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La recerca sobre la historia, o les histories, del disseny aporta, des de fa 
anys, unes informacions valuoses i precises que seran imprescindibles 
per a la  delineació progressiva del perfil específic d’aquesta activitat. 
Tanmateix, en el moment d’iniciar cada investigació i si aquesta no es 
limita a acceptar despreocupadament qualsevol material d’investigació, 
ha d’experimentar la necessitat d’una definició prèvia dels seus objectes 
d’estudi, de la qual, honestament, no en disposa més que de la consta-
tació de la mateixa indefinició. Està en joc el qüestionament de l’interés 
historiogràfic dels documents descriptius que s’obtenen, de si es tracta 
de simples articles de propaganda —la majoria—, o de veritables expo-
sicions de contingut amb significació històrica. Es torna a posar en 
evidència la problemàtica de la  particularitat cognoscitiva dels textos 
sobre el disseny, de si es tracta de formulacions que aporten dades so-
bre la situació del context cultural respectiu, o mostren solament la ne-
cessitat d’una activitat que pretén cert grau d’autonomia.
Un aspecte d’aquesta problemàtica en la  recerca històrica sobre el 
disseny és la mateixa polèmica sobre els seus orígens. La tradició histo-
riogràfica els situa en el marc de la primera revolució industrial, però les 
necessitats de divulgació de la historia d’aquesta activitat, —preocupa-
des per transmetre una clara  i ràpida coherència a  partir del respecte de 
les activitats artesanals— han insistit ja  fa molt temps en un inici molt 
més llunyà, en els orígens de la tècnica humana o, fins i tot, en la ma-
teixa actitud biològica de la creativitat. També podem llegir sovint que 
el disseny va iniciar-se molt més tard, a l’escola Bauhaus, tot i que, pro-
bablement, també es podria defensar que, concebut com a una activitat 
professional estricta no apareix fins que, després de la Segona Guerra 
Mundial, no es veu perillar la promesa coqueta del creixement industrial 
indefinit.
A partir de la  consciencia de la problemàtica que s’acaba d’esmentar, es 
porta a terme una altra investigació especialitzada que promou una crí-
tica sobre els possibles plantejaments generadors del mateix disseny, 
amb la voluntat d’un obert diàleg amb les tasques historiogràfiques que 
s’estan desenvolupant i que alhora en fomenta de noves. Aquesta tasca 
assenyala, entre altres coses, que un dels exercicis que queda per fer, i 
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que, de fet, ja  no es pot oblidar ni en l’ensenyament més inicial del 
disseny, és l’estudi i avaluació dels criteris que han sostingut la histo-
riografia tradicional del disseny. Recordem, per exemple, Textos com el 
d’A. Calvera 1 o com el de J.M. Martí 2 , alhora que el mateix fenomen 
de la “International Conference of Design History and Design Studies”,3  
mostren que ni a les més elementals consideracions del disseny ja no es 
possible sostenir les mateixes simplificacions; ni W. Morris és estricta-
ment un antimaquinista, ni l’ornament és el cagaferro de la  cultura, ni la 
historia o la teoria del disseny és una cosa tant compacta sinó feta 
d’històries i teories molt diverses.
Entre altres propostes de revisió històrica es poden considerar dues re-
visions que caldria desenvolupar, i que poden ser molt útils en el mo-
ment de plantejar els continguts d’una iniciació als fonaments del 
disseny: l’ampliació prudent del marc històric i cultural en el que investi-
gar la generació del disseny i l’estudi del pes de la consciència romànti-
ca en la constant reformulació de la possibilitat del mateix disseny.
En el sentit de l’ampliació del marc històric, recordem les actuals inves-
tigacions sobre les “Revolucions tipogràfiques” —desenvolupades en el 
Departament de Disseny i Imatge de la Facultat de Belles Arts de la Uni-
versitat de Barcelona—, revelen, al nostre entendre, l’obligatorietat de 
qüestionar la  noció de revolució industrial tancada al segle XIX. Semblen 
manifestar l’exigència d’aquest camí d’investigació pel fet que mostren 
la  necessitat d’ampliació del marc històric, si més no des del segle XV, 
alhora que el concreten en l’àmbit de la cultura occidental en la que ha 
aparegut la  consciencia específica del disseny. També alguna revisió i 
actualització de textos tradicionals de la historiografia cultural de la 
tècnica, com per exemple la que proposa el text de M. Pawley 4, sem-
blen indicar també l’oportunitat d’aquesta hipòtesi amb un clar apropa-
ment als nostres dies.
En primer lloc caldria acceptar com un dels trets bàsics del disseny el 
fet de ser fonamentalment una activitat projectual. A partir  d’aquí es 
podria iniciar una recerca, —sens dubte molt llarga i que necessitaria 
molts mitjans personals—, sobre els canvis històrics, socials i culturals 
d’aquesta activitat genèrica, és a dir, sobre la importància que va ocu-
pant la preconfiguració d’artefactes i la previsió dels seus efectes en els 
sistemes de valors i de producció. Probablement es podria  proposar una 
hipòtesi sobre l’origen del disseny en el marc d’aquests canvis històrics, 
en tant que en algun moment ha optat per ser una activitat alhora tèc-
nica, humanista i crítica per la configuració dels artefactes de la vida 
quotidiana.
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En el sentit de l’estudi del pes de la consciència romàntica, cal iniciar 
una revisió a les crítiques culturals de la  industrialització anglesa en el 
segle XIX 5 . Ja no podem afirmar com feia Kikolaus Pevsner que:

“El hecho de que Puguin, con quien iniciamos estas alusiones, titulara el 
libro con que llamó la atención sobre esto, Los verdaderos principios de 
la arquitectura ojival o cristiana, y el hecho de que su principal propósito 
no fuera alegar  en pro del funcionalismo sino del neogótico como expre-
sión del resurgir  católico, así como el que defendiera con mucha inteli-
gencia el aspecto funcional del estilo gótico, con sus contrafuertes, ner-
vaduras, etc. es algo que no nos interesa en el presente” 6 

Cal una revisió dels comportaments i principis de la recerca que van de-
senvolupar aquests importants iniciadors de la historiografia de disseny. 
En el present, després d’haver-nos esgotat en tants esforços per cons-
truir propostes coherents de disseny, ja  no podem admetre aquesta 
desconsideració tosca de la influència  del romanticisme. I, molt espe-
cialment, perquè tal vegada el pensament romàntic, o, millor dit, el da-
rrer romanticisme i no solament la Revolució Industrial, està implicat en 
el mateix origen del disseny, en la seva mateixa possibilitat de sentit.
No és possible admetre que una determinada teoria, ni el més lloable 
funcionalisme amb principis de crítica social, dicti la forma de lectura 
dels textos i dels afers projectuals d’aquesta activitat.
En el procés de constitució del disseny hi està compromès molt més 
que una crítica superficial a l’estètica dels artefactes industrials o que 
una mera necessitat d’adequació comercial. Una hipòtesi de recuperació 
del paper del romanticisme per la constitució del disseny diria que el fet 
de sostenir constantment alguna tesi possibilitadora del seu sentit no 
ha permès advertir fàcilment que l’esperança civilitzadora del projecte, 
del control racional de la prefiguració, vivia la crisi radical dels seus fo-
naments en l’escissió entre allò tecnificable i allò humà. Les mateixes 
propostes de disseny, —la seva teoria—, probablement serien encara 
intents de superació d’aquest trencament segurament irreversible, i ho 
serien sota la  prescripció desesperada de la mateixa cultura que havia 
cregut cegament en l’activitat del projectar. Caldria salvar els principis 
que han portat el desenvolupament occidental també en la producció 
industrial d’artefactes, tal vegada perquè aquests mateixos principis són 
els únics de què disposem i, si més no, són els que han assolit justa-
ment la consciència dels seus límits de progrés. Aquí estaria potser el 
sentit de tornar a projectar una cadira més, entre tantes ja fabricades, 
amb la preocupació de la funcionalitat, la factibilitat i la  contextualitat. 
Aquest seria, tal vegada, el veritable client del disseny.
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Aquesta és solament una hipòtesi genealògica que ens parla del llinatge 
del disseny. Si no és que, de fet, també amaga una altra proposta pel 
mateix disseny, la seva versemblança passaria necessariament per re-
cuperar el paper de la influència romàntica en ple segle XIX, el coneixe-
ment que Ruskin tenia de Wordsworth o de Turner i la seva autoritat 
per la consciencia de W. Morris de l’escissió radical de la cultura que cal 
reunificar. Passaria  també per la continuïtat d’aquesta influència a les 
Arts and Crafts, per la vindicació d’originalitat dels modernismes, pel 
mateix nacionalisme de la Werkbund, per la  volguda complexitat de W. 
Gropius en la Bauhaus, per la primera escola artístic-arquitectural d’Ulm i 
també per la segona, amb els seu metodologisme salvador del progrés i 
el seu sistema comunicatiu home-màquina 7.
De fet, una hipòtesi en aquest doble sentit d’ampliació del marc d’estu-
di i d’observació del paper del romanticisme ja  està implícitament plan-
tejada en algunes de les genealogies proposades pel disseny en el marc 
de l’activitat projectual. Per exemple, E. Manzini, ben poc sospitós d’ex-
cessos sentimentals, explica així la situació de l’activitat projectual:

“Se ha desvanecido en particular el mito demiúrgico, el sueño de poder 
según el cual todo era virtualmente proyectable de manera global y 
coherente (...)
En esta atmósfera la proyectualidad tiene menos confianza en sí misma, 
vive la despotenciación del sujeto como una derrota de la razón” 8 

En quin moment de la nostra civilització ha aparegut la “projectualitat”, 
aquest somni de poder projectual?, en quin moment i per quin motiu ha 
perdut la confiança en si mateix?, que ha significat això?, quines són les 
opcions per recuperar la seva possibilitat?, on està la constant gènesi 
del disseny?
Sens dubte, aquesta és solament una manera de plantejar la pro-
blemàtica implicada en la comprensió del disseny. Però, potser és més 
orientadora per l’ensenyament dels fonaments històrics del disseny que 
la  concepció simplificadora d’un disseny convertit en mera continuïtat 
de la producció humana d’artefactes, o mer efecte cec de la  primera 
Revolució Industrial, o simple activitat orientada a fomentar la  compra 
indiscriminada de qualsevol artefacte. I tal vegada pugui aportar més 
sentit al repàs inicial de les diverses corrents i personatges que aparei-
xen en els textos introductoris de la seva historia. Entendre la complexi-
tat del disseny no és solament una exigència amb la finalitat que la  for-
mació universitària  pugui assolir la seva responsabilitat cultural; és tam-
bé una exigència d’una educació que, tot i ser plenament conscient de 
la  immensa dificultat que això representa, no vol desfigurar el present 
amb mirades de càndida harmonia.
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(*). Aquest és un dels treballs que es van proposar per la publicació: Mallol Es-
quefa,  Miquel; Martí Font, Josep  Maria; Moya, Daniel; Perlas, Lourdes; Renau, 
Ferran (2004): Fonaments del Disseny. Un enfocament de l’assignatura. Ed. ICE 
Universitat de Barcelona. i que va ser exclòs posteriorment donat el gran nombre 
de texts que aquest llibre havia d’incloure. És un dels resultats del Grup de Tre-
ball »Batxillerat-Arts i Oficis-Universitat» que va dedicar durant  els anys 2001 - 
2002 a debatre la transició entre els continguts i les didàctiques específiques 
d’aquests dos nivells de formació.
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