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Bruno Munari (1907-1998) va ser un important dissenyador italià, reconegut per les seves 
aportacions a la metodologia del disseny i que encara avui dia és vigent. 
Moltes  d'aquestes  aportacions  es  recullen  en  las  seves  publicacions:  Com neixen  els 
objectes, Disseny i comunicació visual, Bon disseny, Artista i disseny, etc.  

Taronja: 

L’objecte està format  per  una sèrie  de continents  modulats  en forma de grill,  disposats 
circularment entorn d’un eix central vertical, on cada element recolza el seu costat recte 
mentre que els costats corbats, girats cap a l’exterior, produeixen, en el conjunt, una mena 
d’esfera.
El conjunt d’aquests grills està envoltat per un embalatge ben caracteritzat, tant des del punt 
de vista de la matèria com del color: força dur a la superfície externa i revestit d’una capa 
mòrbida interior de protecció entre l’exterior i el conjunt dels continents. Tot el material és 
d’una mateixa naturalesa en el seu origen, però es diferencia oportunament pel que fa a la 
seva funció.
Cada continent està format per una pel·lícula plàstica suficient per a contenir el suc però 
força maniobrable en la descomposició de la forma total. Cada grill es manté unit per un 
adhesiu molt dèbil.
L’embalatge, tal i com es fa actualment, no s’ha de retornar al fabricant, sinó que es pot tirar.
Cada grill té exactament la forma de la disposició de les dents a la boca humana, per la qual 
cosa, un cop tret l’embalatge, pot recolzar-se entre les dents i, amb una lleugera pressió, 
trencar-lo i, a més, treure’n el suc. 
Els grills contenen, a part del suc, petites llavors de la mateixa planta que va engendrar el 
fruit: un petit homenatge que la producció ofereix al consumidor en cas que aquest vulgui 
tenir una producció personal d’aquests objectes. 
Cal observar el desinterès econòmic d’una idea com aquesta i, en canvi, el lligam psicològic 
que es forma entre consum i producció: ningú, o molt poca gent, sembraran taronges, però 
l’oferiment  d’aquesta  concessió,  altament  altruista,  la  idea  de  poder-ho  fer,  allibera  el 
consumidor  del  complex  de  castració  i  estableix  una  relació  de  confiança  autònoma 
recíproca.
La taronja, per això, és un objecte gairebé perfecte en el  qual es troba una coherència 
absoluta entre forma, funció i consum. 
També el color és exacte; blau seria completament equivocat. L’única concessió decorativa, 
si ho podem dir així, és la recerca “matèrica” de la superfície de l’embalatge, tractada com a 
“pell de taronja”. Potser per a recordar la polpa interna dels grills. De vegades, un mínim de 
decoració, perfectament justificat, pot ésser admès.



Pèsols

Píndoles  alimentàries  de  diverses  mides,  confeccionades  amb  estoigs  bivalves  molt 
elegants de forma, color, matèria, semitransparència i l’obertura dels quals és notablement 
senzilla.
Tant el mateix producte com l’estoig i l’adhesiu deriven d’un únic origen de producció. Aquí 
no hi ha elaboració de materials diversos que posteriorment, en una fase final d’acabat, 
hagin de ser muntats, sinó una programació de treball exacta, certament fruit d’un treball 
d’equip.
L’objecte és monocrom, però amb sensibles variacions de to. Això li dona un aspecte poc 
sofisticat,  però que afronta també el  gust  dels  consumidors més allunyats d’una cultura 
actual. El color és un verd, un verd conegut conegut amb la denominació de “verd pèsol”, 
color força ben calculat des de l’inici de la producció i que fins ara no ha estat canviat.  
Aquest color ha determinat influències cromàtiques fins i tot en la moda i en l’equip al voltant 
dels anys vint i trenta del segle actual.
La  forma  de  les  píndoles  és  força  normal  encara  que  sembla  que  hi  hagi  hagut  una 
preocupació per variar-ne el diàmetre; el que més ressalta per la seva originalitat i alhora 
per la senzillesa de construcció és l’estoig. Està format per dos elements iguals i simètrics 
(com és habitual en projectar en l’actualitat per raons d’economia productiva), còncaus en la 
mesura necessària per a contenir les píndoles de les quals té l’empremta, tant de la forma, 
com del nombre i situació. Els dos elements queden units d’una manera perfecta (cal tenir 
en compte que estan exposats contínuament a la pluja) per un adhesiu que desenvolupa 
una doble funció: com a frontissa tova pel costat més curt i com a simple adhesiu al costat 
més llarg. Mantenint l’estoig entre el dit gros i l’índex i fent amb ells una lleugera pressió, 
l’estoig s’obre de dalt a baix deixant veure totes les píndoles ben alineades per ordre de 
mida. Una característica típica d’aquesta producció és la variació en la sèrie. Problema molt 
discutit en diversos congressos mundials de projectistes: cada variació possible augmenta 
les possibilitats de venda, amb la condició que les condicions del producte siguin sempre les 
mateixes. 
En el  cas de la producció de pèsols, trobem una excessiva diversitat: al comerç podem 
trobar continents amb dotzenes de píndoles o amb deu, vuit, set, etc., fins a dos o fins i tot 
un sol pèsol. Massa variació, en definitiva és un desaprofitament. Qui comprarà un sol pèsol 
i ho exigirà al seu continent? És obvi.
Així i tot, des de fa milers d’anys aquest producte es continua produint d’aquesta manera; el 
consumidor no fa cas d’aquest detall. Sigui com sigui, és possible que aquesta diversitat 
excessiva sigui  el  resultat  d’un error  en la recerca de mercat,  feta certament abans de 
decidir una producció tan gran, i encara ara en ús per negligència burocràtica


