m ó n eonsunieix incon.scicnlment
Mondi'ian, Le Corbusier.
Marinelii o Kandinsky aplicáis
ais elements mes correnls de la
vida (.|uolidiana amb una
iraiuiuifliíat L|UC luiuria
desconsolat els noslres avis.
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'i'aniiKilL'ix. el pL-iulnl ha tic
loriKirücl scLi flarg i iiiL-xorahle
recorregutel-lípiic lot Eimíssegunt
i csllavissiiiH les iílccs purisles i
luiuiíncnlals. I.a \'nsc haifoca que
LTciein haver aboliL nicrces a una
iietcja TuinKil i a una rovolució
gmllca scnsc picccilciils, vicia de
ntiLi les iiicliiiacions deis ereadors.
Es reeaii en raJegiiíi deeoraliii
inueeessavi i s'ignni-a la iieeessaria
servitud de la forma respecte les
idees. S'ocLiltael pcnsanienl
s'exhibeix raparen^a. Finalinent,
es capgira re(.]uaeió Citis L|UC el
iioin acaba fcnt la cosa. í at|Liesl
es. nialaiiradanieni. el puní oii eiis
irobem ara.
Llns quanls milers d'aiiys
abluís de C'risl. nieiurc la societat
xiiiesii -|ier ["Kisai" un exemple-ja
gaiRÜa d'una enllia'a i d'ima
ciencia euvejables. a
rautoaiiomenal Anlic Conlinenl
corrfem amb lui pal dairera els
aliineiUs cucara vius. Elseuropeus
vivíctn igual que luí fan avui les
tribus indígencsd'Ama/.onia. En
aqucsles CÍUILIÍCÍOIIS. les

necessitats d'escriptura es reduTen
a poc mes que a marcaí" els caps
de bcsiiar. a personalil/.arcls cstris
de cuina i de ca^a. a idenlillcaí'
l'auUírd el propielari d'objccles
diversos, ele, per lal d'cvilai"
nialenlesos i baUísses.
Atiiiesl (el socialiiieiil avaiii;al
de nintcai'cls objeclcs. conlinua
essenl avui el medi de vida deis
dissenyadíírs grallcs. Pero el (el
inU'íusec de tiuirvar ba derival al
fet sofislical de í/issenyur una
unircii i, així. el l'el indispensable
de marcar s"ba couvcrlil en sínibol
d'uu ceil nivell social. Si, abiins. el
que es preicina era dilerenciar-se
miljant^aul un signe pcrsonalil/at.
el LiLic sovinl es persegueix ai'a, es
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lu LIÍSIÍIIL'ÍÓ LjLic sujiosa el sol l'et de
teñir una marca propia. El
dis.senyador. poi'sonalge aiu'mini i
sense niassa pes social es
sobi'evakua i es couvcrleix en nn
éssercuic aU)rga niia certa
calegoría a C¡LIÍ el contracia.

niés o nicnys ostcniació ]iúblicü, de
les ni>ves adquisicions.
Mentresknit. els crealius ens
auioimposcm medalles. ens donem
premis els uns ais altres i realiizem
Ilibres i exposicions sobre els
nosires ircballs en aiinoslera

El prolessiüiial del disseny.
que bauria d'ennnolllai-se amb
humiliíai a la s<icielal on \\w,
cstudiar-nc les uecessilais i ii-obar
solncions ais pioblenies que
reuvolien iniei'veninl
anoniínament en els processos
industriáis o ai'tesanals. ha acabal
convci'liuE-se en el protagonista
absurd de qualsevol acte.
corronipenl ai\í el sen pro[>l noni:
avui, el consuiniílor distingeix
entre el que és de disseny i el L|ue
no lio és -com si un seu/ill
esclop. un vulgar mai'lcll o uii
habitual lUuin' no fossin Iruil d'uii
prticés creaiin i LIC disseny-. no
assisteix a moslres LIC veslits o no
llegeix revistes de deeoració
sense eomprtnar qiii c*^ el
disscnvador, i acaba compranl i
consumínt en f'uneió de
raparenij'a externa del produetc.

d'autocomplaent^a malgral que, tot
sovinl. ignorem les airéis de la
nosira proCessit); o ignorem qué és.
percxcmple. la Bauhaus: o no
pinlcm citar mes de qiiaire
coMegues de renom scnsc (.jue un
d'clls no sigui un babiiual de les
revistes; o realit/.eni cursos
académics on rinicies i'ccan
solamenten el Macintosh: o
Lleseoneixem fcts tan notables com
rorigen de les miniiseules o el
naixement de famílies
[ipogniUques universals com la
Times o l'Helvelica: o soni
incuites davant els processos
iiulusirialsque seguirán els noslres
]irop¡s projectes. Dissenyem per
inercia, sense ni espertt cn'iic ni
iíivestigador. la majoi' parí de les
seves vegades obviatu el
destinalari deis nostres treballs.
viciats peí pensamerU de convencer
el clieiu i ealculaiH si aquell
pi'(>jecie será prou Ibtogenic per
]iuhlicar-locn una revista
especia I itzada. Caieni repetidaineni
en els mateixos recursos grátlcs toi
copianl-nos a nosallres nialeixos.
caieiii en TaCegitó decovaliu
innecessaj'i i ignorem la necessaria
servitud de la forma respecte les
iilees. Ocullem el pensamenl i
exhibim raparenca. Finalmenl,
capgirem Tequació Rus que el nom
acaba l'ent la cosa. ( aquesl és,
malaurudaiiient. el punt on ens
Irobem ara.

Toihoni conCia en un
aiitomalisnie segons el qual. el
proLlucie de consum, l'acte
euluiral t> Tempresa o institució
ben anunciada, ben presentada i
ben embolcallada ha de sei.
necessiiriamenl. Tiatilc. L'envas i
la inuiige ha esdevingut rauleniie
producte de consum sense
importiU'-ne niassa el cunlingut.
Segons quin sigui el
reconci.xement social que tingui el
disscnvador, el consumidor Tara

No ens ha d'estranyíu*.
alesbores, que qualsevol persona
amb uns coneixements niínims
Lriníorniática realit/i logoiips com
qui bula ampolles, o que la
impremía i la boiiga de mobles de
la canlunaLla rctolin amb ostcniació
la paraula mágica «disseny» a la
se va í'a^ana.
RICARD VAQUÉ
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