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El reconeixement del caràcter indeterminat de l'activitat del disseny és ja fonamental i ur-
gent. I ho és especialment en els casos en els que la complexa tasca projectual dels dissen-
yadors i dissenyadores es vincula estretament amb altres especialitats amb procediments 
i reconeixements socio-econòmics molt més establerts. Les vinculacions estretes amb els 
requeriments dels usuaris, promotors, gestió empresarial, processos i procediments tècnics 
d'impressió o de fabricació, —per recordar els casos més coneguts—, comporta la greu 
dissolució de la seva activitat, —sovint més modesta i subtil del què es sol admetre— en 
àmbits de preocupacions que no li són pròpies tot i que si intensament imbricades.

Aquest és el cas de l'anomenat "disseny centrat en l'usuari" o el també el "disseny per a 
tothom". I ho es per un doble motiu. En primer lloc, perquè el disseny necessita sempre 
pensar en l'ús dels artefactes que proposa, ja siguin merament comunicatius o be d'utilit-
zació corporal individual o d’organització de grups o equips. Però, aquesta exigència pot 
confondre aquesta indispensable implicació de la tasca del disseny, com si es tractés d'un 
únic motiu de reflexió projectual, entenent aquesta implicació com si es tractés de l'assump-
ció directe dels requeriments a complir; així no seria possible gaudir de cap opció per el 
distanciament facultatiu que ha de delimitar la seva tasca. El dissenyar no solament resol 
requeriments sinó que, com qualsevol altra tasca projectual, els compren d'una forma parti-
cular, la seva, —per més canviant i oberta que sigui—,  i és aquesta forma particular la que 
li permet plantejar possibles opcions de resolució i criteris de selecció i decisió en l'activitat 
del projectar per a la superació de les alternatives ja estandarditzades; superació que, de fet, 
és la que ha de donar sentit a l'impuls cultural i reflexiu que genera el seu desenvolupament. 
I, en segon lloc, perquè es pot confondre també aquest indispensable compromís en la 
superació d'usos amb una ideologia de defensa del usuaris en base a una simplificació del 
disseny i, simultàniament, de la cosificació dels mateixos usuaris segons qualsevol termino-
logia tècnica aliena i amb la qual el disseny no pot optar eventualment més que en el treball 
en equip d'experts, —tot mantenint, això sempre, la tensió de la determinació momentània 
de la seva particularitat.

En aquest sentit, l'activitat projectual del disseny no pot simular el coneixement d'altres 
especialitats com si fossin pròpies. No pot saber més de comunicació que els tècnics i cien-
tífics especialitzats en la sociologia i la cultura de la comunicació; no pot saber més d'ergo-
nomia que els experts en l'estudi de les necessitats d'adequació corporal en el treball humà; 
no pot saber més en biomecànica ni en antropometria que les especialitats mèdiques que hi 
corresponen o al saber pràctic de la fisioterapèutica; no en pot saber més de criteris d'ac-
tuació contra la vulnerabilitat social que qui es dedica amb coneixements, informació i tèc-
niques específiques a la gestió social; no pot determinar normatives sense el coneixement 
de les existents i la capacitació tècnica pertinent per generar la seva millora o ampliació. No 
en pot saber més del caràcter simbòlic i expressiu del comportament del cos i la veu hu-
mana que els actors, les actrius, que qui es dedica a la dansa o la coreografia. L'especificitat 
del disseny es fonamenta, —tot i la seva persistent i necessària indeterminació cultural—, 
en l'activitat projectual de preconfiguració d'artefactes d'ús. Les tècniques que se'n poden 
extreure en relació a aquest fonament de la seva activitat és la capacitació en la observació i 
mesurament d'usos: els artefactes dissenyats que sovint valorem com excel•lents són els que 
ens mostren la capacitació en la observació d'aquests usos (comunicatiu i/o físic-corporal) 
i el canvi que proposa l'artefacte per la millora en la relació entre la cultura humana i els 
usos dels artefactes, comptant també amb els casos d'aquells artefactes en els que aquests 
usos són més complexos i tampoc simplifiquen l’aprenentatge del seu ús o, fins i tot, el fan 
de més dificultosa "usabilitat" (aplicatius d'aparells electrònics, instruments musicals etc.).

De «productes i usuaris: disseny per a tothom» a «artefactes i usos: disseny inclusiu»
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El que es mostra en els següents estudis —de comunicació gràfica o de moviment corpo-
ral— té la finalitat d'obrir un procediment d'estudi específics dels usos d'artefactes que pu-
guin fer de fonament del treball projectual del disseny, de la mateixa manera que els estudis 
topogràfics en planta d'un terreny fan de fonament esquemàtic per la planificació d'un pla 
urbanístic o d'un edifici1.   Si el què es pretén és atendre inclusivament als usuaris no és de cap 
manera útil insistir en la idealització d'arrogants principis de salvació de casos especials; cal 
instrumentar la capacitat d'observació sistemàtica d'usos, amb tota la seva complexitat, sense 
construir les acostumades imatges de monstres —gairebé sempre limitats solament al cos 
masculí— que semblen que mouen les seves extremitats seguint corbes i eixos geometritzats.

Una nena lliura un ram de flors a la seva estimada mare. Agafa el ram amb una 
ma pel feix de tiges entrelligades —ma dreta o esquerra, o potser amb les dues 
que es pleguen juntes—, deixant al davant de la mare la "copa" en la que s'obren 
les flors. La mare obre les mans amb el palmell cap a munt, rebent la ofrena per 
la "copa", obrint els braços i tot el tors, i aixecant la cara amb un somriure de 
satisfacció. Quan té les flors entre les seves mans, per complir amb tot el gaudi 
del fet, ajup lleugerament la cara a les flors i olora el deliciós perfum. Si aquest 
és l'esquema d'aquest ús, hom pot començar a preguntar-se quina configuració 
figurativa i material poden afavorir la confecció de rams de flors. També si la 
mare és cega, tot i que caldria tornar a observar-ne l'ús i tornar a confeccionar 
el seu esquema.

Dr. Miquel Mallol Esquefa
Desembre 2016

1 No és la primera proposta en aquest sentit, fins i tot es poden considerar propostes
d'observació col•lectiva amb persones implicades com es el cas de les recerques del "Taller 11 
— Grupo de Investigación en diseño" i especialment en els treballs de Claudia Isabel Rojas 
Rodríguez. Universidad Pedagógica y Tecnológica. Duitama. Boyacá. Colombia.
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El reconocimiento del carácter indeterminado de la actividad del diseño es ya fundamental 
y urgente. Y lo es especialmente en los casos en los que la compleja tarea proyectual de los 
diseñadores y diseñadoras se vincula estrechamente con otras especialidades con procedi-
mientos y reconocimientos socioeconómicos mucho más establecidos. Las vinculaciones 
estrechas con los requerimientos de los usuarios, promotores, gestión empresarial, procesos 
y procedimientos técnicos de impresión o de fabricación, —para recordar los casos más 
conocidos—, conlleva la grave disolución de su actividad, —a menudo más modesta y sutil 
de lo que se suele admitir— en ámbitos de preocupaciones que no le son propias aunque 
si intensamente imbricadas.

Este es el caso del llamado “diseño centrado en el usuario” o el también el “diseño para 
todos”. Y lo es por un doble motivo. En primer lugar, porque el diseño necesita siempre 
pensar en el uso de los artefactos que propone, ya sean meramente comunicativos o bien de 
utilización corporal individual o de organización de grupos o equipos. Pero, esta exigencia 
puede confundir esta indispensable implicación de la tarea del diseño, como si se tratara de 
un único motivo de reflexión proyectual, entendiendo esta implicación como si se tratara 
de la asunción directa de los requerimientos a cumplir; así no sería posible disfrutar de 
ninguna opción para el distanciamiento facultativo que debe delimitar su tarea. El diseñar 
no sólo resuelve requerimientos sino que, como cualquier otra tarea proyectual, los com-
prende de una forma particular, la suya, —por más cambiante y abierta que sea—, y es esta 
forma particular la que le permite plantear posibles opciones de resolución y criterios de 
selección y decisión en la actividad del proyectar para la superación de las alternativas ya 
estandarizadas; superación que, de hecho, es la que ha de dar sentido al impulso cultural y 
reflexivo que genera su desarrollo. Y, en segundo lugar, porque se puede confundir también 
este indispensable compromiso en la superación de usos con una ideología de defensa de 
los usuarios en base a una simplificación del diseño y, simultáneamente, de la cosificación 
de los mismos usuarios según cualquier terminología técnica ajena y con la que el diseño no 
puede optar eventualmente más que en el trabajo en equipo de expertos, —manteniendo, 
eso siempre, la tensión de la determinación momentánea de su particularidad.

En este sentido, la actividad proyectual del diseño no puede simular el conocimiento de 
otras especialidades como si fueran propias. No puede saber más de comunicación que los 
técnicos y científicos especializados en la sociología y la cultura de la comunicación; no pue-
de saber más de ergonomía que los expertos en el estudio de las necesidades de adecuación 
corporal en el trabajo humano; no puede saber más en biomecánica ni en antropometría que 
las especialidades médicas que correspondientes o al saber práctico de la fisioterapéutica; 
no puede saber más de criterios de actuación contra la vulnerabilidad social que quienes se 
dedican con conocimientos información y técnicas específicas a la gestión social; no puede 
determinar normativas sin el conocimiento de las existentes y la capacitación técnica per-
tinente para generar su mejora o ampliación. No puede saber más del carácter simbólico y 
expresivo del comportamiento del cuerpo y la voz humana que los actores, las actrices, que 
quien se dedica a la danza o la coreografía. La especificidad del diseño se fundamenta, —a 
pesar de su persistente y necesaria indeterminación cultural—, en la actividad proyectual de 
preconfiguración de artefactos de uso. Las técnicas que se pueden extraer en relación a este 
fundamento de su actividad es la capacitación en la observación y medición de usos: los 
artefactos diseñados que a menudo valoramos como excelentes son los que nos muestran la 
capacitación en la observación de estos usos (comunicativo y/o físico-corporal) y el cambio 
que propone el artefacto por la mejora en la relación entre la cultura humana y los usos de 
los artefactos, contando también en los casos de aquellos artefactos en los que estos usos 

De «productos y usuarios: diseño para todos” a “artefactos y usos: diseño inclusivo»
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son más complejos y tampoco simplifican el aprendizaje de su uso, o incluso lo hacen de más 
dificultosa “usabilidad” (aplicativos de aparatos electrónicos, instrumentos musicales etc.).
Lo que se muestra en los siguientes estudios —de comunicación gráfica o de movimiento 
corporal— tiene la finalidad de abrir un procedimiento de estudio específico de los usos de 
artefactos que puedan hacer de fundamento del trabajo proyectual del diseño, de la misma 
manera que los estudios topográficos en planta de un terreno hacen de fundamento esque-
mático para la planificación de un plan urbanístico o de un edificio1. Si lo que se pretende 
es atender de forma inclusiva a los usuarios no es de ninguna manera útil insistir en la idea-
lización de arrogantes principios de salvación de casos especiales; hay que instrumentar la 
capacidad de observación sistemática de usos, con toda su complejidad, sin construir las 
acostumbradas imágenes de monstruos —casi siempre limitados sólo al cuerpo masculino— 
que parecen que mueven sus extremidades siguiendo curvas y ejes geometrizados.

Una niña entrega un ramo de flores a su amada madre. Coge el ramo con una 
mano por el haz de tallos entrelazados —mano derecha o izquierda, o quizás con 
las dos que se doblan juntas—, dejando al frente de la madre la “copa” en la que 
se abren las flores. La madre abre las manos con la palma hacia arriba, recibiendo 
la ofrenda por la “copa”, abriendo los brazos y todo el torso, y levantando la cara 
con una sonrisa de satisfacción. Cuando tiene las flores entre sus manos, para 
cumplir con todo el disfrute del hecho, agacha ligeramente la cara a las flores y 
huele el delicioso perfume. Si este es el esquema de este uso, se puede empezar a 
preguntarse qué configuración figurativa y material pueden favorecer la confec-
ción de ramos de flores. También si la madre es ciega, aunque debería volverse a 
observar el uso y a confeccionar su esquema.

Dr. Miquel Mallol Esquefa
Diciembre, 2016

1 No es la primera propuesta en este sentido, incluso se pueden considerar propuestas de 
observación colectiva con personas implicadas como es el caso de las investigaciones del 
“Taller 11 - Grupo de Investigación en diseño” y especialmente en los trabajos de Claudia 
Isabel Rojas Rodríguez. Universidad Pedagógica y Tecnológica. Duitama. Boyacá. Colombia.
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Usos d’artefactes que 
solament s’utilitzen els dits

Diferents usos d’artefactes en els que única o 
bàsicament s’utilitzen els dits.

1.



18

La mà femenina també

Usos d’artefactes que solament 
s’utilitzen els dits
Dana Gutierrez i Ingrid Pacheco

En general es prenen els cossos masculins com 
a referència per als estudis antropomètrics, i per 
tant les petites diferencies de moviments entre 
homes i dones no queden reflexades i no se solen 
tenir en compte a l’hora d’aplicar aquets coneixe-
ments, perdent així part important d’informació 
antropomètrica. Per aquest motiu els següents ca-
sos se centren en l’estudi de la utilització dels dits 
en interacció amb diversos objectes prenent com 
a referència mans femenines en la seva totalitat.

En general se toman los cuerpos masculinos como 
referencia para los estudios antropométricos y por lo 
tanto las pequeñas diferencias de movimientos y ges-
ticulación entre hombre y mujer no quedan reflejados 
y no se suelen tener en cuenta perdiendo parte impor-
tante de información antropométrica. Por ese moti-
vo los siguientes casos se centran en el estudio de la 
utilización de los dedos en interacción con diversos 
objetos tomando como referencia manos femeninas 
en su totalidad.

Fig. 1. Dits índex i polze pinçant un objecte tou.
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« La mano humana está tan bellamente forma-
da, sus acciones son tan poderosas, tan libres y, 
sin embargo, tan delicadas que no se piensa en 
su complejidad como instrumento; la utilizamos 
de la misma manera que respiramos: de manera 
inconsciente. » (Bell, 1833)
Diversos estudis al llarg de la història demostren 
que això que diferència l’ésser humà de la resta 
d’animals, és l’ús de les mans i el posterior des-
envolupament del cervell gràcies a això. Partint 
d’aquí, definim la mà com la part terminal del 
braç, que comprèn el carp, el metacarp i els dits. 
En aquest cas, ens centrem en els dits i la seva 
relació amb els objectes que manipula. 
Per una part, com es pot veure a les Fig. 1., Fig. 
2. i Fig. 3., els rovells són les principals parts del 

dit que entren en contacte amb els objectes que 
subjecten. La reacció d’aquests davant l’acció rea-
litzada depenen principalment de la mida, el pes i 
la rigidesa de l’objecte. De vegades, no només els 
dits que estan en contacte amb l’artefacte són els 
únics implicats. És a dir, hi ha dits que aporten 
estabilitat o bé es reubiquen en una altra posició 
per tal de no dificultar l’acció principal. 
Per una altra part, hi ha d’altres parts del dit que 
poden interactuar amb els objectes, com és la part 
interna de les segones falanges (Fig. 4.), que tam-
bé tenen la capacitat de fer pinça. A més, de ve-
gades no és suficient l’acció dels dits, sinó que es 
requereix l’ajuda de la palma de la mà per comple-
mentar l’acció. Això es pot facilitar la realització 
de múltiples accions, un exemple d’això es pot 

Fig. 2. Dits índex i polze pinçant un objecte rígid.
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Fig. 3.  Dits cor i polça pinçant un objecte prim.
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observar a la Fig. 5., on la intervenció el palmell 
deixa lliure el polze per moure i pressionar l’arte-
facte, en aquest cas un telèfon mòbil. 
Per últim, un dels últims aspectes a contemplar és 
que en molts dels estudis d’antropometria l’un-
gla no es contempla com un element utilitari sinó 
de protecció. Però, com mostra el punt de vista 
d’aquest estudi, que se centra en referents feme-
nins, l’ungla que sovint és més llarga en les dones 
que en els homes, pot ser una extensió de pre-
cisió en el pinçament d’objectes de mida reduït 
(Fig. 6.). És clar que les ungles llargues no són 
una característica obligatòria ni exclusiva del sexe 
femení, també es pot donar en els homes. Fins al 
dia de la data, no hem trobat estudis que exem-
plifiquin la utilització de l’ungla com a estri, per 

això, un exemple de la utilització de les ungles po-
dria ser l’ús que en fa un guitarrista per pinçar les 
cordes amb precisió i claredat. No s’entén perquè 
no es contempla aquesta part dels dits si és bà-
sica per desenvolupar algunes accions rutinàries, 
potser, és que les persones que han dut a terme 
els estudis de referència no feien ús d’aquestes o 
no se’n van adonar perquè com s’ha comentat al 
començament, no sempre en som conscients de 
la complexitat de l’ús dels nostres dits i totes les 
seves parts.

Fig. 4. Pinçament d’un objecte amb la part interna de les segones falanges.
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Fig. 5. Manipulació d’un objecte amb més parts de la mà que els dits.
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Dibuix d’un artefacte 
articulat simple

2.

Dibuix d’interpretació: dibuix d’un artefacte 
articulat simple.
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Clau anglesa 
Dibuix d’un artefacte articulat simple

Yanira Martínez i Cristina Calero

En les següents il·lustracions trobarem l’observa-
ció i l’anàlisi del funcionament i ús d’un artefacte 
quotidià, que es pot trobar a qualsevol casa. 

Per exemplificar aquest anàlisi, s’ha escollit com 
cas d’estudi una eina: la clau anglesa. Aquesta 
també anomenada clau francesa (en alguns països 
d’Amèrica) o clau ajustable, és una eina manual 
que normalment s’utilitza per afluixar o ajustar 
rosques i cargols. 

Aquesta conté una senzilla articulació, això pot 
resultar molt poc interessant a simple vista, però 
que si s’indaga, es pot observar que un petit movi-
ment del mecanisme permet adaptar la seva fun-
ció múltiples mesures.

En las siguientes ilustraciones encontraremos la ob-
servación y el análisis del funcionamiento y uso de un 
artefacto cotidiano, que se puede encontrar en cual-
quier casa.

Para ejemplificar este análisis, se ha escogido como 
caso de estudio una herramienta: la llave inglesa. Esta 
también llamada llave francesa (en algunos países de 
América) o llave ajustable, es una herramienta manual 
que normalmente se utiliza para aflojar o ajustar tuer-
cas y tornillos.

Esta contiene una sencilla articulación, esto puede re-
sultar muy poco interesante a simple vista, pero que 
si se indaga, se puede observar que un pequeño mo-
vimiento del mecanismo permite adaptar su función 
múltiples medidas.

Fig. 1. Mà sostenint una clau anglesa.
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Fig. 2. Visió general de l’eina.

La clau anglesa està composta per una peça estàti-
ca i dos peces mòbils. La primera peça és allarga-
da i rígida, ja que té la funció de mànec, m’entres 
que les altres dues formen el mecanisme mòbil. 

El mecanisme està format per la combinació de 
la rosca (Fig.3.)  i la peça mòbil (Fig.4.) Quan la 
primera peça gira genera un desplaçament de la 
segona peça. Aquest joc que permet adaptar l’eina 
a les diferents grandàries de rosques i cargols.

Composició

Fig. 3. Visió detallada i acotada de la rosca.

Fig. 4. Visió detallada i acotada de la peça mòbil.

Unitat de mesura: mm
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Fig. 5. Visió detallada i acotada de l’eina.

Unitat de mesura: mm
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Fig. 6. Visió general de l’eina amb acotació de  l’obertura.

Fig. 8. Observació del moviment del mecanisme.

L’obertura de la clau anglesa és ajustable, posseeix 
una peça mòbil, la qual cosa li permet adaptar-se a 
diferents mesures de rosques i cargols. 

L’ús de la clau anglesa presenta dos moviments. 
El primer, quan la peça mòbil es desplaça cap a 
l’esquerra per obtenir una major obertura, deixant 
a la vista un sobresortint de 15 mm, però que no 
comporta cap inconvenient. 

Unitat de mesura: mm

Fig. 7. Observació de l’obertura de l’eina.

I el segon moviment quan la peça es desplaça 
cap a la dreta i,  permet anar tancant l’obertura. 
Aquesta característica és la que diferencia la clau 
anglesa de les claus comunes, ja que aquestes úl-
times tenen la limitació de posseir una grandària 
fixa.

Funcionament del mecanisme
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En agafar la clau anglesa i  a l’ajustar la mesura 
necessària per al cas específic d’ús, en primer lloc 
s’observa que la mesura d’amplada i llargada de la 
rosca és just la mateixa que normalment trobem 
en el dit gros de la mà, és a dir, presenta una ergo-
nomia dins el mecanisme. 

El joc d’obertura es genera a partir del dit gros 
amb l’engranatge, per això aquest últim presenta 
un relleu. Aquest relleu facilita el gir de la rosca, 
utilitzant només el dit gros.

Fig. 9. Vista frontal de la utilització de l’eina.

Fig. 10. Vista lateral de la utilització de l’eina.

Utilització
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Fig. 11. Utilització de l’eina per desenroscar.

Fig. 12. Utilització de l’eina per enroscar.

Com s’ha esmentat abans la clau anglesa és ajusta-
ble, aquesta particularitat permet adaptar-se a les 
diferents mesures de rosques i cargols. 
L’eina és d’ús manual, per tant és necessària la 
intervenció externa d’un individu per generar el 
moviment i accionar el mecanisme. 
Normalment, la clau s’utilitza per afluixar o ajus-

Funcions

tar rosques i cargols. La seva utilització comença 
quan l’individu agafa l’eina pel mànec, posterior-
ment adapta l’obertura amb el dit gros i finalment 
genera un moviment repetitiu, produït bàsica-
ment per un joc del canell, que permet ajustar o 
desajustar segons la direcció del moviment.
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La clau anglesa presenta dos tipus d’emmagatze-
matge. En primer lloc i com s’observa a la Fig.13, 
es pot guardar dins la típica caixa d’eines que té 
una llargada i amplada superiors a la clau, la qual 
cosa facilita la introducció de l’eina dins la caixa. 

En segon lloc, l’eina presenta una obertura al 
final del mànec, com es pot observar en la Fig. 
15. Aquesta obertura permet que la clau es pugui 
penjar de cap per vall.

Fig. 14. Observació lloc d’emmagatzematge: penjador. Fig. 15. Obertura al final del mànec.

Fig. 13. Observació lloc d’emmagatzematge: caixa d’eines.

Unitat de mesura: mm

Emmagatzematge
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Observació i mesura de
funcions bàsiques

3.

Funcions sempre incloses en altres i que, de fet, 
no especifiquen cap funció amb un artefacte 
concretat.
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Agafar
Observació i mesura  
de funcions bàsiques
Jordi Morales i Laia Cascuberta

En aquest apartat es tracta una funció bàsi-
ca sempre inclosa en altres funcions i per la 
seva realització no és necessari cap artefacte 
concret. Se centra principalment, en observar  
els moviments i posicions que es realitzen amb 
les mans, o altres objectes, per tal de dur a terme 
l’acció d’agafar.
Es pot definir el verb agafar com una acció que 
es du a terme en prendre un objecte o una perso-
na amb una finalitat definida, i que no se’n pugui 
anar per tal de prendre’n possessió. L’objecte o 
la persona en qüestió quan són agafats canvien 
la seva posició. Normalment s’eleven del lloc 
on es trobaven en repòs per ocupar una posició  
diferent de la inicial. Aquesta mateixa acció 
pot ser realitzada directament per les mans, 
o altres parts del cos humà (també els ani-
mals poden agafar coses amb les potes, la 
cua o la boca), però també es pot dur a terme  
mitjançant objectes o artefactes externs. 

En este apartado se trata una función básica siempre 
incluida en otras funciones y para su realización no se 
necesita ningún artefacto concreto. Se centra princi-
palmente, en observar los movimientos y posiciones 
que se realizan con las manos, o otros objetos, para 
poder desarrollar una acción.
Se puede definir el verbo agarrar como una acción 
que se desarrolla al tomar un objeto o una persona 
con una finalidad definida, y que no se pueda ir para 
poder tomar posesión de este. Normalmente se ele-
van de algún sitio donde se encuentran en reposo para 
ocupar una posición diferente de la inicial. Esta misma 
acción, puede ser realizada directamente por las ma-
nos, o otras partes del cuerpo humano (también los 
animales pueden agarrar cosas con las patas, la cola 
o la boca), pero también se puede realizar mediante 
objetos o artefactos externos.

Fig. 1. Canvi de posició d’un objecte en agafar-lo.

Fig. 2. Agafar un objecte pla amb una intenció determinada.
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Fig. 4. Agafar un objecte i aplicar-li pressió.

Fig. 5. Agafar un objecte aplicant una força que acaba deformant-lo.

Existeixen diverses maneres d’agafar un mateix 
objecte que pot variar en funció de diversos fac-
tors com per exemple: la intenció amb que agafem 
l’objecte o l’edat de la persona que agafa l’objecte.  
Es pot observar aquests canvis en la manera d’aga-
far un llapis i com aquestes evolucionen amb el pas 
dels anys de l’individu i el seu aprenentatge. Con-
vencionalment, a l’escola t’ensenyen una manera 
concreta d’agafar el llapis per aplicar la força perti-
nent principalment a l’hora d’escriure (Figura 7.).  
En uns inicis, els nens utilitzen llapis més 
gruixuts i més curts, ja que la seva capaci-
tat d’agafar és més limitada que la d’un adult i 
aquestes mesures més curtes, però més robus-
tes són més fàcils d’agafar per una mà petit i 
amb una força inferior que en el cas d’un adult. 
Un infant, normalment fins als tres anys, utilit-
za tot la mà i tots els dits per agafar els objectes, 
degut a les causes mencionades anteriorment. 
Aquest aprenentatge va lligat amb el desenvolu-
pament de la motricitat fina, que és el que permet 
a les persones fer el moviment de pinça amb els 
dits. Aquesta motricitat fina permet agafar ob-
jectes molt més fins i delicats, ja que únicament 
requereix la utilització de dos dits per a portar-se 
a terme. Com es pot observar a la Figura 6, els 
palets xinesos es poden agafar a través de fer el 
moviment de pinça amb els dits i aquests realitzen 
la seva funció principal imitant el moviment que 
es fa quan fem pinça, d’aquesta manera es poden 
agafar els aliments sense haver de fer-ho amb les 
mans evitant d’aquesta manera embrutar-nos o 
contaminar els aliments.

Fig. 3. Agafar un objecte.

Fig. 6. Moviment de pinça amb els dits per agafar objectes fins.
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Cal notar que hi ha objectes que porten im-
plícits en ells mateixos maneres concer-
tes d’agafar-se, però que això no vol dir 
que s’agafin sempre de la mateixa manera.  
Depenent de la situació en la que ens trobem po-
dem veure, seguint amb l’exemple del llapis, que 
no és el mateix agafar-l’ho mentre s’escriu, que 
mentre es dibuixa o com quan tenim un llapis a la 
mà però no l’estem fent servir per la seva funció 
principal i la posició de l’objecte a la mà i entre els 
dits varia.

Així doncs, les maneres com agafem els objec-
tes amb les mans varien segons l’objecte i també 
segons la situació i la funció que es vol fer servir 
l’objecte en questió. En els objectes més petits se 

Fig. 7. Com s’agafa un llapis de manera correcte una vegada desenvolupada la motricitat fina.

sol utilitzar la motricitat fina (la pinça que realit-
zat amb el dit polze i l’índex). A través d’aques-
ta motricitat fina s’aprèn a agafar objectes més 
petits, fins o delicats que d’una altra manera ens 
seria molt difícil d’agafar-los sense malmetrels. 
Segons la situació en la que volem fer servir l’ob-
jecte la manera com l’agafarem varia. No agafa-
rem de la mateixa manera un objecte si el volem 
canviar de lloc, que si el volem tirar o el volem fer 
servir per una funció més concreta que requereix 
una aplicació determinada de força en punts dife-
rents (Figura 9.).
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Com ja em vist abans amb l’exemple dels palets 
xinesos, hi ha objectes que poden ajudar a realit-
zar l’acció d’agafar. Un altre exemple d’això són 
els coberts o mans ortopèdiques que poden aju-
dar al dia a dia de les persones amb un cas de 
mobilitat reduïda.
Alguns objectes tenen en compte l’ergonomia de 

Fig. 9. Dues maneres diferents d’agafar un mateix objecte.

McCormick, Ernest J. (1980). Ergonomía. Barcelona: Gustavo Gili.

Flores, C. (2001). Ergonomía para el diseño. México: Designio.

UPC, Iniciativa politècnica. (2001). Ergonomia. Barcelona: Mutua Universal.

Fig. 8. Segons la intenció amb la que es vol fer servir un objecte la 
manera com s’agafa varia.

les persones i estan pensats per ser agafats d’una 
manera determinada a través de formes i mate-
rials més tous. A l’hora de dissenyar un objecte, 
els dissenyadors han de tenir en compte tots els 
possibles usos i interpretacions diverses que se’n 
podran fer. Sempre pensant, es clar, al públic al 
que va dirigit l’objecte.

Bibliografia
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Fig. 1. Balanç sobre dos punts de suport.

descripcion

Fig. 2. Balanç sobre un punt de suport.

Aixecar-se
Observació i mesura de
funcions bàsiques

Amanda Blanco i Berta Frigola

En este trabajo realizamos un estudio sobre el 
acto de levantarse, en específico, realizado por be-
bés que están aprendiendo. Las figuras 1 y 2 son 
ejemplos simples de lo que representa el balance 
sobre 1 y 2 puntos de apoyo y en la figura 1 se 
muestran dos ejes donde al unirse, crean un punto 
de equilibrio. La gravedad nos forza hacia un lado 
y hacia otro y con ayuda de la fuerza de nuestros 
musculos, el apoyo de nuestras partes corporales, 
y el balance, es que nos mantenemos en pie. Esta 
observación que hacemos es en los bebés cuando 
aprenden a levantarse solos. Este acto involucra 
mucho esfuerzo dado que aún no tienen suficien-
te fuerza para mantener sus caderas y cabeza ba-
lanceadas. La cabeza es la parte del cuerpo que, en 
relación tamaño/peso, es la que más pesa. Luego 
de nuestra observación notamos que la gran ma-
yoría, por no decir que todos, se ponen de pie 
de la misma manera, mostrando que es un movi-
miento de balance instinctivo de levantarse.

En aquest treball realitzem un estudi sobre l’acte 
d’aixecar-se, específicament, realitzat per nadons que 
estan aprenent. Les figures 1 i 2 són exemples simples 
del que representa el balanç sobre 1 i 2 punts de su-
port i a la figura 1 es mostren dos eixos on, a l’unir-se, 
formen un punt d’equilibri. La gravetat ens força cap  
a un costat i cap a l’altre amb l’ajuda de la força dels 
nostres músculs, el suport de les nostres parts corpo-
rals, i el balanç, es que ens mantenim drets. Aques-
ta observació que fem en els nadons quan aprenen a 
aixecar-se per si mateixos. Aquest acte involucra molt 
esforç ja que encara no disposen de força suficient per 
mantenir els malucs i el cap balancejats. El cap es la 
part del cos que en relació tamany/pes, és la que més 
pesa. Després de la nostra observació notem que la 
gran majoria, per no dir tots, es posen de peu de la ma-
teixa manera, mostrant que es un moviment de balanç 
instinctiu d’aixecar-se. 

Unitat de mesura: mm
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Fig. 4. En aquesta posició el bebè estira la cama i la posa gairebé vertical levantandose així també amb els braços i començant a baixar el cap 
per aixecar el seu tronc.

Fig. 3. L’angle del cap li permet mantenir-se en aquesta posició sense caure de front. Si l’esquena s’alineés amb el cap cauria de front.

Unitat de mesura: mm
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Fig. 5. Una vegada que aixeca els seus malucs i ajup el seu cap, estira les seves cames i prepara els seus braços per impulsar-se cap a enrere.

Fig. 6. Una vegada enrere doblega les seves cames perquè, amb elles, 
aixequi el seu cap.

Fig. 7. Finalment es posa dempeus creant una línia gairebé recta que 
balanceja tot el seu cos sobre els seus peus.

Unitat de mesura: mm
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Fig. 9. En aquesta figura el bebè té quatre punts de suport però el seu pes aquesta ara distruido a la mà esquerra i peu dret.

Fig. 8. Bebè gatejant en dos punts de suport principals. El seu pes està distribuït sobre dos punts importants i contraris en el seu braç esquerre 
i genoll dret.

Unitat de mesura: mm



44

Fig. 10. Utilitza els seus músculs per estirar les seves cames usant els seus braços i el seu pes segueix repartiendose equitativament a les seves 
dues mans i peus.

Fig. 11. Aquí el pes reposa únicament en les cames i treu els seus 
malucs per poder balancejar el seu cap.

Fig. 12. Finalment es posa dempeus creant una línia gairebé recta que 
balanceja tot el seu cos sobre els seus peus.

Unitat de mesura: mm
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Girar
Observació i mesura de
funcions bàsiques

Aleix Costa i Lucía Muñoz

Segons la Real Acadèmia Espanyola prové del lla-
tí gyrare i indica el següent; 1. tr. Moure una figura 
o un objecte al voltant d’un punt o d’un eix.
2. intr. Dit d’una cosa: Donar voltes sobre un eix 
o entorn d’un punt.3. intr. Desviar-se o canviar 
pel que fa a l’adreça inicial. 
L’acció de girar es conforma mitjançant una peça 
i un cos, aquesta peça permet al cos girar però no 
tenen contacte directe. 
Per parlar de l’acció girar, hem de fer referència 
a l’element roda,  que és un element no natural, 
prové de l’abstracció, ja que no ho trobem a la 
naturalesa, si no que és creat per l’home.
Girar es l’acció de moure un objecte,  cos o part 
d’aquest en qualsevol direcció entorn a un eix cen-
tral. Aquest moviment no ha de ser complet, ja 
que es pot tractar d’un semi-gir, tenint en compte 
les limitacions. Girar no és sempre una acció tan-
cada, sinó que a vegades és un pas intermedi per 
acabar realitzant una altra acció final.
 

Según la Real Academia Española proviene del 
latín gyrare y indica lo siguiente; 1. tr. Mover una 
figura o un objeto alrededor de un punto o de un 
eje. 2. intr. Dedo de una cosa: Dar vueltas sobre 
un eje o en torno a un punto.3. intr. Desviarse o 
cambiar en cuanto a la dirección inicial. 
La acción de girar se conforma mediante una pie-
za y un cuerpo, esta pieza permite al cuerpo girar 
pero no tienen contacto directo. 
Para hablar de la acción girar, tenemos que hacer 
referencia al elemento rueda, que es un elemento 
no natural, proviene de la abstracción, puesto que 
no lo encontramos a la naturaleza, si no que es 
creado por el hombre.
Girar se la acción de mover un objeto, cuerpo o 
parte de este en cualquier dirección en torno a 
un eje central. Este movimiento no tiene que ser 
completo, puesto que se puede tratar de un se-
mi-giro, teniendo en cuenta las limitaciones. Girar 
no es siempre una acción cerrada, sino que a ve-
ces es un paso intermedio para acabar realizando 
otra acción final.

Fig. 1Roda, element abstracte.

Fig. 2 Fer girar un Hula Hoop implica un moviment circular del 
tronc.

Fig. 3 Fer girar el paper del wc implica un moviment de tirar cap 
avall amb el braç.
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Unitat de mesura: cm

Fig. 5 Cargolar és fer girar un cargol amb un simple moviment de 
mà.

Fig. 4 Fer girar una baldufa (amb la corda) implica un moviment de 
braç i una posició del cos optima.

Per introduir-nos en l’exercici, observarem els di-
ferents exemples de l’acció girar. 

Com hem dit anteriorment, trobem que perquè es 
pugui realitzar l’acció de girar ha d’haver-hi sem-
pre una peça i un cos. Això ho observem clara-
ment en un braç, ja que trobem l’articulació del 
colze; que en aquest cas seria la peça i el cos que 
seria la part posterior del braç. Aquests dos ele-
ments estan connectats però no de forma directa. 

Un altre dels exemples per entendre el gir és, la 
suma de moviments que conforma un gir, per 
exemple amb un tornavís acabes aconseguint gi-
rar amb la suma de petits moviments. Fig. 5

En el cos humà trobem girs, aquests girs es realit-
zen mitjançant les articulacions. El cos humà pre-
senta 360 articulacions, i el grau de gir mes ampli 
de forma natural que aconsegueixen és de 180 º, 
com observem en el coll . Sempre trobem excep-
cions com per exemple les gimnastes o ballarines. 
El cos humà també realitza girs sobre si mateix, 
és un altre exemple de ballarines o gimnastes 1 o 
sobre un element; ho observem en la figura 2, on 
un cos humà gira sobre un Hula hoop.

Un altre aspecte important de l’acció és que no 
sempre perquè s’acabi realitzant aquesta acció, 
hem d’emprar el gir, és a dir, en la Fig, 3, obser-
vem com gira el rotllo de paper, però aquesta ac-
ció no ha estat produïda gràcies a un gir, si no que 
l’acció a estat “tirar” o quan espremem taronges 
mitjançant pressió obtenim el gir de l’espremedo-
ra. 

I a l’inrevés, generant un gir també podem obtenir 
una altra acció. Com per exemple quan utilitzem 
un triturador i girem la manovella obtenim l’acció 
triturar o fins i tot quan girem la cullera del cafè 
obtenim l’acció de dissoldre sucre.

Fig. 6 Fer girar una baldufa amb el moviment sol dels dits. 1 Pirouettes www.youtube.com/watch?v=L4_NPf95NKU
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Fig. 6 moviments giratoris mes freqüents del cos humà. Hem de tenir en compte les limitacions de l’estructura osea, tendons i articulacions.

Unitat de mesura: cm
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Com a conclusió, observem que el nostre entorn 
aquesta conformat per girs, fins i tot la nostra na-
turalesa humana. Els nens quan neixen de manera 
innata saben moure les articulacions. I a poc a poc 
van desenvolupant habilitats amb aquestes, apre-
nen a lligar-se els cordons de les sabates, que és 
una acció que es realitza mitjançant girs; giren els 
cordons. És una acció imprescindible en la vida 
de l’humà, fins i tot en la vida de molts animals, 
com per exemple els rèptils, concreta-ment les 
serps, avancen fent girs laterals.

Observem com també la roda, que és un element 
que gira, és un dels primers invents de l’ésser 
humà. Gràcies a això ha estat possible l’evolució 
de l’ésser humà.
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Observació i mesura de 
funcions simples

4.

Funcions que, tinguin convencions o no, 
poden ser enteses per si mateixes. 
Són entesos en el moment que es 
fan moviments automàtics simples.
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Acció de seure
Observació i mesura 
de funcions simples

Marta Carballo i Ana Gómez

L’acció de seure es pot definir com el moviment 
articulat del cos que permet que aquest reposi 
sobre els glutis en qualsevol tipus de superfície 
sòlida. 
El cas més comú és el d’una persona dretana: els 
moviments que efectuen aquest colectiu per seure 
comença amb un primer pas enrere del peu dret, 
moviment amb el que s’estableix una relació de 
distància entre la cama dreta i la cadira. 
Un cop la cama dreta toca la cadira i per tant es 
té un coneixement exacte de la posició d’aquesta, 
es comença el moviment del peu esquerre, 
arrossegant o aixecant-lo per dur-lo al costat del 
dret.El peu esquerre es col·loca paral·lelament 
al dret, per acabar el desplaçament dels peus en 
horitzontal i començar el del tronc en vertical.
Per últim amdues cames es fleccionen per dur 
a terme el desplaçament vertical del tors fins a 
acabar assegut formant un angle de 90 graus amb 
les cames. (Fig. 6. Moviments que realitza un 
persona destra a l’hora d’asseure’s.)

La acción des sentarse puede ser definida como 
un movimiento articulado del cuerpo que  per-
mite que este repose sobre los glúteos en cualqui-
er tipo de superficie sólida. 
El caso más común es el de una persona diestra: 
los movimientos que efectua este colectivo para 
sentarse comienza con un primer pas detrás del pie 
derecho. Movimiento con el cual se establece una 
relació de distancia entre la pierna derecha y la silla.  
Una vez la pierna derecha toca la silla y por lo 
tanto, se tiene un conocimiento exacto de la 
posición de esta, se c omienza el movimiento 
del pie izquierdo, arrastrándolo o levantándo-
lo para llevarlo al costado del derecho. El pie 
izquierdo se coloca paralelamente al derecho, 
para acabar el desplazamiento de los piens en 
horizontal i comenzar el del tronco en vertical. 
Por último, las dos piernas se flexionan para llevar 
a cabo el desplazamiento vertical del torso, hasta 
acabar sentado fomando un ángulo de 90º con las 
piernas. (Fig. 6. Moviments que realitza un perso-
na destra a l’hora d’asseure’s.)

Fig. 1.  Persona en posició alçada, sostenint-se sobre els peus.

Unitat de mesura: cm
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Fig. 2. Persona amb les cames semi flexionades. Fig. 3. Persona asseguda en una cadira.

Unitat de mesura: cm
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Fig. 4.  Moviments que realitza un persona destra a l’hora d’asseu-
re’s.

Unitat de mesura: cm
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Fig. 5. Moviments que realitza un persona esquerrana a l’hora 
d’asseure’s.

Unitat de mesura: cm
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Fig. 6. Vista en perfil i alçat d’una cadira mitjana.

En el cas anteriorment explicat hem interpretat 
el desplaçament dels peus a l’hora de realitzar 
l’acció una persona destra. Existeix un altre tipus 
de moviment que no depèn de la lateralitat del 
teu cervell. Aquest moviment es redueix a la 
flexió de les cames alhora per acabar reposant el 
gluteo sobre una superfície. 
(Fig. 1.  Persona en posició alçada, sostenint-se 
sobre els peus. Fig. 2. Persona amb les cames 
semi flexionades. Fig. 3. Persona asseguda en una 
cadira.)

D’altra banda, el desglossament de moviments 
que realitza una persona esquerrana està explicat 
en la la Fig 5. Moviments que realitza un persona 
esquerrana a l’hora d’asseure’s. .i es redueix a 

invertir l’ordre de moviment de les cames que 
apareix descrit en l’explicació anterior.

Unitat de mesura: cm
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Enroscar
Observació i mesura  
de funcions simples
Jordi Morales i Laia Casacuberta

A continuació es presenta una funció de caràcter 
repetitiu. La funció d’enroscar es realitza gairebé 
a diari i es pot trobar en objectes quotidians com 
és el cas dels taps de rosca de les ampolles o d’al-
tres recipients que fan servir el mateix mecanisme 
per conservar un producte al seu interior. Cal dir 
que aquesta funció no només pot ajudar a conte-
nir alguna cosa sinó també a fixar, com és el cas 
dels caragols.
Aquesta funció requereix un aprenentatge, ja que 
tot i acabar realitzant-se de manera intuiutiva cal 
aprendre a realitzar el moviment correctament 
per poder saber quan i com s’ha de fer.
Podem definir, doncs, enroscar com una acció 
que es fa en voltar un objecte al voltant d’un altre 
per a fixar-lo en una posició concreta mitjançant 
la direcció d’una espiral per deixar segellat un re-
cipient o aconseguir una certa fixació. L’acció es 
pot realitzar amb les mans o amb l’ajuda d’alguns 
objectes especials per aquesta finalitat.

A continuación, se presenta una función de carácter 
repetitivo. La función de enroscar se realiza casi a dia-
rio y se puede encontrar en objetos cotidianos como 
es el caso de los tapones de rosca de las botellas o 
de otros recipientes que utilizan el mismo mecanismo 
para conservar un producto en su interior. Cabe decir 
que esta función no solo puede ayudar a contener al-
guna cosa sino que también a fijar, como es el caso de 
los tornillos.
Esta función, requiere de un aprendizaje, ya que aun y 
terminar realizándose de manera intuitiva, es necesa-
rio aprender el movimiento correctamente para poder 
saber cuando y como se tiene que hacer.
Podemos definir, pues, enroscar como una acción que 
se realiza en voltear un objeto alrededor de otro para 
fijarlo en una posición concreta, mediante la dirección 
de un espiral para dejar sellado un recipiente o conse-
guir cierta fijación. La acción se puede realizar con las 
manos o con la ayuda de algunos objetos especiales 
para esta finalidad. 

Fig. 1. Acció de roscar entre dues peces que contenen rosca  
(cargol i famella).

Fig. 2. Acció d’enroscar una famella en un cargol seguint una 
direcció determinada.
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Fig. 3. Tap d’ampolla convencional.

Fig. 4. Gir que es realitza en enrosar i en desenroscar.

Fig. 5. Secció d’un tap de rosca.

Aquest estudi se centra sobretot en els taps d’am-
polla i com aquests compleixen les seves funcions.
Bàsicament sempre segueixen la mateixa direcció, 
s’enrosquen d’esquerra a dreta i de baix a dalt. A 
través de la investigació realitzada es pot obser-
var que hi ha diverses tipologies de taps segons 
el tipus de recipient. Hi ha taps de seguretat  que 
necessiten pressió per poder desenroscar-se, taps 
que només necessiten una sola volta per acabar 
tancats, taps amb rosca llarga o taps per a dosi-
ficadors.
Aquesta funció, a part d’estar implícita en alguns 
objectes també es pot trobar en altres accions. Po-
dem enrosar-nos els cabells o enroscar-nos sobre 
nosaltres mateixos si tenim fred.

Mengual. www.mengual.com (http://www.men-
gual.com/seccion-descargas/Catalogos-Men-
gual).

Fischer. www.fischer.es (http://www.fischer.es/
PortalData/4/Resources/service/sales-docu-
ments/documents/fischer_Cat_Tornillos2012_
final.pdf).
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Anàlisi de la funció 
“tallar amb ganivet”
Observació i mesura 
de funcions simples

Berta González i Manuela Ruizorduz

El cas d’estudi elegit per a observar i mesurar ha 
estat l’acte de tallar amb ganivet.
Entenem tallar amb ganivet com l’acció de sepa-
rar o fer una incisió en un element amb un es-
tri concret. Aquesta eina, composta per una fulla 
metàl·lica i un mànec, és la que determina i deli-
mita l’acció.

L’activitat d’estudi comporta la utilització de les 
dues extremitats superiors, una s’encarrega d’aga-
far el ganivet i l’altre de sostenir l’element a tallar. 
Pel que fa al primer, cal analitzar el moviment ho-
ritzontal que realitza el braç, la pressió que s’apli-
ca sobre el ganivet amb tota l’extremitat i la di-
reccionalitat marcada pel dit índex. En segon pla 
trobem l’altre braç, que tot i fer una funció més 
simple és indispensable per a què s’arribi a tallar 
l’objecte desitjat. Doncs per a poder tallar amb 
un ganivet necessitem una força contrària a la que 
s’està aplicat amb la mateixa eina. 
A continuació observem l’estudi d’aquests punts 
a través del dibuix.

El caso de estudio elegido para observar y medir es el 
acto de cortar con cuchillo.
Entendemos cortar con cuchillo como la acción de 
separar o hacer una incisión en un elemento con un 
aparato especifico. Esta herramienta, compuesta por 
una hoja metálica y un mango, determina y delimita 
la acción.

La actividad de estudio implica la utilización de las dos 
extremidades superiores, una se encarga de coger el 
cuchillo y la otra de sostener el elemento a cortar. En 
cuanto al primero, hay que analizar el movimiento ho-
rizontal que realiza el brazo, la presión que se aplica 
sobre el cuchillo con toda la extremidad y la direccio-
nalidad marcada por el dedo índice. En segundo plano 
encontramos el otro brazo, que a pesar de hacer una 
función más simple es indispensable para conseguir 
cortar el objeto deseado. Pues para poder cortar con 
un cuchillo necesitamos una fuerza contraria a la que 
se está aplicado con la misma herramienta.
A continuación observamos el estudio de 
estos puntos a través del dibujo. Fig. 3. Moviment del braç.

Fig. 1. Imatge de referència.

Fig. 2. Imatge de referència.
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Fig. 4. Ús de les dues mans per tallar.
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Fig. 5. Moviment de les dues mans.

Fig. 7. Incisió del ganivet en l’objecte.

Com ja s’ha esmentat anteriorment en la realit-
zació d’aquesta acció actuen les dues extremitats, 
una mà sosté el ganivet i l’altra aguanta l’objecte 
(Fig. 5). La primera exerceix pressió sobre el gani-
vet i dirigeix l’orientació del tall (Fig. 6.). El gani-
vet s’introdueix de forma vertical dins l’element a 
tallar per, seguidament, inclinar-lo a 90° o 120° de 
forma transversal. El moment de major pressió 
es produeix quan el ganivet s’incrusta en l’objecte 
(Fig. 7.). L’ús de la mà que subjecta l’element ac-
tua com a força contrària a la del ganivet. Aquesta 
haurà d’exercir més o menys força en funció de la 
duresa de l’element que s’està tallant.

Fig. 6. Direcció del ganivet marcada pel dit.
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Fig. 8. Taula de dades antropomètriques de la població espanyola.

Els ganivets existents segueixen uns estàndards de 
pes i mida basats en les proporcions de les mans 
de la població(Fig. 8.). Això provoca que certs 
col·lectius es vegin exclosos d’aquests estàndard 
i se’ls dificulti l’activitat, ja sigui per deficiències 
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motrius, escassa força muscular o poca motricitat 
fina entre d’altres. En conseqüència això pot ge-
nerar un desgast muscular o altres degeneracions 
físiques.
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Observació i mesura d’usos 
elementals i convencions

5.

Usos d’artefactes simples amb convencions.
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Vestir-se i desvestir-se: 
Bodi
Observació i mesura d’usos 
elementals i convencions
Paola Granados i Roser Prats

El cas que s’ha estudiat és el de posar-se o treure’s 
un bodi. S’ha seleccionat aquesta peça perquè es 
considera que, tot i la seva funcionalitat, presen-
ta diferents problemàtiques d’ús per a les dones. 
Avui dia moltes l’utilitzem però no trobem cap 
disseny que cobreixi per complet les necessitats 
de la dona.

Es pot entendre el bodi com una peça interior 
femenina que cobreix el tronc, és elàstica i ajusta-
da, per la qual cosa treballa com una segona pell. 
Com es pot observar a la figura 1, el seu objectiu 
clau és modelar el cos, definir la figura i estilitzar 
la silueta corporal.

El caso que se ha estudiado es el de ponerse o sa-
carse un body. Se ha seleccionado esta pieza por-
que se considera que, apesar de su funcionalidad, 
presenta diferentes problemáticas de uso para las 
mujeres. Hoy en día muchas lo utilizamos pero no 
encontramos ningún diseño que cubra por com-
pleto las necesidades de la mujer.

Se puede entender el body como una pieza inte-
rior femenina que cubre el tronco, es elástica y 
ajustada, por lo cual trabaja como una segunda 
piel. Cómo se puede observar a la figura 1, su ob-
jetivo clave es modelar el cuerpo, definir la figura 
y estilizar la silueta corporal.

Fig. 1. Bodi, peça de roba que modela, defineix i estilitza el cos.

Fig. 2. Diferents dissenys i característiques de bodis.
Consultat de de http://www2.hm.com/es_es/index.html

Fig. 3. Diferents dissenys i característiques de bodis.
Consultat de de http://www2.hm.com/es_es/index.html
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Fig. 4.  Vista frontal de la dona posant-se la part inferior del bodi. Fig. 6. Vista frontal de la dona posant-se la part superior del bodi.

Fig. 5. Vista frontal de la dona pujant-se el bodi.

Per a l’anàlisi, s’han escollit tres moments clau del 
procés de posar-se un bodi. 

El primer moment es representa a la figura 4, on 
es pot veure com la dona ha de fer una flexió del 
tronc a 45° i, com el bodi és d’una sola peça, s’ha 
d’introduir el primer peu flexionant el maluc a 40° 
i el genoll a 97°. Aquest és un moviment repeti-
tiu que es desenvolupa de la mateixa manera amb 
l’altra cama però amb dificultat afegida.

Durant aquesta acció s’han observat que si la peça 
té un sistema d’obertura i tancament a la part in-
ferior és molt més còmoda d’utilitzar.  També s’ha 
vist que la separació entre els dos forats inferiors 
és un obstacle, ja que quan ja es té un peu dins, 
l’esforç de col·locació de l’altre és major perquè la 
tela tiba i hi ha menys llibertat de moviment.

Al segon moment, representat a la figura 5,  s’ana-
litza el moviment dels braços i el tronc per fer 
pujar el bodi a la part superior. 

Observant aquesta imatge s’entén que la dona ha 
de realitzar una rotació d’espatlla i una flexió de 
colze, generant finalment un esforç que no és tan 
evident. La constitució del tors i el material del 
bodi són factors importants perquè poden o no 
oposar resistència en pujar el bodi, peça que en si 
és ajustada.

Finalment, s’observa com en la figura 6, la perso-
na ha de realitzar el moviment de major esforç i 
obertura, ja que es genera una rotació d’espatlla 
pronunciada, passant de la part frontal del cos a 
la part posterior.
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Fig. 7. Vista lateral de la dona posant-se la part inferior del bodi.

El problema més gran d’aquest moviment és que 
observant una anàlisi de les mesures antropomè-
triques de les dones espanyoles, encara que s’ofe-
reixin diferents talles de bodi, les persones amb 
el tronc més llarg poden tenir més complicació 
realitzant aquesta acció de forma repetitiva.

La gent quan realitza aquest moviment pot arri-
bar a tardar entre 2 i 4 minuts aproximadament. 
Aquest valor pot canviar depenent de la motrici-
tat de la persona, la flexibilitat, entre altres coses.

Un cop estudiat el procés bàsic de posar-se un 
bodi, nosaltres hem escollit analitzar específica-
ment la subjecció amb botons perquè aquest sis-
tema d’unió és el més complicat d’utilitzar.

A continuació descriurem els moviments que les 
dones han de fer per posar-se un bodi de botons. 

El primer problema que s’observa el trobem quan 
la persona ha de posar-se o treure’s el bodi, per-
què la dona ha de cordar-se els diferents botons, 
des de la part inferior del tronc a la superior.

La complicació més gran es troba quan els bo-
tons estan situats a la part posterior, és més difícil 
manipular la motricitat fina a les seves mans, i al 
mateix temps la seva força. D’altra banda és una 
acció que es realitza de forma tan repetitiva que 
els moviments produeixen cansament i, en alguns 
casos, dolors musculars.

Fig. 9. Vista lateral de la dona posant-se la part superior del bodi.

Fig. 8. Vista lateral de la dona pujant-se el bodi.
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Com s’observa en la figura 10, l’angle de tanca-
ment del colze és de 86° i 89°, en el moment que 
s’està cordant el primer botó, de baix cap amunt. 
A mesura que es van cordant els botons l’angle de 
tancament disminueix.

Utilitzant com a referència la figura 10 s’entén 
que la dificultat de l’acció augmenta a mesura que 
se segueixen desenvolupant els moviments; ja que 
la persona ha de realitzar una flexió de colze que 
va augmentant. 

Fig. 10. Dona cordant-se els botons de la part posterior del bodi.

Analitzant la complexitat de posar-se un bodi, 
podem veure que el bodi actual no està pensat 
per tot tipus de persones, i per tant, com a dis-
senyadores, pensem que en lloc de tenir diferents  
dissenys de bodi, hem de pensar en peces útils i 
còmodes per al màxim nombre de persones amb 
diferents condicions físiques.

Cruz, A. i Garnica. A.(2001). Principios de la ergonomia. Bogotà: Fundación Universidad de Bogotá.

Estudio de las medidas antropométricas de la población española (2016). Articulo especial. 
Consultat des de http://www.elsevier.es.
 
Flores.C. (2001). Ergonomía para el diseño. Mèxic: Designio.
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Jersei de coll alt
Observació i mesura d’usos 
elementals i convencions

Cristina Calero i Yanira Martínez

El següent anàlisi es basa en l’estudi d’una peça 
de roba: un jersei de coll alt. Aquest apartat trac-
ta tant la morfologia de l’objecte com la manera 
en que es posa i es treu a l’hora de vestir-lo. A 
continuació, es defineixen tres conceptes bàsics 
en aquest exercici:
  
- Jersei de coll alt: (També conegut com a coll de 
cigne, alt tornat o de tortuga). Un coll alt és una 
peça de vestir unisex que es caracteritza pel seu 
coll rodó, cenyit i alt que s'ajusta i cobreix el coll.

  - Vestir-se: Posar robes adaptades al cos (d’algú), 
per cobrir la seva nuesa, per resguardar-lo de la 
intempèrie.
 
 - Desvestir-se: Despullar (algú) del seu vestit o 
part d'ell.

El siguiente análisis se basa en el estudio de una pren-
da de ropa: un jersey de cuello alto. Este apartado trata 
tanto la morfología del objeto como la manera en que 
se pone y se quita a la hora de vestirlo. A continuación, 
se definen tres conceptos básicos en este ejercicio:
  
- Jersey de cuello alto: (También conocido como cue-
llo de cisne, alto vuelto o de tortuga). Un cuello alto 
es una prenda de vestir unisex que se caracteriza por 
su cuello redondo, ceñido y alto que se ajusta y cubre 
el cuello.
 
 - Vestirse: Poner ropas adaptadas al cuerpo (de al-
guien), para cubrir su desnudez, para resguardarlo de 
la intemperie.
  
- Desvestirse: Desnudar (a alguien) de su vestimenta 
o parte de ella.

Fig. 1. Mesures del coll del jersei.

Fig. 2. Moviments del cap durant l’acció de vestir i desvestir el jersei 
de coll alt.

Unitat de mesura: cm
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Fig. 3. Mesures del coll humà. Per ordre: infant, adult i persona gran.

Unitat de mesura: cm

MESURES DEL COLL HUMÀ

Moviments del cap

Dimensions del coll

*Obertura màxima del moviment.

EIX HORITZONTAL*

ALTURA

Infant

Infant

180º

7 cm

100º

30 cm

140º

34 cm

80º

38 cm

180º

13 cm

140º

8 cm

Adult

Adult

Persona gran

Persona gran

EIX VERTICAL*

CONTORN
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Fig. 4. Vestir-se (pas 1) Fig. 5. Vestir-se (pas 2)

Fig. 6. Vestir-se (pas 3) Fig. 7. Vestir-se (pas 4)

Fig. 8. Vestir-se (pas 5) Fig. 9. Vestir-se (pas final)
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Fig. 10. Desvestir-se (pas 1) Fig. 11. Desvestir-se (pas 2)

Fig. 12. Desvestir-se (pas 3) Fig. 13. Desvestir-se (pas 4)

Fig. 14. Desvestir-se (pas 5) Fig. 15. Desvestir-se (pas final)
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El jersey de cuello alto se puso de moda al final de la 
década de los años 50 del siglo XX, por influencia de 
tribus urbanas como los “mods” (modernos).
En 1960 se popularizó, especialmente por la influen-
cia de diseñadores como André Courregès o Pierre 
Cardin, que experimentaban con nuevos materiales y 
crearon el concepto de “moda unisex”; tendencia so-
cial internacional que buscó eliminar las diferencias de 
género entre hombres y mujeres en la apariencia, ves-
timenta, comportamiento y hasta nombres personales. Fig. 16. Home i dona vestint jersei de coll alt.

- Les parts de la peça de roba que més intervenen 
en les accions de vestir i desvestir són les màni-
gues i l’obertura del coll.

- El forat del jersei per on s’introduexi el cap és 
molt estret i causa pressió sobre aquesta zona a 
l’hora de posar-se’l i treure-se’l (Fig. 6). 

- El coll del jersei, un cop vestit, s’adapta còmo-
dament a la forma i la mida del coll de qui el porta 
(Fig. 9).

Anàlisi de moviments

Contextualització

El jersei de coll alt es va posar de moda al final de 
la dècada dels anys 50 del segle XX, per influència 
de tribus urbanes com els “mods” (moderns).
Al 1960 es va popularitzar, especialment per la 
influència de dissenyadors com André Courregès 
o Pierre Cardin, que experimentaven amb nous 
materials i van crear el concepte de "moda uni-
sex"; tendència social internacional que va buscar 
eliminar les diferències de gènere entre homes i 
dones en l’aparença, vestimenta, comportament i 
fins i tot noms personals.

- Aquesta peça de roba és més complicada de ves-
tir-la i desvestir-la, per la petita obertura del coll, 
que no pas un jersei de coll rodó.

- Com es pot observar a les il·lustracions ante-
riors, el primer moviment (Fig.4) i l’últim (Fig. 15) 
es repeteixen, però fent l’acció oposada.
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Fig. 1. Cistell realitzat amb trenat de vímet.

Fig. 2. Corda trenada

Fig. 3. Cabell pentinat amb trenes.

Fer-se trenes
Observació i mesura d’usos
elementals i convencions
Matías Hernández y Laura Palacios

Segons la RAE, la trena “és un conjunt de tres o 
més brancs que s’entreteixeixen, creuant-los alter-
nativament”.

Antigament la trena era usada com a signe d’ele-
gància i distinció entre les classes, en l’actualitat, 
la trena és una tècnica estandarditzada i popular, 
per la realització de diferents elements, pentinats, 
cistells, cordes, etc. (veure Figures 1, 2, i 3).
La paraula trena està comunament més associada 
a aplicacions estètiques, sent més usual en el sec-
tor femení, concretament al cabell, aquestes són 
molt utilitzades actualment pels diferents usos 
que proporciona, dels quins encara perduren con-
vencions.

Según la RAE, la trenza “es un conjunto de tres 
o más ramales que se entretejen, cruzándolos 
alternativamente”.

Antiguamente la trenza era usada como signo 
de elegancia y distinción entre las clases, en la 
actualidad, la trenza es una técnica estandarizada 
y popular para la realización de distintos elemen-
tos, peinados, cestos, cuerdas, etc. (ver figuras 1, 
2, y 3). 

La palabra trenza está comunmente más asocia-
da a aplicaciones estéticas, siendo más usal en el 
sector femenino, concretamente al cabello, éstas 
son muy utilizadas actualmente por los dife-
rentes usos que proporciona, de los cuáles aún 
perduran convenciones.
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Fig. 4. Estudi formal en el moment de trenar-se un mateix davant del mirall.

Les observacions d’ús en els diferents usuaris 
indica que, generalment la persona es realitza la 
trena per a si mateixa des del seu propi cabell, la 
imatge representa l’acció en un àmbit quotidià, 
enfront d’un mirall, la postura corporal s’inclina 
lleugerament per obtenir una visió més propera.
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Fig. 5. Estudi de la postura corporal fent-se una trena.

Mentre es trena el mateix cabell, es produeix en 
la postura diferents inclinacions, les més comu-
nes són, inclinació de la part superior del tronc, 
cap a l’esquerra o dreta, també cap a davant i cap 
enrere. Arquejament de la columna a mesura que 
els braços s’estiren cap a la part superior del cap, 
els avantbraços s’aproximen al coll, i les mans 
romanen prop del clatell.
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Fig. 6. Estudi de la postura dels braços en el moment de realitzar-se una trena un mateix.

En la imatge es mostra les limitacions que tenen 
els braços en aquesta postura vista d’esquena. 
Els braços descendeixen fins a un punt en el qual 
l’usuari no pot prosseguir el trenat (tret que des-
placi el cos, sobretot el cap en direcció frontal, 
mentre que estira els braços cap enrere) a mesura 
en què les mans descendeixen, els colzes estan 
més a dalt i l’angle disminueix.
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Fig. 7. Estudi del comportament de les mans quan un mateix es fa una trena.

L’usuari es realitza la trena amb tot el seu cabell 
d’esquena, la mà es tanca deixant un buit, adop-
tant la forma de “o” per subjectar la quantitat 
de cabell i així poder manipular-ho amb major 
precisió.
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Fig. 8. Estudi del comportament de les mans quan una segona persona fa la trena a una altra.

L’usuari realitza la trena a una altra persona i uti-
litza poca quantitat de cabell, els dits adopten el 
gest de pinça de manera que el pèl queda subjec-
te en la part on s’està exercint pressió.
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Vestir-se i desvestir-se: 
“La Faixa de castellers”
Observació i mesura d’usos 
elementals i convencions
Laura Jaramillo i Esther Prim

Els castellers (Fig. 1) són una forma de festa cata-
lana tradicional amb un origen molt antic que avui 
dia es viu amb més força que mai. Consisteix en 
la construcció de torres humanes que simbolitza-
rien altes edificacions o castells (Fig. 2). 
Fa més de 200 anys que als Països Catalans s’hi 
fan castells. Avui hi ha moltes poblacions que te-
nen colles castelleres. Hi ha molts tipus de cas-
tells, però tots tenen una cosa en comú: sempre 
es fan en festes populars, als carrers i a les places 
de pobles o ciutats.
La faixa (Fig. 1 i 3.) és una peça d’indumentària 
que es caracteritza per ser molt més llarga que 
ampla i per la seva resistència. Serveix per a cenyir 
el cos per la cintura, rodejant aquesta i donant-li 
diferents voltes. Al segle XIX la duien els pagesos 
i artesans per a escalfar els ronyons i protegir els
lumbars durant el treball al camp. Avui està pre-
sent en moltes danses tradicionals catalanes.

Los castellers (Fig. 1) es una forma de fiesta catala-
na tradicional con un origen muy antiguo que hoy 
en día se vive con más fuerza que nunca. Consiste 
en la construcción de torres humanas que simbo-
lizarían altas edificaciones o castillos.
Hace más de 200 años que los Países Catalanes 
hacen castells. Actualmente hay poblaciones que 
tienen colles castelleres. Hay muchos tipos de castells, 
pero todos tienen algo en común: siempre se hace 
en fiestas populares, en las calles y en las plazas de 
pueblos o ciudades.
La faixa (Fig.1 y 3) es una pieza de indumentária 
que se caracteriza por ser más larga que ancha y 
por su resistencia. Sirve para ceñir el cuerpo por la 
cintura, rodeando esta y dándole diferentes vuel-
tas. En el siglo XIX la llevaban los agricultores y 
artesanos para calentar los riñones y proteger las 
lumbares durante el trabajo en el campo. Actual-
mente está presente en muchas danzas tradicio-
nales catalanas. 

Fig. 1. Il·lustració d’un casteller amb la faixa.

Fig. 3. Faixa de casteller.

Fig. 2. Construcció castellera d’un 3d7.
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Fig. 4. Primera posició per posar-se la faixa. Fig. 5. Posició d’estirament de la faixa en enfaixar-se.

Fig. 6. Posicions de la persona que s’enfaixa i de l’ajudant que estira la faixa.

Enfaixar-se

La tasca de posar-se la faixa s’anomena “en-
faixar-se”, i des de fa molts anys es du a terme els 
mateixos passos per fer-ho.
Com es pot observar a la figura 3, s’ha de col·lo-
car estirada, i que envolti el cos des de l’estèrnum 
fins als malucs. És important també que la faixa es 
vagi estirant segons s’envolta al cos. (Fig. 5).
Donat que la faixa és una peça de tela molt llarga, 
i que ha d’estar cenyida al cos, és necessari l’aju-
da d’altra persona. Aquesta persona es posiciona 
en línia recta a uns metres i manté la faixa estira-
da i el que s’enfaixa se la va posant a poc a poc. 
Per aquesta tasca es té en compte l’altura entre 
les dues persones, i l’equilibri per fer les forces 
necessàries. (Fig. 6)

Si ens detenim a observar els passos que es fan 
per enfaixar-se, observem que són passos circu-
lars que es desplacen cap a l’esquerre i que es re-
peteixen a cada canvi de peus. (Fig. 7, 8, 9 i 10)

A casa pas, un peu es manté estàtic, mantenint fix 
l’eix amb el qual el cos gira, i és aquí on l’altre peu 
gira sobre l’eix, tot realitzant aquest intercanvi en 
tot el procés.

Al primer i últim pas, observem que el gir es pro-
dueix amb un número complet de quatre passos 
mentre que a les voltes restants, es necessiten cinc, 
per estirar i cenyir bé la faixa al cos del casteller.
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Fig. 7. Representació de la primera volta d’enfaixar-se des de una vista zenital.

Fig. 8. Representació de la segona volta d’enfaixar-se des de una vista zenital.

Fig. 9. Representació de la tercera volta d’enfaixar-se des de una vista zenital.
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Un detall a destacar, tal com es pot observar a les 
representacions de les figures 7, 8, 9 i 10, és que 
la persona que s’enfaixa sempre ho fa d’esquena a 
l’altre, perquè l’estirament és més favorable con-
tra direcció que a favor. (Es pot observar la posi-
ció de les cames i peus en el procés en figura 6). 
D’aquesta manera els resultats són més òptims.
Cal dir que sempre es fa en un terra que sigui pla, 
i que hi ha persones que per raons de seguretat i 
sensació de rigidesa, la seva faixa són dos en una, 
pel que és més llarga del normal, per poder que-
dar més subjectat. El cas de les dones, també és 
diferent, donant que en general, tenen la cintura 
més estreta. En aquest cas per una major fixa-
ció al cos, cal fer-li a la faixa un o dos plecs quan 
aquesta passa pel lateral de la seva cintura.

Fig. 10. Representació de la quarta volta d’enfaixar-se des de una vista zenital.

Fig. 11. Representació d’afectació al sistema ossi del cos.

Si analitzem la compressió que experimenta el 
sistema ossi arran de la faixa, observem que com-
primeix tant vèrtebres com costelles, i part de l’os 
pèlvic. Tal com es pot observar a la figura 11, es 
comprimeixen les vèrtebres que van des de la T10 
fins a la L4, justament la zona lumbar del cos, 
que es veu afectada quan es carregar molt de pes. 
D’aquesta manera queda protegida i manté el cos 
recte i sense riscos de lesions.

Per altra banda, observem que queden comprimi-
des les costelles que van de la VIII a la X i també 
les dues flotants. Curiosament, aquestes costelles 
són les úniques que poden ser comprimides sense 
que els òrgans pateixin d’una manca d’oxigen, o 
dit d’altra manera, el fet que la faixa comprimeixi
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i aquestes costelles no representa cap risc per falta 
d’aire, ni lesions als pulmons, en el moment de 
realitzar la tasca com a casteller.

Desenfaixar-se

Un cop s’acaba la diada, la faixa s’ha de treure, i el 
procés és molt diferent del d’enfaixar-se.

Primer perquè ja no és necessari l’ajuda de cap al-
tra persona, tan sols es treu l’extrem que es deixa 
cap endins quan es posa, i es treu tot girant-la al 
volant del cos.

Observem que en aquests moviments (Fig. 12 i 
13) també es produeixen repeticions i que són els 
braços els que desenvolupen aquesta tasca.

Fig. 12.  Procés de treure’s la faixa.

Fig. 13. Procés de treure’s la faixa.

Les espatlles pugen o baixen segons la necessitat 
de forma desigual, i les mans van darrere i enda-
vant constantment, fins a acabar de treure’s tota la 
faixa del voltant del cos.
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Treure’s l’abric assegut
Observació i mesura d’usos
elementals i convencions
Francesc Viladoms i María López

En la següent anàlisi s’ha realitzat un estudi de 
l’acció de treure’s una peça d’abrigar estant 
assegut. 

Tot i així, també s’ha analitzat en una altra posició, 
estant dret, per tal de poder fer una comparativa 
entre persones de diferents condicions físiques, 
però duent a terme una mateixa acció. Aquesta 
anàlisi es pot aplicar en circumstàncies com, per 
exemple, persones que usen cadira de rodes.
S’ha realitzat l’estudi a través del dibuix, i amb 
aquest es pot comprovar que, en realitzar l’acció 
estant dret, els braços tenen més llibertat de mo-
viment i, per tant, no es requereix gaire inclina-
ció del cos cap endavant. En canvi, en realitzar 
l’acció estant assegut, per exemple; en una cadira, 
els braços no tenen tanta llibertat de moviment 
– en casos en un espai reduït o una cadira amb 
respatller – i el cos necessita molta més inclinació 
cap endavant per poder completar l’acció sense 
haver-se d’aixecar.

En el siguiente análisis se ha realizado un estu-
dio de la acción de quitarse una prenda de abrigo 
estando sentado.

Sin embargo, también se ha analizado en otra po-
sición, estando de pie, para poder hacer una com-
parativa entre personas de diferentes condiciones 
físicas, pero llevando a cabo una misma acción. 
Este análisis se puede aplicar en circunstancias 
como, por ejemplo, personas que usan silla de 
ruedas.
Se ha realizado el estudio a través del dibujo, y con 
este se puede comprobar que, al realizar la acción 
estando de pie, los brazos tienen más libertad de 
movimiento y, por tanto, no se requiere mucha 
inclinación del cuerpo hacia delante. En cambio, 
al realizar la acción estando sentado, por ejemplo; 
en una silla, los brazos no tienen tanta libertad 
de movimiento – en casos en un espacio reduci-
do o una silla con respaldo – y el cuerpo necesita 
mucha más inclinación hacia delante para poder 
completar la acción sin tenerse que levantar.

Fig. 1. Mesures totals d’una cadira de rodes i d’una persona assegu-
da en ella.

Fig. 2. Exemple del context en que es centra l’anàlisi, persones que 
usen cadira de rodes.

Fig. 3. Estudi antropomètric de la persona que usa cadira de rodes, 
realitzat per Henry Dreyfuss.
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Fig. 4. Baixar la cremallera, subjectant l’abric amb la mà esquerra. Fig. 5. Moure els dos braços enrere.

Fig. 6. Agafar amb la mà dreta la màniga esquerra. Fig. 7. Estirar cap a la dreta la màniga esquerra, mentre s’enretira 
el braç esquerre de dins la màniga.

Fig. 8. Estirar la màniga dreta amb la mà esquerra cap endavant. Fig. 9. Enretirar el braç dret de dins la màniga mentre que aquesta 
se subjecta amb la mà esquerra.
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Fig. 10. Baixar la cremallera, subjectant l’abric amb la mà esque-
rra. (Assegut - Vista frontal)

Fig. 11. Baixar la cremallera, subjectant l’abric amb la mà esque-
rra. (Assegut - Vista zenital)

Fig. 12. Moure els braços enrere, inclinant lleugerament el cos cap 
endavant. (Assegut - Vista frontal)

Fig. 13. Moure els braços enrere, inclinant lleugerament el cos cap 
endavant. (Assegut - Vista zenital)

Fig. 14. Estirar cap a la dreta la màniga esquerra, mentre s’enreti-
ra el braç esquerre de dins la màniga. (Assegut - Vista frontal)

Fig. 15. Estirar cap a la dreta la màniga esquerra, mentre s’enreti-
ra el braç esquerre de dins la màniga. (Assegut - Vista zenital)
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Fig. 16. Estirar la màniga dreta amb la mà esquerra cap endavant. 
(Assegut - Vista frontal)

Fig. 17. Estirar la màniga dreta amb la mà esquerra cap endavant. 
(Assegut - Vista zenital)

Fig. 18. Enretirar el braç dret de dins la màniga mentre que aques-
ta se subjecta amb la mà esquerra. (Assegut - Vista frontal)

Fig. 19. Enretirar el braç dret de dins la màniga mentre que aques-
ta se subjecta amb la mà esquerra. (Assegut - Vista zenital)
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Observació i mesura d’usos 
complexos individuals 
i organització de l’espai

6.

Usos d’espais i mobiliari amb funcions especials.
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Acció d’utilitzar el forn

Observació i mesura d’usos 
complexos individuals i 
organització de l’espai

Marta Carballo i Ana Gómez

Fig. 1. Ajupirment del tors per tal de manipular o extreure la 
safata del forn.

Esta accion puede definirse como un movimiento 
articulado del cuerpo que  permite que este interactúe 
con un espacio determinado (la cocina) y haga su 
voluntad sobre un objeto específico (el horno). 
En los siguientes dibujos vemos el desglose de 
movimientos completo que realiza el torso para 
(por ejemplo) sacar una bandeja del horno. 
Las figuras 6 y 7 son muy interesantes puesto 
que se aprecia como interactúa una persona de 
estatura media (1,70m) con un horno de suelo. 
Al igual que la figura 5, en la que se aprecia, no 
solo la flexión del torso, sino el movimiento que 
se realiza en una pequeña parte de la cocina al 
hacer una acción tal como dejar la bandeja en la 
encimera. 
Por último, recalcar que meter o sacar la bandeja 
del horno es el uso más obvio que se le da, pero 
existen una infinidad de acciones que se llevan a 
cabo en ese espacio determinado. Desde limpiar 
el horno, a pinchar un bizcocho para saber si está 
hecho, a apoyarte en el para observar.

L’acció de d’utilitzar el forn es pot definir com el 
moviment articulat del cos que permet que aquest 
interactui amb un espai determinat (la cuina) i faci 
la seva voluntat sobre un objecte específic (el forn). 
En els següents dibuixos veiem el desglossament 
de moviments complet que realitza el tors per (per 
exemple) treure una safata del forn. Les figures 
6 i 7 són molt interessants perque s’aprecia com 
interactua una persona d’alçada mitjana (1,70m) 
amb un forn de sòl. Igual que la figura 5, en la 
qual s’aprecia, no solament la flexió del tors, sinó 
el moviment que es realitza en una petita part de 
la cuina en fer una acció tal com deixar la safata 
a la encimera. Finalment, recalcar que ficar o 
treure la safata del forn és l’ús més obvi que se li 
dóna, però existeixen una infinitat d’accions que 
es duen a terme en aquest espai determinat. Des 
de netejar el forn, a punxar un bescuit per saber si 
està fet, a recolzar-te en el per observar.

Unitat de mesura: cm
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Fig. 2. Moviment sense flexió de cames. Fig. 3. Moviment amb flexió de cames.

Unitat de mesura: cm
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Fig 4. Mesures standàrd d’un forn de sòl.

Unitat de mesura: cm
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Fig 5. Interacció amb l’espai.

Unitat de mesura: cm

El primer moviment estudiat consisteix a ajupir el 
tors per tal de manipular o extreure la safata del 
forn. En aquest cas el moviment no implica una 
flecció necessària de les cames, el moviment es 
produeix en el torns i els braços. 
(Fig. 1. Ajupirment del tors per tal de manipular o extreure la safata 
del forn.)

En segon lloc el moviment consisteix a treure una 
safata del forn. En aquest cas el cos extrau la safata 
del forn enretirant el tors enrere i dipositant-lo en 
l’espai de treball sobre el mateix forn.
(Fig. 2. Moviment sense flexió de cames.)

En aquest cas estudiem el moviment que fa 
el cos per extreure o manipular una safata del 

forn mitjançant la flecció de les cames. Aquest 
moviment és el més recomenat per a la salut dels 
ossos, ja que la flecció de les cames permet que el 
pes del cos i de la safata no recaigui directament en 
l’eix de rotació de la cadera sinó que es reparteix 
en les articulacions de les cames. 

En les ilustracions podem observar com el 
cos passa d’estar dret i rígid a estar ajupid i 
completament fleccionat per a manipular el forn a 
una bona distància visual mitjançant la flecció de 
les cames. En última instància els peus no toquen 
completament el terre, sinó que només ho fa la 
part del terç anterior del peu, per permetre que el 
tors adopti una posició més vertical.
(Fig. 3. Moviment amb flexió de cames.)
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Noms autorsCepediti volum facid ent velest ratece-
pudit faccus.

Fig. 6. Persona mitjana dempeus i un forn de sòl

Unitat de mesura: cm

Tornant a la figura 5, estudiem en aquest cas els 
passos que es segueixen en treure la safata del 
forn per deixar-la al taulell, tinguent l’espai de la 
cuina (fongons/vitroceràmica) ocupada.

1. El primer pas consisteix a retirar la safata del 
forn, que com ens ocupa les dues mans obliga a 
deixar la porta del forn uns segons oberta.

2. El cos ha de fer un pas enrere per no 
entrevancar-se amb la porta del forn, que en 
aquest cas està col·locat a nivell de terra, i queda a 
aproximadament un metre del taulell. 

3. El tercer pas serveix per aproximar-se al taulell 
lliure. En tot el procediment la safata es du amb 

els braços estesos per tal que arribi abans al taulell 
i per allunyar el calor del cos.

4. Per últim, un cop el cos ja ha arribat a una 
distància òptima es deixa anar la safata al taulell, 
on prèviament hi haurem posat alguna mena de 
salvamantel.
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Noms autorsCepediti volum facid ent velest ratece-
pudit faccus.

Fig. 7. Persona mitjana amb les cames flexionades i un forn de sòl.
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Comunicació corporal 
del director d’orquestra
Observació i mesura d’usos 
complexos individuals i 
organització de l’espai

María Luisa Álvarez i Pol Soler 

Fig. 1. Esquema del moviment del braç.

Fig. 2. Esquema del moviment del braç amb batuta.

El director d’una orquestra ha d’interpretar la par-
titura que s’estigui disposat a tocar, però també ha 
de ser un gran comunicador, ja que el seu paper 
és el d’organitzar en el temps i en l’espai a cada 
un dels grups d’instruments que intervinguin en 
la peça.

Tot això passa en un context físic ja marcat com 
són els auditoris i, més concretament, els escena-
ris d’aquests edificis. I si bé hi ha tota una norma 
per a la distribució d’aquest espai entre els músics, 
el director ha de conèixer-la i usar-la per a la seva 
comunicació amb els integrants de l’orquestra.

En aquest cas, observarem la possible necessitat 
d’un instrument tan preuat com és la batuta, així 
com diferents gestos que són utilitzats en la direc-
ció d’orquestra.

El director de una orquesta debe interpretar la 
partitura que se esté dispuesto a tocar, pero tam-
bién debe ser un gran comunicador, dado que su 
papel es el de organizar en el tiempo y en el espa-
cio a cada uno de los grupos de instrumentos que 
intervengan en la pieza. 

Todo esto ocurre en un contexto físico ya marca-
do como son los auditorios y, más concretamente, 
los escenarios de dichos edificios. Y, sin bien hay 
toda una regla para la distribución de este espa-
cio entre los músicos, el director debe conocerla 
y usarla para su comunicación con los integrantes 
de la orquesta. 

En este caso, observaremos la posible necesidad 
de un instrumento tan preciado como es la batu-
ta, así como diferentes gestos que son utilizados 
en la dirección de orquesta.
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Per tal que el director d’orquestra doni l’entrada 
a algun dels instruments, cal el contacte visual i, 
més tard, el gest d’entrada, que es realitza assen-
yalant amb la mà dreta.

Com es pot observar a la Fig. 1., el braç no és 
capaç d’abastar els 180 º que ocupen els músics a 
l’escenari, així com tampoc ho fa el camp de visió 
òptima (uns 60º); pel que és necessari girar-se a 
la tarima per establir la comunicació amb certs 
grups d’instruments.

A més, sorgeix el problema que com més lluny 
està el músic al que se li pretén donar l’entrada, 
més ardu es fa el gest d’entrada ja que és més 
difícil concretar a qui s’està assenyalant. No obs-

Fig. 3. Esquema d’angles d’abast de la mà i de la batuta.

Fig. 4. Esquema d’angles de visió del director d’orquestra assenyalant en vermell les zones menys còmodes.

tant això, amb l’ús de la batuta, el braç s’estén i el 
marge d’error queda reduït.

Així doncs, la batuta no és només un símbol de 
poder sinó que també té un ús que s’ha d’apren-
dre.
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Un dels missatges a comunicar del director a 
l’orquestra és la intensitat de la simfonia o mo-
viment1 en què es trobi. En termes musicals la 
intensitat és la qualitat de diferenciar un so fort o 
d’alt volum d’un so suau o de baix volum. Això, 
el director ho comunica fent servir més o menys 
músculs del cos i amb l’extensió major o menor 
dels seus moviments corporals. Cal dir que, cada 
director s’expressa amb les seves particularitats i 
que el missatge és comprensible gràcies al fet que 
els músics tenen escrita la intensitat del moviment 
musical a les partitures i al llarg dels assajos han 
relacionat els gestos del director a aquella intensi-
tat. Per exemple, en simfonies amb intensitat forte 
fortissimo el director mourà el seu cos, especial-
ment el tronc i extremitats superiors, de forma 
violenta amb transicions ràpides i parant en sec. 
És per aquesta gestualitat violenta que el director 
necessita agafar la batuta de manera ferma perquè 
no segueixi movent-se quan marca els cops secs 
i perquè no se li escapi de les mans per accident. 
Això ho aconsegueix augmentant la superfície 
de contacte entre la batuta i la mà, generalment, 
tal com es mostra a la imatge. Aquesta postura 
s’acostuma a utilitzar amb intensitats forte fortissi-
mo, forte, mezzoforte, i en alguns casos mezzopiano, 
sent així la postura general.

1 En aquest cas, quan diem moviment ens 
referim una part de la simfonia amb un temps i 
estructura particular.

Fig. 5. Postura de la ma per a agafar la batuta en moviments forts.

En canvi, en moviments d’intensitat suau, que 
podrien comprendre el mezzopian, piano i pianissimo 
el director necessita transmetre la delicadesa del 
moviment. És per això que limita els moviments 
corporals esmentats anteriorment i tan sols mou 
el cap i les mans, movent molt poc o gens els 
braços. Això ho acompanya d’una postura recloïa; 
posant les mans a prop del pit i una a prop de l’al-
tra, generalment la mà que no té la batuta a sota 
de l’altre, amb la mà relaxada i el palmell mirant 
cap amunt. En aquests casos el director necessita 
que la batuta es mogui amb moviments de curt 
recorregut i amb suavitat, quelcom que ho acon-
segueix agafant-la amb les puntes del dit índex i 
polze de manera suau permetent el seu balanceig.
Cal dir, que és molt important que el punt d’equi-
libri entre la bara i el màneg es trobi en la zona 
de contacte entre el dit índex i polze en aquesta 
posició, ja que d’aquesta manera el director té un 
control òptim per a dirigir simfonies i moviments 
d’intensitat suau.

Fig. 6. Postura de la ma per a agafar la batuta en moviments suaus.
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Fig. 7. Moviments de la mà al portar el compàs 2/4

Fig. 8. Moviments de la mà al portar el compàs 3/4

Fig. 9. Moviments de la mà al portar el compàs 4/4

Un dels gestos que fa el director d’orquestra al 
llarg del concert és portar el compàs.
El compàs és l’entitat mètrica de temps que es 
pot dividir amb unitats inferiors anomenades fi-
gures. Portar el compàs significa marcar els temps 
de durada de les figures per tal que tots els músics 
toquin a la mateixa velocitat i a saber, en cada mo-
ment en quin lloc del compàs es troben.
Aquests gestos es fan amb la mà que es té menys 
domini i de manera continuada i al llarg de tota la 
sinfomia.
Gràcies a la pràctica continuada de portar el com-
pàs per part dels directors aquests gestos acaben 
sent actes motrius automatitzats de manera que a 
penes han de pensar en aquesta activitat i ho fan 
amb gran exactitud.

A la dreta podeu veure els moviments de la mà i 
el braç i els punts que corresponen a cada temps 
del compàs.
Com podreu veure aquests són moviments fluïts i 
curvilinis en què cada temps del compàs cau a un 
canvi de direcció de la mà.
El moviment de la mà sempre segueix la mateixa 
estructura (que és la línia més gruixuda que veieu) 
i es pot canviar l’amplitud del moviment sense 
perdre el valor del temps que es marca.
Més endavant parlarem del valor la intensitat mu-
sical però aquest també afecta al moviment de la 
mà que porta el compàs; representant valors forts 
amb moviments que impliquen la mà, el braç i 
fins i tot el tronc i valors suaus que poden impli-
car el moviment de canell i dits.

Per altra banda el director pot accentuar algun 
temps del compàs allunyant un canvi de direcció 
del seu antecessor i posterior, deformant així les 
formes que es mostren. Aquest accent el pot po-
sar, per exemple, en ritmes complexos que poques 
notes coincideixin amb el temps per tal de marcar 
amb major claredat aquells temps coincidents, ja 
que són el punt de referencial del músic per a tot 
el compàs.
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Fig. 10. Moviment de levare

levare és el moviment o tècnica per a donar l’en-
trada a l’obra de manera clara per tal que tots els 
músics comencin a l’hora.
Això es fa utilitzant el valor de la grabetat ja que, 
encara que no en siguem conscients, el tenim to-
talment interioritzat.
Abans de donar l’entrada el director s’assegura 
que tots els músics estan pendents d’ell, quelcom 
que ho fa mantenint contacte visual amb ells.
A partir d’aquí el director es disposa a fer el movi-
ment de levare. Es tracta de marcar un punt d’ini-
ci amb les mans, sovint a l’altura de la part alta 
del faristol. Això ho fa mantenint ambdues mans 
quietes en aquesta alçada durant algun segon. Tot 
seguit alça la mà dominant, o ambdues mans fins 
a l’altura de la vista i les manté quietes durant un 
segon o menys per a marcar que la mà ha arribat 
al final de la trajectòria. I finalment deixa caure les 
mans i que sigui la gravetat qui determini la seva 
velocitat i acceleració i en el moment que la mà, 
o les mans, es troben al punt inicial és el primer 
temps del primer compàs.
És doncs l’experiència humana de veure coses 
que cauen a terra la que ens dota de la capacitat 
d’anticipar-nos i d’acertar el moment que succeirà 
l’impacte la que ajuda al músic i director fer co-
mençar l’obra alhora.

Per a conèixer com es fa la tècnica de levare en 
casos que el començament sigui amb anacrusi i 
més informació vegueu Capítulo 5º. La técnica del 
director: I. El gesto de ataque o movimiento inicial.
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Finalmente, cuando la obra acaba, el director rea-
liza el gesto de cierre. Esto es un gesto circular 
con los brazos, normalmente hacia el interior. 

En la Fig. 11. puede observarse que como final 
del gesto, los codos se abren y, por lo tanto, tam-
bién suben. De esta manera, se remarca el movi-
miento de cierre.

No obstante, en piezas más suaves, solo se cierran 
poco a poco las manos. Esto es lo que se repite en 
todas las obras. 

Poniendo un tope como son los dados ya por las 
articulaciones del cuerpo humano, es mucho más 
fácil para los músicos determinar en qué momen-
to exacto se acaba la obra: al llegar al punto máxi-
mo de  tensión del hombro.

Las reglas que se utilizan en la dirección musical 
son conocidas por todos. Podría decirse que son 
de “sentido común”, solo hay que estar predis-
puestos a escuchar las señales. 

Fig. 11. Esquema del gest de tancament.
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Comunicació visual
Relacions paradigmàtiques

7.

Comunicació visual. Nivells i procediment 
d’anàlisi. Relacions paradigmàtiques-Anàlisi 
d’un exemple de disseny gràfic.
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Adidas
Comunicació visual
Relacions paradigmàtiques

Amanda Blanco i Berta Frigola

Es una marca muy conocida en el ámbito deportivo 
que fue creada en el año 1926 en Alemania, en 1967 
introdujo un simbolo con tres líneas como imagen 
corporativa para diferenciar asi sus productos, aquí 
esta la imagen de la fig.1 del primer logotipo. El se-
gundo logotipo está en la fig. 2 que muestra un tré-
bol con las tres rayas horizontales que es la famosa 
imagen corporativa que ha llegado hasta hoy en dia 
y que empezó a utilizarse en 1971. El tercer logotipo, 
el más reciente esta en la fig. 3, muestra un triangulo 
que representa el pico de una montaña junto a las tres 
rayas verticales. Utiliza la misma tipografia de siempre, 
desde su original creación. Actualmente, se puede re-
presentar la marca con las tres sencillas rayas.
Nos centramos el ánalisis gráfico del segundo logoti-
po, el de trébol, que se creó en el año 1971, se utiliza 

principalmente en productos clásicos.                          

És una marca molt coneguda en l’àmbit esportiu que 
va ser creada l’any 1926 a Alemanya, en 1967 va intro-
duir un simbolo amb tres línies com a imatge corpora-
tiva per diferenciar asi els seus productes, aquí aquesta 
la imatge de la fig.1 del primer logotip. El segon logo-
tip està en la fig. 2 que mostra un trèvol amb les tres 
ratlles horitzontals que és la famosa imatge corpora-
tiva que ha arribat fins avui en dia i que va començar 
a utilitzar-se en 1971. El tercer logotip, el més recent 
aquesta en la fig. 3, mostra un triangulo que representa 
el bec d’una muntanya al costat de les tres ratlles verti-
cals. Utilitza la mateixa tipografia de sempre, des de la 
seva original creació. Actualment, es pot representar la 
marca amb les tres senzilles ratlles.
Ens centrem el ánalisis gràfic del segon logotip, el de 
trèvol, que es va crear l’any 1971, s’utilitza principal-
ment en productes clàssics.

Fig. 1. Primer logotip, tres línies negres amb què anaven incloses en 
tots els productes que produïa la marca.

Fig. 2. Segon logotip, utilitzat principalment en productes clàssics, el 
trèvol.

Fig. 3. Tercer logotip.
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Fig. 4. Nivell perceptiu. Una taca de un color llis amb una forma 
plana, un contrast amb el fons.

Fig. 5.  Dos taques del mateix color llis amb una separació vertical-
ment i de la mateixa amplada.

Fig. 6. Nivell reconeixement. Es pot veure que es una figura (adal) 
i lletres (abaix).

Fig. 7. Nivell descriptiu. Que ens recorda a un altre logotip de la 
marihuana.

Fig. 8. Nivell iconic. Es pot apreciar l’aparició de la figura en base 
a cercles i rectangles de la mateixa amplada.

Fig. 9. La creació de les tres fulles del mateix tamany i diferents 
inclinacions graciès als cercles del mateix diàmetre.
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Fig. 10. Una publicitat de la marca ADIDAS.

Com a narratiu expliquem el significat del logotip. El 
mateix afecta a les respostes i reaccions que es poden 
generar en els consumidors. 
El nom de la marca “adidas” prové del nom i cognom 
del creador, Adolf  Dassler.
El color negre representa l’elegància i la força. 
Aquestes tres fulles representen les Américas, Europa 
i Àfrica. I les tres línies paral·leles simbolitzen el rendi-
ment de l’esportista, el sacrifici i l’esforç que requereix 
per superar els seus limitis.

Com a discurs expliquem la possibilitat de la crea-
ció del trèvol a partir del logotip de la marihuana per 
aparèixer en una època associada a un elevat consum 
de drogues.
Aquí en la figura 4 vam mostrar un cartell de publi-
citat de la marca. Apareix una carretera amb les tres 
ratlles en la marca vial que simbolitza que gens és im-
possible i la superació dels límits en l’àmbit esportiu. 
Durant tot
el seu temps de vida s’ha convertit en una marca molt 
coneguda per als joves a tot el món, patrocinant al-
guns equips d’elit tant de futbol com d’altres esports.
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Anàlisi de l’isotip 
Beats Electronic
Comunicació visual
Relacions paradigmàtiques
Matías Hernández i Laura Palacios

Context:

Beats Electronic és una empresa fundada l’any 2008 
que produeix productes d’àudio. L’empresa pre-
tén oferir auriculars, altaveus, dispositius i serveis 
que condueixin a l’usuari una experiència musical 
completa. L’empresa defensa que aquesta expe-
riència ha estat possible gràcies a l’ajuda de les 
associacions establertes amb altres empreses com 
HP, el grup Chrysler i HTC Mobil. L’empresa de-
fineix que el seu objectiu és que els fans puguin 
escoltar la música tal com els artistes passaven 
que sonaria a l’estudi.

Contexto: 

Beats Electronic es una empresa fundada en el año 2008 
que produce productos de audio. La empresa preten-
de ofrece auriculares, altavoces, dispositivos y servi-
cios que conduzcan al usuario una experiencia musical 
completa. La empresa defiende que esta experiencia 
ha sido posible gracias a la ayuda de las asociaciones 
establecidas con otras empresas como HP, el grupo 
Chrysler y HTC Mobil. La empresa define que su ob-
jetivo es que los fans puedan escuchar la música tal 
como los artistas pasaban que sonaría al estudio.

Fig. 1. Isotip de l’empresa Beats Electronic. 

Fig. 2. Model Beats Solo3 Wireless en color negre. 

Fig. 3. Els auriculars Beats són sense fils i incorporen botons de 
control de trucades, volum i bateria. 
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Fig. 4. Imatge on s’identifica la forma de la lletra b en comparativa 
amb la b de diverses tipografies. 

Denotació:

Beats: ritme de la música, marcar el ritme de la 
música, batecs del cor

Connotació:

La relació terminològica del concepte polisèmic 
beats ens parla de la vinculació entre els dos con-
ceptes que creen l’experiència musical: el ritme de 
la música i el batec del cor, sent aquest últim una 
referència clara dels sentiments i emocions que 
produeix la música. Del terme expressat en plural 
(quantitat) se’n connota un conjunt d’elements en 
moviment. Particularment, un conjunt de batecs, 
que adquireixen l’existència quant a temps trans-
corregut. Partint del discurs de Jaume Vilalta al 
programa televisiu Què Qui Com (14 de desembre 
2016) un batec és un instant precís en el temps, 
una nota musical, un conjunt de batecs és una ex-
periència duradora en el temps, una peça musical.

Nivell icònic:

És pertinent iniciar l’anàlisi de l’isotip partint del 
nivell icònic. En aquest primer nivell d’anàlisi 
s’identifica un cercle vermell en el qual hi ha a 
sobre una lletra B en caixa baixa, concretament, 
de pal sec. Gràcies al reconeixement de l’estruc-
tura de les lletres occidentals que tenim assumit, 
en qualsevol tipografia, podem identificar totes 
les lletres. A la fig. 4 es compara la forma de la 
lletra b del isotip de beats amb tipografies de pal 
sec per evidenciar aquesta identificació, concreta-
ment, en aquest ordre, Avenir, Futura, Bauhaus 
93 i Gill Sans.

En primer lloc, l’isotip de beats és una forma cir-
cular de color vermell amb un element en el seu 
interior que destaca per contrast entre fons i for-
ma. El que alberga aquest cercle, en una percepció 
inicial, és una lletra b, en caixa baixa i de pal sec 
que, s’associa a la primera lletra del nom de l’em-
presa, b de beats. La forma gràfica que s’identifica 
com a lletra està composta per dos elements, una 
línia en vertical i una circumferència. Aquests dos 
elements sintetitzen la forma del concepte que 
entenem com a lletra b, així com altres conceptes 
connotats sorgits del joc narratiu gràfic al qual se 
sotmet l’isotip. L’isotip és una síntesi de concep-
tes musicals, una síntesi conceptual, però també 
gràfica. La forma de l’isotip l’interpretem com 
un punt focal de les diferents sintetitzacions grà-
fiques interpretatives dels conceptes musicals se-
güents: una nota musical, un tocadiscs i un rostre 
amb auriculars. La relació entre aquests conceptes 
resideix en el color de l’isotip, el vermell. El ver-
mell està associat a l’amor i a les relacions afectives 
(Eva Heller, 2004), és lògic afirmar que el vermell 
és l’element final i unificador, el vincle existencial 
entre la música i els seus mètodes d’emmagatze-
matge i de reproducció, tant els actuals (auricu-
lars sense fils) com els clàssics (els tocadiscs). En 
conclusió s’afirma que beats, s’identifica com una 
marca amant de la música, de la magnífica expe-
riència que ofereix la seva reproducció, gràcies al 
seu emmagatzematge. L’anàlisi de l’isotip s’ha dut 
a terme mitjançant la metodologia d’anàlisi de les 
relacions paradigmàtiques entre els nivells que es 
mostren a continuació.
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Nivell descriptiu:

En aquest nivell ha estat pertinent realitzar una 
petita modificació a l’isotip per tal de descriure 
visualment que és formalment el logotip (veure 
Fig. 7). El reflex horitzontal i vertical en eixos or-
togonals (aplicat per un millor enteniment de la 
qüestió) permet identificar l’isotip com una part 
de les notes musicals d’una partitura (veure Fig. 
8.). També, Sense aplicar cap modificació gira-
tòria a l’isotip, s’identifica com una sintetització 
formal d’un tocadiscs o d’un rostre amb auricu-
lars de tipus diadema (veure Fig. 9).

Fig. 7. Canvi formal al qual se sotmet l’isotip 
mitjançant el reflex en eixos ortogonals.

Reflex en l'eix 
horitzontal

Reflex en l'eix 
vertical

Nivell de reconeixement: 

Es distingeix el conjunt de formes geomètriques 
que construeixen la b que s’ha identificat en el ni-
vell icònic. Es reconeixen dos elements circulars 
tancats en si mateixos, un gran de color vermell i 
un menor de color del fons, mentre que n’hi ha un 
element vertical obert sense un final delimitat de 
color del fons, veure Fig. 5. 

Nivell perceptiu: 

En el darrer nivell s’assumeix que les formes 
geomètriques que componen la b identificada en 
el nivell icònic tenen un color determinat, unes 
formes (en conjunt perceptiu) rodones i un or-
dre compositiu, en un primer moment perceptiu 
simètric. Tanmateix, a mesura que se sumen ele-
ments a percebre, la composició és asimètrica.

Fig. 5. Formes geomètriques que componen la b identificada en el 
nivell icònic.

Fig. 6. Esquema compositiu del logotip a mesura que es perceben els 
tres elements identificats anteriorment.

Simetría Simetría No simetría
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Nivell narratiu:

Tal com afirma Eva Heller al llibre Psicología del 
color, Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la 
razón (2004), el vermell és el color de l’amor, dels 
vincles i les relacions afectives. Beats se’n benefi-
cia de l’ús del color vermell en una forma envol-
tant per reforçar els vincles afectius entre la músi-
ca, tan analògica (representada amb un tocadiscs) 
com la digital (representada amb uns auriculars) 
en l’isotip. En l’esquema de la Fig. 11. S’hi mos-
tren els vincles entre els tres conceptes que conté 
l’isotip.

Nivell de discurs:

S’afirma que l’isotip de beats identifica una marca 
que estima la música i l’experiència personal que 
d’aquesta en sorgeix en escoltar-la. La marca con-
cedeix la música com un element transversal en 
el temps, des dels vinils fins a l’actualitat amb els 
auriculars sense fils.

Fig. 9. Esquema sobre les relacions entre els conceptes. 
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Anàlisi d’un cartell
de Converse
Comunicació visual
Relacions paradigmàtiques
Francesc Viladoms i María López

S’ha realitzat una anàlisi de relacions paradigmà-
tiques dels diferents elements que componen un 
cartell de la marca Converse, per conèixer els re-
cursos utilitzats pel dissenyador, entendre el que 
vol representar i comunicar, i fer-ne una bona in-
terpretació.

En dur a terme l’anàlisi, s’ha arribat a un nivell de 
discurs en el qual s’ha comprovat que el concepte 
principal és la personalització. 

En el cartell s’hi representa un sol element central 
que pren tota la importància compositiva. 
Aquest element vol representar el pas de la pin-
tura a l’objecte final, transmetent a l’espectador 
la possibilitat de personalitzar la sabatilla amb els 
colors que prefereixi. Això fa partícip al públic de 
l’última fase del procés de creació del producte, i 
el cartell ho representa d’una manera divertida i 
dinàmica.

A continuació s’exposen els motius pels quals 
s’ha arribat a aquest nivell de discurs.

Se ha realizado un análisis de relaciones paradig-
máticas de los diferentes elementos que compo-
nen un cartel de la marca Converse, para conocer 
los recursos utilizados por el diseñador, entender 
lo que quiere representar y comunicar, y hacer 
una buena interpretación.

Al llevar a cabo el análisis, se ha llegado a un nivel 
de discurso en el que se ha comprobado que el 
concepto principal es la personalización. 

En el cartel se representa un solo elemento cen-
tral que toma toda la importancia compositiva.
Este elemento quiere representar el paso de la 
pintura al objeto final, transmitiendo al especta-
dor la posibilidad de personalizar la zapatilla con 
los colores que prefiera. Esto hace partícipe al pú-
blico de la última fase del proceso de creación del 
producto, y el cartel lo representa de una manera 
divertida y dinámica.

A continuación se exponen los motivos por los 
que se ha llegado a este nivel de discurso.

Fig. 1. Cartell Converse - Design your own. Imatge extreta de: http://www.coroflot.com/
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A simple vista, podem identificar un element cen-
tral de formes irregulars i uns elements horitzon-
tals situats a l’inferior de la composició. (Fig. 2.)

Aquest element, que trobem al centre del carte-
ll, en visualitzar-lo detingudament, hi podem re-
conèixer el que semblen ser uns esquitxos de pin-
tura i una sabatilla esportiva. 

Els elements que identificàvem abans com a ele-
ments horitzontals situats a la part inferior, ara 
els reconeixem com a un conjunt d’elements tipo-
gràfics, en els quals llegim les següents paraules: 
Converse, que l’identifiquem com a logotip de la 
marca, Design your own, com a eslògan, i la direcció 
web.

Els colors dels esquitxos i de la sabatilla són co-
lors vius i criden l’atenció, aquests transmeten ale-
gria i diversió, i aconsegueixen atraure el públic. 
Aquests colors contrasten amb el fons neutre del 
cartell, fent que l’element principal prengui tot el 
protagonisme. (Fig. 3.)

Els dos elements iconogràfics que conformen 
l’element principal, fan referència a dos concep-
tes. Els esquitxos de pintura denoten el concepte 
de creativitat, i la sabatilla el concepte de produc-
te, que és el que ofereix la marca. Aquests dos 
conceptes sumats representen el pas d’una ex-
plosió de pintura a un producte final que sorgeix 
d’ella, mostrant la idea de personalització. (Fig. 4.)

Aquest concepte, la personalització, és la idea 
central del cartell, i mostra a l’espectador la possi-
bilitat de dissenyar la seva pròpia sabatilla amb els 
colors que ell prefereixi. Això fa partícip a l’usuari 
de l’última fase del procés de creació del producte.

Tenint en compte el context de la marca, una em-
presa destacada en el sector del calçat esportiu, 
necessita afegir un valor més als seus productes 
per destacar per sobre dels seus competidors.

És per això que la intenció de l’empresa és donar 
la possibilitat als futurs consumidors de diferen-
ciar-se, tenint la capacitat de personalitzar un ob-
jecte d’ús diari com és el calçat esportiu.

Fig. 2. Formes que composen el cartell.

Fig. 3. Colors de l’element principal i del fons.

Fig. 4. Elements iconogràfics que conformen l’element principal, 
representant la creativitat i el producte que s’ofereix.
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Anàlisi d’un cartell 
de la marca Coca-Cola
Comunicació visual. 
Relacions paradigmàtiques.
Roser Prats i Paola Granados

Anàlisi
A primer cop d’ull podem veure que el cartell 
pertany a la marca Coca-Cola, directament pel lo-
gotip i pels colors corporatius que s’utilitzen, el 
vermell i el blanc.

A partir d’aquí, la primera conclusió parteix del 
següent plantejament:

Com es mostra a la figura 2, s’han unit visualment 
totes les formes centrals configurant un tot, a cau-
sa de la superposició dels elements i l’eix de sime-
tria. Les parts exteriors generen uns punts que en 
unir-los amb una línia, formen unes corbes que 
s’han identificat amb l’ampolla Contour.

Tot seguit es mostra l’anàlisi d’un cartell per tal 
d’estudiar tots els elements que el conformen i 
desxifrar el missatge implícit darrere d’aquest.

En aquest cartell s’hi ha trobat una ambivalència 
de discursos. Es considera que el primer d’aquests 
defensa que l’emblemàtica ampolla Contour de la 
marca Coca-cola és en si mateixa una obra d’art 
que s’ha d’enaltir i contemplar. El segon, en canvi, 
no té una visió tan formal sinó més aviat animada. 
Pretén transmetre un moment o sentiment d’ale-
gria i celebració.

Seguidamente se muestra el análisis de un cartel 
para estudiar todos los elementos que lo confor-
man y descifrar el mensaje implícito detrás de este.

En este cartel se ha encontrado una ambivalencia 
de discursos. Se considera que el primero de estos 
defiende que la emblemática botella Contour de la 
marca Coca-cola es en sí misma una obra de arte 
que se tiene que enaltecer y contemplar. El se-
gundo, en cambio, no tiene una visión tan formal 
sino más bien divertida. Pretende transmitir un 
momento o sentimiento de alegría y celebración.

Fig. 1. Cartell sencer de la marca Coca-Cola.

Fig. 2. Comparació formal entre el cartell i l’ampolla Contour.
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Fig. 3. Elements en comú amb l’escultura grega (Venus de Milo).

Fig. 5. Dibuixos animats 10+2.

Pel que fa a la segona conclusió, s’ha realitzat el 
següent plantejament:

Inicialment es duu a terme una unió visual de 
totes les formes centrals. Aquestes tenen un eix 
de simetria però segueixen un ordre aparentment 
aleatori, desordenat o fins i tot descontrolat amb 
elements superposats.

A partir d’aquí, la volumetria arrodonida i les for-
mes elàstiques, fins i tot inflades, conjuntament 
amb l’espai que es crea entre els diferents ele-
ments, els dóna vida i els personifica. 

Si observem bé aquestes formes, com es mostra 
a la figura 4, moltes d’elles les podem identificar 
com a símbols, lletres de l’alfabet, i signes lingüís-
tics, com l’exclamació.

Aquestes dues últimes observacions ens recorden 
als dibuixos animats 10+2 que es mostren a la fi-
gura 5. Aquests dibuixos són una producció cata-
lana del 1991 però tot i així, es poden relacionar 
amb l’estil de dibuix de Walt Disney dels anys 30. 
Aquest estil es caracteritza per l’abstracció de for-
mes a través de cercles i corbes orgàniques. 

Fig. 4. Símbols aïllats del cartell.

Una de les raons pels quals s’ha extret aques-
ta conclusió és la col·locació d’un gran element 
central sense cap altre factor important que pugui 
distreure l’atenció cap aquest.  A la figura 1 es pot 
veure que l’atmosfera està completament neta i el 
fons té un degradat circular que sembla il·luminar 
l’ampolla. Això ens recorda a una obra d’art, ja 
que quan es col·loca en un museu o galeria es crea 
un ambient neutre i s’il·lumina perquè ressalti i se 
centri l’atenció en ella.

La segona raó, com es pot veure en la figura 3, és 
la verticalitat i la volumetria de l’element central, 
creades a partir de les ombres de les diferents for-
mes que el componen i també, de l’espai i l’om-
bra que es generen sota d’aquest element. L’om-
bra situada sota l’ampolla, crea una sensació de 
suspensió o d’elevació, com si realment estigués 
col·locada sobre una tarima. Així doncs, podem 
dir que se la representa com una escultura.  

Finalment, si mirem el color blanc, la llum i la tex-
tura llisa de les formes que componen l’ampolla 
ens evoca al marbre utilitzat en l’escultura grega. 
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El Mickey Mouse és un clar exemple de predomi-
ni de formes corbes i de personatges rodons.
Per a realitzar aquests dibuixos se superposen for-
mes bàsiques i, fent interseccions o sostraccions 
i després afegint petites lligadures, s’arriba al re-
sultat final. Aquest procés es mostra a la figura 7.

Aquesta semblança estilística entre Walt Disney i 
Miquel Pujol, il·lustrador de 10+2, no és casuali-
tat perquè s’ha comprovat que aquest, va treballar 
a Disney d’Alemanya i Dinamarca als anys 70.

Si tenim en compte que l’ampolla Contour, iden-
tificada en el primer plantejament, va ser comer-
cialitzada del 1915 al 1955 i l’inici de la carrera de 
l’animador Walt Disney va començar a finals dels 
anys 20, van coexistir en el temps. La presència 
d’aquests dos elements contemporanis al cartell, 
marquen i representen una època històrica.

Per últim, si ens fixem en els símbols de la figura 
8, s’hi pot llegir el mot Enjoy!, concepte amb ex-
clamació que pretén donar èmfasi a la paraula. Si 
a això li afegim que els personatges centrals, sem-
blen estar saltant, es podria afirmar que el cartell 
sembla capturar una escena de símbols animats 
en estat de felicitat. Aquest estat també es reflec-
teix a l’anunci de Coca-Cola del 2011, on el túnel 
de vent en forma d’ampolla que s’hi utilitza, po-
dria haver inspirat la composició en suspensió del 
cartell analitzat. Es mostra a la figura 9.

Encara que aparentment els dos discursos no tin-
guin punts en comú, dos elements del passat vis-
tos en el present amb admiració i alegria, i l’am-
polla Contour representada com a obra d’art, en les 
dues es pot percebre una voluntat d’homenatjar.

El fet que confirmaria aquesta conclusió és el con-
text del cartell. Aquest va ser elaborat per André 
Beato el 2015, per tal de commemorar i celebrar 
un moment històric, els 100 anys de la creació de 
l’ampolla Contour. La marca va convocar a més de 
130 dissenyadors de 15 països diferents perquè 
participessin en un projecte que consistia a utilit-
zar l’ampolla com a protagonista per a fer cartells. 

Així doncs, l’ampolla Contour ha esdevingut una 
vertadera icona de la marca Coca-Cola però tam-
bé ha marcat una època, una cultura i una societat.

Fig. 6. Mickey Mouse de Walt Disney als anys 30.

Fig. 7. Mostra de la creació del personatge utilitzant
 formes geomètriques.
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Fig. 9. Semblança entre l’espot publicitari de Coca-Cola del 2011 i 
la personificació de les formes del cartell.

Fig. 8. Paraula Enjoy!

Jardí, E. (2012). Pensar con imágenes. Barcelona: Gustavo Gili.

Fig.1. Beato, A. (2015). Poster for the Mashup Coke Project. [cartell]. 
Consultat des de www.andrebeato.com

Fig.2. [Ampolla Contour]. (n.d.). Consultat des de www.limasocialdiary.com

Fig.3. [Venus de Milo]. (n.d.). Consultat des de http://es.artquid.com/artwork
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“Danone”
Comunicació visual
Relacions paradigmàtiques

Costa Aleix, Muñoz Lucía

Danone va començar amb Isaac Carasso, un jueu 
d’una important família ben situada entre Tur-
quia i Grècia, a la ciutat de Salónica. En 1916 vi-
via a Barcelona on fundaria la famosa empresa 
de iogurts. Allí es va adonar que moltes persones 
sofrien afeccions intestinals, sobretot els nens. I 
que contra elles, un dels remeis més habituals era 
recomanar el consum de iogurt. Fins al segle XX 
no hi havia iogurt a Espanya i Danone va ser el 
que ho va introduir. No com a postres, sinó com a 
medicament. El seu fill petit, de nom Daniel, amb 
l’àlies en català de Danon, va ser qui va donar nom 
a l’empresa juntament amb la fusió del número u 
en anglès, “one” formant la paraula Danone.

Danone ha renovat cinc vegades el logotip, com 
observem en la figura 1, 2, 3, 4 i 5; posicionades 
cronològicament.

Danone comenzó con Isaac Carasso, un judío de 
una importante familia bien situada entre Tur-
quía y Grecia, en la ciudad de Salónica. En 1916 
vivía en Barcelona donde fundaría la famosa 
empresa de yogures. Allí se dio cuenta de que 
muchas personas sufrían afecciones intestinales, 
sobre todo los niños. Y que contra ellas, uno de 
los remedios más habituales  era recomendar el 
consumo de yogur. Hasta el siglo XX no había 
yogur en España y Danone fue el que lo intro-
dujo. No como postre, sino como medicamen-
to. Su hijo pequeño, de nombre Daniel, con el 
sobrenombre en catalán de Danon, fue quien dio 
nombre a la empresa junto con la fusión del nú-
mero uno en inglés, “one” formando la palabra 
Danone.

Danone ha renovado cinco veces el logotipo, 
como observamos en la figura 1, 2, 3, 4, y  5; 
posicionadas cronológicamente,

Fig. 1 Primer logotip

Fig. 2 Según logotip.

Fig. 3 Tercer logotip.
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En el logotip actual; figura 5, trobem com ele-
ment principal el suport; figura 7, que es un pla 
de forma ovalada en la qual s’arqueja la part supe-
rior i inferior. Es de color blau, això junt amb el 
vermell dela corba, pot fer referència als colors de 
França, on tenen la seu actualment. És el suport 
dels elements interns. 

El segon element es el naming; figura 8, de la 
marca “DANONe”, la tipografia es composta per 
arcs i rectes. Les lletres estan en majúscula, menys 
l’última; la “e” en minúscula, fent alusió als nens.

Les lletres son modificades tipogràficament, són 
lletres toves, possiblement això és a causa de la 
textura dels seus producte. El color utilitzat per al 
naming és el blanc. 

Apareix un ombreig blau sobre la corba; figura 9, 
que es l’ultim element essencial,  es troba sota el 
naming i abasta les lletres “ANON”, el color de la 
corba es el vermell. La forma curvilínia fa al·lusió 
a un somriure.

El color vermell fa alusió als  llavis. I les lletres 
podrien fer referència  als ulls.

Els colors, la tipografia, etc son elements ade-
quats al sector al on venen, és a dir, utilitzen una 
sèrie de recursos que denoten salut, vitalitat, etc 
aquests són concordes amb els productes alimen-
tosos que venen.

L’objectiu principal de la marca és vendre.
Reflecteixen una sèrie de valors que fa que l’ob-
jectiu s’aconsegueixi. Valors com la importància a 
la Salut y els nens per vendre el producte.

La tipografia, el color i les aplicacions del logotip 
que transmeten salut, proximitat i universalitat. El 
fons blau, transmet tranquil·litat, equilibri i pau.

La estratègia de màrqueting es la infancia, reflectit 
en la lletra “e” final del nou logotip, que passa de 
majúscula a minúscula, fent alusió als nens.  

L’altre estratègia de marketing es la Salut, mani-
fest en el logo en la seva expressió més vital: el 
somriure.

Fig. 4 Cuart logotip

Fig. 6 Aunci publicitari danone.

Fig. 5 Logotip actual
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Com a conclusió destacar que el logotip, no 
ha variat molt quant a estil gràfic, contínua 
mantenint la linea gràfica, colors, tipografies, 
etc Considero que intenten mantenir l’essència 
inicial de l’empresa. Encara que hagin petites 
variacions com el color; la introducció de la 
corba que fa referència a un nou concepte, que 
és el somriure.

Fig. 7 Suport de la marca.

Fig. 8 Naming de la marca.

Fig. 9 Corba de la marca i ombreig
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Fanta
Comunicació visual
Relacions paradigmàtiques
Dana Gutierrez i Ingrid Pacheco

La marca i beguda Fanta pertanyen a la compan-
yia Coca-Cola. Aquesta neix en Atlanta en 1891, 
un context molt diferent de la creació de la sub-
marca Fanta, ja que aquesta surt a l’Alemanya de 
1940 com a alternativa a la manca de matèria pri-
ma per produir Coca-Cola.
En aquests temps era molt comú que la beguda 
estigués en constant canvi, ja que els ingredients 
necessaris per a la seva fabricació no sempre hi 
eren disponibles, a causa de la II Guerra Mundial. 
Però, no és fins a 1955 que des de Itàlia plantegen 
crear una beguda resfrescant cítrica, amb gust de 
taronja. Aquesta proposta va ser acceptada per la 
companyia i es va començar a produir tal com la 
coneixem avui dia. 
Així com la pròpia marca es defineix, Fanta és la 
beguda refrescant amb suc de fruites preferida 
pels joves del nostre país. 

La marca y bebida Fanta pertenecen a la compañía 
Coca-Cola. Ésta nace en Altanta en 1891, un contexto 
muy diferente al de la creación de la submarca Fanta, 
ya que esta sale en la Alemania de 1940 como alternati-
ca a la falta de materia prima para producir Coca-Cola.
En estos tiempos era muy común que la bebida es-
tuviese en constante cambio, ya que los ingredientes 
necesarios para su fabricación no siempre estaban dis-
ponibles, a causa de la II Guerra Mundial. Pero, no es 
hasta 1955 que desde Italia plantean crear una bebida 
refrescante cítrica con sabor a naranja,. Esta propuesta 
fue aceptada por la compañía i se comenzó a producir 
tal y como la conocemos hoy en día.
Así como la propia marca se define, Fanta es la bebida 
refrescante con zumo de frutas preferiada por los jó-
venes de nuestro país.

Fig. 1. Logotips de Fanta.
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El logotip de Fanta no actua al món real de forma 
individual, ja que hi ha tot un suport publicitari 
i de màrqueting que l’acompanya i crea la mar-
ca. Per tant, per una part, tenint en compte tot 
aquest suport gràfic, trobem colors intensos i cor-
bes sinuoses i contínues que denoten dinamisme 
i energia. Això pot connotar i associar-se amb un 
caràcter de joventut i vitalitat. 
Per una altra part, en aquest logotipus hi ha dues 
subunitats que es fusionen i actuen com una úni-
ca. En un primer lloc tenim el fons, que és un 
cercle taronja i un petit detall en dues tonalitats 
de verd. Això representa una taronja, la fruita que 
li dóna sabor al refresc. En un segon lloc, i per 
sobre de l’altra, es troba un lettering blau amb el 
nom de la marca, i a més, crea uns espais buits en 
blanc que omplen de sentit el conjunt. 
El producte és bombollejant i dolç, es pot apreciar 
la textura d’aquest. Les lletres amb formes arro-
donides i sinuoses pretenen ser juvenils i dinàmi-
ques, en elles es poden veure les bombolles del 
producte (Fig. 2.). Però no és tan sols això, sinó 
que aquestes bombolles ens donen la informació 
necessària per adonar-nos de l’existència de re-
presentacions de persones en les lletres. 
Quan tallem una taronja o quan obrim una lata 
o una ampolla de Fanta, unes petites gotetes ens 
esquitxen, i el nostre cos reacciona a això de for-
ma natural amb moviments de sorpresa. Doncs, 
es pot dir que les persones que es veuen repre-
sentades a les lletres estan experimentant aquesta 
sensació, és sorpresa, alegria i goig. 
Per tant, aquesta imatge creada per la marca par-
la del consumidor, diu que és jove, que té molta 
energia i que per tant, aquesta beguda el represen-
ta i és per ell.

Fig. 2. Bombolles representades al lettering i apropament a la repre-
sentació de cossos dançants.

A continuació s’exposen els llocs web de referència per contextualitzar la marca Fanta:
Coca-Cola (04/09/2014): La historia de Coca-Cola: cuando el 94% del planeta conoce tu nombre. Disponible 
en linea: http://www.cocacolaespana.es/informacion/origen-coca-cola

Coca-Cola (n/d): Fanta. Disponible en: http://www.cocacolaespana.es/productos-marcas/fanta

De Córdoba, F. (29/10/2015): Haciendo de la necesidad virtud, así nació Fanta. Disponible en linea: http://
www.cocacolaespana.es/historias/asi-nacio-fanta

Bibliografia
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Anàlisi de l’isotip 
d’Instagram
Comunicació visual
Relacions paradigmàtiques
Manuela Ruizorduz i Berta González

A continuació trobem l’anàlisi del símbol d’Ins-
tagram. En aquest estudi s’intenten descodificar 
els diferents elements gràfics usats pels dissenya-
dors d’Instagram per tal de comunicar la imatge 
de marca i la finalitat de l’aplicació.

A continuación encontramos el análisis del logotipo 
de Instagram. En este estudio de intentan descodifi-
car los distintos elementos gràficos empleados por los 
dissenyadores de Instagram con la finalidad de comu-
nicar la imagen de marca y la función de la aplicación.

Fig. 2. Construcció dels elements del l’isotip d’Instagram. 

Fig. 1. Isotip d’Instagram. 
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Fig. 3. Càmera Polaroid OneStep.

Instagram és una aplicació per a mòbil que actua 
com a xarxa social, aquesta permet als seus usua-
ris compartir i retocar imatges de forma instantà-
nia amb tota la comunitat de la xarxa social.

L’aplicació reprèn la idea de les càmeres Polaroid 
dels anys 70, apropiant-se del significat que com-
portava la popularització de la fotografia amb re-
velatge instantani. La possibilitat de materialitzar 
les imatges que havien estat preses instants abans 
va significar un canvi molt gran per a la història 
de la fotografia. Aquestes càmeres permetien a 
l’usuari mostrar la fotografia als seus amics i fa-
miliars pocs minuts després d’haver-la realitzat. A 
més, a causa de les condicions en què es barreja-
ven els líquids per revelar la fotografia, les imat-
ges realitzades amb aquest tipus de càmeres van 

Anàlisi

adquirir un to molt característic i un format únic 
(Fig. 4.). Aquests tons evoquen a la proximitat i la 
calidesa que desprenien les fotografies intantànies 
del moment.

Partint de la idea que en l’actualitat tothom dis-
posa d’un telèfon mòbil amb una càmera integra-
da, Instagram veu el que està passant i ofereix un 
servei que dóna la possibilitat de captar moments 
amb aquest dispositiu i de compartir-los a través 
de la seva aplicació, per a què tothom els vegi ràpi-
dament. No és tan sols aquesta idea d’instanta-
neïtat, sinó que l’aplicació també et permet jugar 
amb filtres de colors i proposa el format quadrat 
de les Polaroid i les Kodak Instamatic.

Tot això queda perfectament reflectit en l’isotip 
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Fig. 5. Filtres aplicació Instagram.

Fig. 4. Fotografia càmera instantània.

d’Instagram i es pot visualitzar gràcies als ele-
ments gràfics que utilitza.
El símbol fa ús de la geometria en la seva for-
ma més simple. Es juga amb quatre elements que 
han estat col•locats seguint un patró, les línies del 
qual convergeixen al centre de l’isotip (Fig. 2.). 
D’acord amb això el recorregut de la mirada se si-
tua al centre i provoca que tota l’atenció s’acumuli 
al cercle central de l’isotip. La distribució de les 
tres formes geomètriques evidencia una forta re-
lació amb les diferents parts de la càmera Polaroid 
i Instamatic anteriorment esmentades (Fig. 3.) i 
els colors als tons que en resultaven d’aquestes 
fotografies (Fig. 4.), també es pot observar una 
relació entre els colors del logotip i els colors de 
la banda de Polaroid (Fig. 6.).

Com es pot veure a la Fig. 6. es poden diferenciar 
quatre elements diferents, el flaix, l’objectiu, els 
colors de les fotografies instantànies i el perímetre 
de la càmera. Aquests són representats amb un 
punt, un cercle, un degradat de colors i un qua-
drat amb els cantons arrodonits (Fig. 7.)

Sota el patró abans mencionat, l’objectiu de la 
càmera es posiciona en el punt central i es con-
verteix és en un telescopi cap a l’observació de la 
vida dels altres i de la pròpia. 
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Fig. 6. Similituds entre el logotip i la càmera Polaroid.

Fig. 7. Elements de la càmera del símbol.
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Anàlisi de Therein lies a tail
de Noma Bar
Comunicació visual
Relacions Paradigmàtiques
Laura Jaramillo i Esther Prim

Context

Avinoam Noma Bar (Fig. 1.), va néixer a Israel 
l’any 1973. És un artista i dissenyador molt reco-
negut, i els seus treballs s’han publicat en mitjans 
importants com per exemple la BBC.

És conegut pels seus jocs gràfics, combinant la 
sotilesa i perquè no dir-ho, un particular sentit de 
l’humor, que bé està relacionat amb la societat i 
personatges populars o famosos. Les seves obres, 
encara que cada una té el seu significat (o bé pot 
tindre més d’un) s’han de veure en un context ge-
neral per captar el seu joc i la seva manera de fer 
(Fig. 2.).

Noma Bar, es diverteix jugant amb les nostres 
percepcions aprofitant els espais negatius amb 
una extrema simplicitat, i amb uns colors molt 
pensats i estudiats pel seu missatge.

Avinoam Noma Bar (Fig. 1.), nació en Israel en 
1973. Es un artista y diseñador muy reconocido, 
y sus trabajos se han publicado en medios impor-
tantes como por ejemplo la BBC.

Es conocido por sus juegos gráficos, combinan-
do la sotilesa y porque no decirlo, un particular 
sentido del humor, que bien está relacionado con 
la sociedad y personajes populares o famosos.
Sus obras, aunque cada una tiene su significado 
(o bien puede tener más de un) se tienen que ver 
en un contexto general para captar su juego y su 
manera de hacer. (Fig. 2.)

Noma Bar, se divierte jugando con nuestras per-
cepciones aprovechando los espacios negativos 
con una extrema simplicidad, y con unos colores  
muy pensados y estudiados para su mensaje.

Fig. 1. Noma Bar, desembre 2014.

Fig. 2. Algunes de les obres de Noma Bar.
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Fig. 3. Noma Bar_Therein lies a tail

Com ja s’ha esmentat, el treball de Noma bar 
consisteix a observar i analitzar la realitat, des 
d’un context general i identificatiu, doncs forma 
part de la seva manera de fer i en definitiva del 
seu segell personal.
No obstant això, cap de les seves obres és igual a 
una altra, i en aquest cas s’analitza amb profundi-
tat la seva obra titulada Therein lies a tail.

A simple vista, veiem dos colors plans perfec-
tament definits i un relat gràfic senzill. Però si 
observem amb més deteniment, es desvetllen 
altres connotacions que bé poden originar un 
altre relat molt diferent, partint del mateix recurs 
gràfic, per la qual cosa l’estructura narrativa 
d’aquesta obra té un ordre establert d’observació 
per al seu major enteniment.

Ondia si és un peix!

La seva estructura narrativa-gràfica, obliga a l’ob-
servador a fixar-se primerament en el conjunt de 
línies i colors els quals construeixen unes formes 
que a l’instant relacionem amb una cara de peix, 
i que aquest peix ha d’estar fent alguna cosa, 
perquè hi ha més informació.
Un segon recorregut visual, ens porta a la taca 
negra més gran, que per la seva forma caracterís-
tica relacionem amb una cua de peix, la qual cosa 
reforça la nostra primera informació i interpreta-
ció, però segueix sense quadrar un detall: el peix 
en cap moment es veu sencer per no dir que les 
parts que comporten el seu cos no es mostren 
de forma natural, i és en aquest joc de negatiu i 
positiu on continuem veient el peix.
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Fig. 4. Peix cirurgià Fig. 5. Anàlisi formal de Noma Bar_Therein lies a tail

“Aquestes diagonals inconfusibles de cua de 
peix, aquest cercle negre just on el cap d’un peix 
tindria el seu ull dret, aquestes corbes centrals 
que semblen una mossegada” sí, és un peix, però 
què ocorre?

Mossegada... Ara ho entenc!

Una vegada arribats al punt d’aquestes corbes 
amb forma de mossegada al centre, ens ve al 
capdavant una dita popular: “el peix que es mos-
sega la cua”. Dit que com tota frase, el seu nucli 
és el verb, i d’aquest verb la seva acció, i just 
aquesta acció i la seva representació en l’obra és 
la que ens condueix a la mateixa dita, i per tant al 
discurs de tota la composició gràfica. Un discurs 
que pretén posar en relleu aquell que s’amaga 
darrere d’aquesta frase, una problemàtica que es 
repeteix de forma contínua en un circuit tancat.

Però arribats a aquest punt existeix una doble in-
terpretació, perquè en observar més la mossega-
da, les formes que la componen poden evocar a 
uns llavis en expressió de petó, la qual cosa can-
viaria completament el relat, doncs fer un petó 
en la cua d’un altre peix, traslladat a un context 
social pot portar a significats sexuals, conclusió 
que a més es podria arribar a solidificar pel color 
rosa del peix, que encara es pot associar a temes 
sentimentals.

De manera que es pot concloure l’anàlisi amb di-
ferents percepcions i per tan diferents interpreta-

cions partint d’un mateix recurs gràfic que forma 
part del joc, així com la simplicitat de les formes, 
colors i situació d’elements de forma estratègica. 
El treball de Noma Bar busca aquest tipus de 
discurs i jocs entre l’obra i el lector.

Per aquesta anàlisi s’ha seguit el procés que es 
presenta a continuació:

Procés d’anàlisi: 

Denotació i connotació

A la imatge (Fig. 3.) podem observar una denota-
ció molt clara, en moment que identifiquem el pe-
tit cercle negre com un ull, podem denotar el fons 
com un peix i la seva boca. Unes línies tangents 
formen la seva cua, en la que esperem un tanca-
ment en un angle recte, en no complir-se podem 
connotar una mossegada. En tot el seu conjunt 
aquesta imatge ens denota, per tant, “el peix que 
es mossega la cua” (Fig. 5.).

Per altra banda la imatge (Fig. 3.) pot connotar un 
altra interpretació que per coherència és possible 
encara que no sigui la més evident. En aquest cas 
la mossegada es podria interpretar com un petó. 
Complementat amb el color rosa del fons, 

ens pot dur a pensar que el peix del fons està be-
sant la cua d’un altre peix, amb totes les interpre-
tacions de caràcter sexual que poden comportar 
aquest tipus de connotacions.
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Nivell narratiu

En cas d’estudi es du a terme aquest ordre d’inter-
pretació dels nivells per les seves característiques. 
És de necessitat i coherència iniciar aquesta anàli-
si pel nivell narratiu donat pel seu context. Per tan 
l’interpretem com a una representació gràfica de 
la dita popular “el peix que es mossega la cua”.

Nivell de discurs

Explica una situació de problemes cíclics que es 
retroalimenten sense anar enlloc. Un exemple 
fàcil d’entendre seria el problema del transport 
públic a un poble petit en què ningú el fa servir. 
Aquest transport és molt car perquè ningú l’uti-
litza i com és molt car ningú el vol fer servir, així 
successivament sense canviar la situació.

Nivell descriptiu

D’aquesta cara de peix evoca a un peix de cap 
ample i llavis, per aquest motiu ens recorda al peix 
cirurgià (Fig. 4.). En el cas de la cua interpretem 
que té la forma generalitzada de cua de peix.

Nivell de reconeixement

En aquest nivell podem identificar tres elements 
que destaquen per la seva forma i color. En una 
primera observació, el més evident és la cua d’un 
peix, a causa de la seva taca negra, forma i posició 
en la imatge. En segon lloc observem la cara del 
peix, gràcies a dos elements molt identificatius, 
com són l’ull i la boca. Ambdós elements i les se-
ves respectives posicions formant una unitat.

Nivell perceptiu

En primer lloc es percep el joc de colors (rosa 
i negre) juntament amb el negatiu i positiu. En 
segon lloc observem unes corbes i línies suaus 
emmarcant la figura de manera molt elemental. 
Finalment destacar que es tracta d’una imatge 
composta per una simetria horitzontal, que es veu 
trencada pel petit cercle negre situat a la part su-
perior esquerra de la imatge (Fig. 5.). 
Nivell icònic

Per finalitzar aquest estudi identifiquem el nivell 
icònic com a un peix.

Facebook (2016) Información. Recuperat el 15 de desembre del 2016 https://www.facebook.com/Noma-
Bar/about/?ref=page_internal
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Anàlisi del logotip de
Transports Metropolitans
de Barcelona
Comunicació visual. 
Relacions paradigmátiques
Maria Luisa Álvarez i Pol Soler

La comunicació consisteix en la transmissió de 
“senyals” a través d’un codi compartit entre emis-
sor i receptor. En el cas de la comunicació visual, 
quin és el codi?

Els dissenyadors utilitzen tot possible coneixe-
ment anterior, tota cultura, com a codi. De ma-
nera que quant més estès estigui aquest coneixe-
ment, millor arribarà el missatge als receptors. 
Sense ser conscientsrebem grans quantitats d’in-
formació que només pot ser detectada quan, per 
mitjà d’una anàlisi profunda, s’és conscient de les 
relacions amb la pròpia experiència. En molts 
casos, aquesta relació és tan evident que s’arriba 
molt abans a ella que a la identificació de cada un 
dels elements separats de l’experiència.

En aquest cas concret, es procedeix a l’anàlisi del 
logotip de Transports Metropolitans de Barcelo-
na, disseny de Mario Eskenazi premiat amb un 
bronze en els premis LAUS 2011 en la categoria 
de disseny gràfic.

La comunicación consiste en la transmisión de 
“señales” a través de un código compartido entre 
emisor y receptor. En el caso de la comunicación 
visual, ¿cuál es el código? 

Los diseñadores utilizan todo posible conoci-
miento anterior, toda cultura, como código. De 
manera que cuanto más extendido esté dicho 
conocimiento, mejor llegará el mensaje a los re-
ceptores. Sin ser conscientes, recibimos grandes 
cantidades de información que solo puede ser de-
tectada cuando, por medio de un análisis profun-
do, se es consciente de las relaciones con la propia 
experiencia. En muchos casos, esta relación es tan 
evidente que se llega mucho antes a ella que a la 

identificación de cada uno de los elementos sepa-
rados de la experiencia.

En este caso concreto, se procede al análisis del 
logotipo de Transports Metropolitans de Barce-
lona, diseño de Mario Eskenazi premiado con un 
bronce en los premios LAUS 2011 en la categoría 
de diseño gráfico. 

Fig. 1. Logotip de Transports Metropolitans de 
Barcelona. 

Fig. 2. Logotip de Transports Metropolitans de 
Barcelona desenfocat.
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En realitat, quan es mira la imatge, es fa directa-
ment la relació amb l’empresa de transports de 
la ciutat de Barcelona,   gairebé sense necessitat de 
llegir el text que conté.

Abans, però, de reconèixer lletra per lletra el sig-
nificat del text i distingir la diferències amb altres 
formes de lletra, el que es veu és una taca negra 
sobre blanc repartida en tres nivells verticals com 
pot observar-se en la Fig. 2.

A partir d’aquí, som conscients que es tracta de 
formes geomètriques amb un ample aparentment 
regular i repetitiu, podent-se classificar els traços 
en verticals, horitzontals i diagonals tal com es 
veu en les Fig. 3., Fig. 4. i Fig . 5. respectivament.

I en veure en conjunt aquests traços, sumant-li 
l’experiència de viure en una cultura occidental, 
es reconeixen lletres d’aquest alfabet. Es fusionen 
les imatges que tenim de formes de lletres amb les 
formes que ens són donades en aquesta imatge 
particular.

D’aquesta manera sabem que són text singular i, 
per tant, tipografia; i entenem que el text vol dir 
Transports Metropolitans de Barcelona.

Fig. 3. Traços verticals del logotip de Transports Metropolitans de 
Barcelona.

Fig. 4. Traços verticals i horitzontals del logotip de Transports 
Metropolitans de Barcelona.

Fig. 5. Traços verticals, horitzontals i diagonals del logotip de Trans-
ports Metropolitans de Barcelona.
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Fig. 8. Mostra de vuit pesos de la tipografia Helvetia Neue.

Fig. 9. Logotips de marques comercials que usen la tipografia 
Helvetica.

La tipografia de la marca de Transports Metro-
politans de Barcelona està construïda sobre l’hel-
vetica Neue i de fet, és la que s’utilitza en tot allò 
que fa l’empresa. Per exemple, la podem trobar 
aplicada en retolacions d’estacions, informació 
per a l’usuari en format paper, digital, en un canal 
de televisió propi, web,..
Aquesta tipografia ja estava aplicada en centenars 
o millers de suports de TMB abans que Mario 
Eskenazi s’encarregués de fer el redisseny de la 
imatge corporativa i canviar la tipografia hauria 
suposat un gran cost per a l’empresa. Probable-
ment, aquest és un dels factors que va marcar el 
desenvolupament del projecte i la proposta final.

A banda d’això la família tipografica helvetica ha 
sigut la insígnia de la globalització cosa que fou 
deguda al seu ús massiu i especialment entre mul-
tinacionals en la dècada dels seixanta i setanta.
Avui en dia segueix sent una tipografia de referèn-
cia encara que hi ha grans detractors, especial-
ment pe’l mal ús que se li ha pogut donar.1 A la 
dreta podem observar algunes marques que usen 
aquesta tipografia.

1 Podeu conèixer algunes de les opinions 
retractores de l’Helvetica i molt més en docu-
mental Helvetica.

Fig. 6. Logotip de Transports Metropolitans de Barcelona. Fig. 7. Reconeixement de les lletres extretes del logotip de Transports 
Metropolitans de Barcelona.
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A les lletres que hem pogut identificar veiem que 
hi ha uns talls que interrompen cada una de les 
lletres amb alguna excepció com ara la “l” i la “r”. 
Aquests talls són verticals, horitzontals i diagonals 
però només en una direcció; de dalt a l’esquerra a 
baixa a la dreta però no al contrari.

Això és part del discurs de la imatge corporativa, 
ja que representa als carrers de la ciutat de 

Barcelona; amb els talls cartesians del pla Cerdà i 
la Diagonal.
Si observeu atentament, veureu que el tall dia-
gonal no encaixa amb l’angle del carrer Diago-
nal però entenem que aquest canvi és a causa de 
l’abstracció que s’ha fet del planell de Barcelona 
en el transcurs del projecte.

Eskenazi, M,. (2012). Mario Eskenazi - MAD 2012. Madrid: Domestika.org. https://vimeo.com/65981463

Hustwit, G. (productor i director). (2007). Helvetica. Estats Units: Swiss Dots Production.

Fig. 10. Logotip de Transports Metropolitats de 
Barcelona amb els talls verticals marcats en vermell.

Fig. 11. Logotip de Transports Metropolitats de 
Barcelona amb els talls transversals marcats en vermell.

Fig. 12. Logotip de Transports Metropolitats de 
Barcelona amb els talls diagonals marcats en vermell.

Fig. 13. Lletres “spo” del logotip sobre el planell de la ciutat de 
Barcelona.
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