
Ràdio Model 6110 Silvertone Rocket.
Disseny: Clarence Karstadt.

1938. Fabricant: Sears,
Roebuck & Company.

(Estats Units)
Fabricada per al mercat

americà, és un dels
primers aparells a
incorporar la
presintonització
automàtica. De volums i
línies sòbries, podria

formar part de l’atrezzo
d’una novel·la de Dashiell

Hammett o d’ una pel·lícula
de cinema negre.

L leonard Giner, membre
fundador de Carraixet,
desaparegut el 2005,

somniava que els seus néts i
nétes seguiren els seus passos
en la música tradicional valen-
ciana. Ell ja no ho pot veure,
però Eva, Adam, Joana, Queco i
Carme acaben de debutar
discogràficament com Els Pa-
bordets, el malnom familiar,
amb La denteta de llet. Tenen
entre un any i vuit, tan sols, i
s’han pres el procés d’enregis-
trament del disc i de gravació
del vídeo musical de promoció
amb l’entusiasme infantil que
se’ls suposa. Però també amb
una professionalitat digna del
seu codi genètic.

Darrere del projecte, és clar,
estan els seus progenitors,
membres de la formació actual
de Carraixet, que cercaren el
suport de l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua (AVL) per a
l’edició del disc. Els compo-
nents de Carraixet, a més, figu-
ren en els crèdits acompanyant
amb els instruments els pri-
mers passos artístics de la cana-

lla. Però La denteta de llet, a
més de ser un homenatge fami-
liar al patriarca, té l’al·licient
de ser un disc de cançons popu-
lars en valencià, com ara El tio
Toni, La Tarara o Pepica l’espar-
denyera, cantat per xiquets. La
resposta ha estat bona. “Que
canten els xiquets les cançons
no és habitual i per a nosaltres
ha estat una experiència molt

bonica. Però allò important és
que el disc no es quedarà al ca-
laix: està despertant l’interés
dels mitjans, fins i tot de Canal
9, està tenint molt bona
acceptació comercial i, a més,
s’ha distribuït en un miler d’es-
coles”, explica M. Carme Giner,
membre de Carraixet i orgullo-
sa mare d’alguns d’Els Pabor-
dets.

La denteta de llet recull
simbòlicament el repertori del
primer disc de Carraixet,
Beure, cantar i ballar (1978). I el
seu enregistrament, adaptat al
ritme dels menuts, amb pauses
i torns per no cansar-los, ha es-
tat farcit d’anècdotes, com ara
la pèrdua durant el procés
d’unes quantes peces dentals
dels artistes, fent honor al títol
del disc. El vídeo servirà per a
fer passar a la posteritat les
seues minvades dentadures.
Mentre, en els cors del disc no
sols han participat els menuts:
hi apareixen també les compo-
nents de Carraixet, actrius de
doblatge i, per tant, avesades a
imitar el timbre infantil. Una
tasca en família, com també ho
ha estat la gravació del vídeo a
partir de la cançó El tio Toni,
ple d’humor i d’imaginació per
a optimitzar al màxim els mo-
destos mitjans tècnics. L’expe-
riència tindrà continuïtat. “Si
és pels xiquets, segur: encara
no havíem tret el disc i ja pre-
guntaven quan gravaríem el
següent”, aclareix M. Carmen
Giner. La nissaga continua.

La nissaga Carraixet continua
Els néts del fundador de la banda debuten com Els Pabordets

XAVIER ALIAGA, València

fusta, que
després es la-
cava en blanc i funciona-
va amb barres de gel, però el
model era idèntic a l’original
americà”.

Din d’aquesta difusió del dis-
seny industrial, la col·lecció ali-
menta periòdicament exposi-
cions temporals. “Malgrat que
els temps”, diu Alfaro Hofmann,
“no són molt favorables, tenim
en projecte una exposició cen-

trada en els pioners del disseny
industrial nord-americà i una al-
tra que pot resultar molt curio-
sa i reveladora sobre aquelles
marques originals que la gent
ha acabat fent servir com a
noms genèrics, com ara Chupa-
chups, Gillette, Celo i d’altres”.
Reconeix la seua fascinació pel

disseny de les dècades dels anys
trenta i cinquanta —“son els
dos grans moments del segle
XX”— i assenyala una batedora
amb forma de paquebot que re-
corda aquells vaixells estilitzats
que dibuixava Cassandre en els
cartells publicitaris dels anys
trenta.

E ls cinquanta números de
Caràcters mereixen tots els
elogis. Que una revista de

llibres, que vol seguir crítica-
ment l’actualitat literària de tot
l’àmbit lingüístic, a pesar de difi-
cultats locals tan conegudes com
endèmiques, i al bell mig d’una
època en què fins i tot els més
lúcids s’abstenen de pronunciar-
se sobre el futur que realment es-
pera al món del llibre, es mantin-
ga al peu del canó, disparant qua-
si sempre amb pólvora de rei, i
amb la ferma convicció de voler
guanyar una batalla que molts ja
fa temps que han donat per per-
duda, és d’una abnegació i d’un
altruisme exemplars. Els qui han
fet possibles els darrers números,
dirigits per Juli Capilla, sabran si
personalment n’han tret profit. Si-
ga com vulga, és cert que tots
n’hem eixit guanyant, però no
convé que les celebracions ens ob-
nubilen. Caràcters té a partir
d’ara una nova redacció, que
dirigirà Eduard Ramírez, i ens
vindria bé que l’ocasió servira
per a emprar la crítica en favor
del mateix projecte, corregint el
que calga i, sobretot, per a atrevir-
se a pensar el futur que ens espe-
ra, per bé que siga confús, orfe
encara de les anàlisis pertinents,
i per a posar en marxa la reflexió
sobre la literatura, i
sobre el llibre en ge-
neral, que les noves
circumstàncies dema-
nen. Potser ací, en
aquest territori de la
cavil·lació sobre els
temps que corren i
els que ens esperen,
Caràcters podria fer
un servei més a la
nostra cultura. No
vull dir que fins ara
no s’haja ocupat de
pensar sobre aquests
assumptes. No és
això exactament. Sí
que és cert, tanma-
teix, que podria aug-
mentar els esforços
dirigits a demanar
als creadors o als qui
reflexionen, per gust
o per obligació, sobre
aquesta creació, que
posen fil a l’agulla
per donar compte del
que ens passa i del
que convindria propo-
sar com a objectius. I
no em referisc sola-
ment als grans assumptes, que
compartim amb tothom que s’in-
teresse per la cultura con-
temporània, sinó també a proble-
mes més locals, que paga la pena
replantejar sense prejudicis. O
no mereix la nostra meditació,
per posar un exemple que ens
persegueix amb obstinació, que
ja siga quasi impossible trobar
les novetats de la nostra literatu-
ra a la majoria de les llibreries de
les ciutats valencianes, sense que
ningú n’haja esbrinat encara els
motius de fons? I no tindria sentit
també que ens pronunciàrem so-
bre l’actuació —o la passivitat, se-
gons es mire— d’institucions nos-
tres que haurien d’estar a l’aguait
permanent de qüestions sem-
blants, com el Consell Valencià

de Cultura, o l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, que darrera-
ment ha posat en marxa promo-
cions d’escriptors valencians
arreu del món com si volguera
proposar-se com la versió local
de l’Institut Ramon Llull o de la
Institució de les Lletres Catala-
nes? Al meu parer, Caràcters hau-
ria de concedir molt més espai a
la reflexió de què parle; i si ha de
ser en detriment del comentari
sobre llibres concrets, tot al cap-
davall revertiria en benefici dels
mateixos llibres i de la nostra
comprensió del món. I per a re-
blar el clau, el nou equip de la
revista ja no tindrà cap excusa si
no és capaç de posar en marxa,
en convivència amb l’edició en pa-

per, l’edició electrònica, que aug-
mentaria la presència de la revis-
ta al territori lingüístic, perme-
tria atendre millor l’actualitat
—no hauríem d’esperar tres
mesos per a cada nova aparició—
i potser atenuaria el destret —els
continguts no necessàriament
haurien de coincidir en ambdues
edicions— de no poder incremen-
tar la reflexió sobre assumptes
culturals sense reduir els comen-
taris de llibres. Aprofitem, doncs,
la commemoració dels cinquanta
números per a entendre millor el
que ens toca fer a partir d’ara. No
debades les dosis excessives
d’adulació no porten enlloc, és a
dir, conviden l’adulat a perdre de
clarividència tot el que hi guanya
d’estultícia.

El número 50 de la revista Caràcters.

Máquina de cosir model Mirella. Disseny: Marcello Nizolli, 1957.
Fabricant: Necchi (Itàlia)
La màquina de cosir és transformava en un objecte portàtil, sofisticat i d’extrema
senzillesa per obra del dissenyador Marcello Nizolli, que havia creat per a Olivetti
alguns dels seus models ja clàssics del disseny industrial. Forma part de la
col·lecció de disseny del MOMA i ha esdevingut un dels símbols del made in Italy.

A MANERA DE TASCÓ

Per un nou ‘Caràcters‘
Vicent Alonso

Ens vindria bé per a
posar en marxa la
reflexió sobre el llibre
en general

El nou equip no
tindrà excusa de
posar en marxa
l’edició electrònica

Té l’al·licient de ser
un disc de cançons
populars en valencià
cantat per xiquets
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Bullidor 3587. Disseny: Peter
Behrens.1909. Fabricant: AEG.
(Alemanya)
Arquitecte i dissenyador, Peter
Behrens encunyà el concepte de
“disseny total” que abraçava des de
la creació de catàlegs comercials
fins al producte acabat. Behrens
depura l’objecte de les formes
del segle XIX i l’obri als horitzons
estilitzats i geomètrics del segle
XX. Entre altres novetats, s’oferia
al comprador la possibilitat d’un
model personalitzat.

I si poguérem llegir els pen-
saments dels altres? Imagi-
neu que us trobeu amb un

amic de joventut i que, mentre
us saludeu efusivament, li lle-
giu al cap: “Ostres! Com està
d’acabat, i de lleig, el cabró!”.
Com reaccionaríeu?… No,
deixem-ho córrer. La natura és
sàvia i ens reserva espais men-
tals inaccessibles als altres, es-
pais de llibertat absoluta.
Inclús qui està pres en una
llòbrega cel·la pot volar, si vol,
amb la imaginació. I és que ne-
cessitem aquest espai tant com
l’aigua. Un professor meu de
pintura solia dir: “Vull que pin-
teu com si estiguéreu sols, tan-
cats al lavabo de casa”. El lava-
bo de casa és un lloc on podem
desempallegar-nos de totes les
màscares i on podem trobar, a
l’espill, la nostra cara vertade-
ra. El lavabo de casa és un
búnquer de la nostra intimitat,
un refugi, un recer que ens
manté lluny de tot. Per a la nos-
tra salut mental, per al nostre
benestar, calen més lavabos de
casa. Cal buscar-se o inventar-
se lavabos de casa per a poder
tancar-s’hi. L’entorn ens cons-
treny tothora, hem d’afluixar-
nos els cinturons, les cremalle-

res i els botons que ens agreu-
gen l’ànim. Calen vàlvules d’es-
capament. A mi em passa so-
vint que, per exemple, no em
sent lliure d’opinar. I ara no
parle de política ni d’as-
sumptes d’ètica o de societat,
sinó d’allò que més m’agrada i
m’ocupa: les arts. La gent no
acostuma a tolerar opinions
contràries o simplement dife-
rents de les seues. Dir que tal
obra de tal autor encimbellat
et sembla fallida o insulsa o im-
postada o fins i tot indigerible

no genera una conversa viva,
d’intercanvi d’arguments i de
matisos interpretatius, sinó
més aviat cares de perplexitat
o de ressentiment o d’indig-
nació, si no de burla. L’inter-
canvi de punts de vista, que
hauria de ser una festa revela-
dora, esdevé motiu de recels i
de distanciament. Per mitigar

aquest problema em vaig cons-
truir un lavabo de casa que con-
sisteix en una llibreta on anote
les lectures que faig. Al costat

de cada títol pose una
puntuació, sincera, im-
placable, sense cap mi-
rament. No hi valen els
cànons acadèmics, ni
les afinitats ideològi-
ques, ni les xifres de ven-
des, ni els currículums,
ni l’opinió de la crítica,
ni les amistats; hi
compten, sobretot, el
plaer i la impressió que
m’ha quedat del llibre.
Sovint, ignore l’emprem-
ta que m’ha deixat un
llibre fins que no ha
transcorregut un temps
des que l’acabe. Vaig en-
cetar aquesta llibreta
ara fa vint anys, vull re-
tre-li homenatge. El que
hi anote està escrit, ex-
clusivament —i ací va
de veres, no com en les
novel·les, els contes i els
articles—, per a mi ma-
teix. A voltes la consulte
i em recree revisant la
meua biografia de lec-
tor. S’hi dibuixa
l’evolució del meu gust i
de les meues fòbies. La
llibreta es manté lluny
de tot. No la mostre a
ningú; menys encara als
amics, coneguts i salu-
dats que publiquen lli-
bres. Seria com deixar-
los llegir el meu pensa-

ment. Seria com deixar-los en-
trar amb mi al lavabo de ma
casa. I el lavabo de casa és sa-
grat.

Cafetera Moka Express 6. Disseny: Alfonso Bialetti. 1932.
Fabricant: Bialetti (Itàlia)
Icona del disseny italià i europeu. Després de la Segona Guerra
Mundial coneixerà un gran èxit en tot el món i canviarà radicalment
el model de cafetera. Entre nosaltres esdevindrà un dels símbols
del boom econòmic dels seixanta i, per descomptat, un dels
models mes copiats i reeixits de la història del disseny.

NOTES DE CAMBRA

Lluny de tot
Manuel Baixauli

La importància del disseny
De l’olla de pressió al frigorífic, l’objecte es va adaptar a l’usuari

Ve de la pàgina 1

“Per això”, continua Alfaro Hof-
mann, “va resultar decisiu, com
defensaven uns dissenyadors de-
terminats, l’adaptació de l’ob-
jecte a l’usuari: aquest pas
serà clau en la seua
difusió i acceptació po-
pular”. Des dels primers
electrodomèstics que en-
cara guarden les formes
d’un cert gust kitsch i anti-
quat, passant per les influèn-
cies de les avantguardes, l’Esco-
la de la Bauhaus i l’onada racio-
nalista, al boom de l’objecte de
formes futuristes i estètica pop
dels anys seixanta, la col·lecció
recorre la mateixa evolució i
transformació d’una disciplina
com el disseny”. “Hi ha, d’una
banda”, assenyala Alfaro, “el dis-
seny d’origen americà i de l’altra
el disseny que es fa Europa. Al
primer, des de molt aviat, el com-
ponent de disseny, el valor del dis-
seny com a reclam per a la venda
hi està present, el fabricant utilit-
za, per exemple, aquest valor en
la publicitat, com a forma de
màrqueting, fins i tot hi apareix
el mateix dissenyador”. “Pel que
fa al disseny europeu”, continua,
“la figura del dissenyador és una
incorporació molt mes posterior,
perquè les grans marques o les
empreses importants del sector
ja tenien els seus propis equips
de professionals, la figura de l’en-
ginyer, a diferència dels ameri-
cans, on el dissenyador era una
figura externa a l’empresa”. “Apa-
reixen”, continua Alfaro Hof-
mann, “noms com un Raymond
Loewy, prototipus d’aquest dis-
seny que es fa després del crac
del 1929 amb el ressorgiment de
l’economia americana. Loewy i
altres dissenyadors com Henry
Dreyfuss, Dorwin Teague, s’apro-
fiten d’un mercat que demanava
noves formes i estructures i
propiciarà el creixement del dis-
seny industrial”.

Entre els primers objectes
que van formar la col·lecció Alfa-
ro Hofmann hi ha una Turmix, i
un dels últims a incorporar-s’hi
ha estat una aspiradora de la
marca Rowenta. “Cada dos
anys”, diu Alfaro Hofmann, “un
equip seleccionador, una mena
de jurat, fem una tria dels objec-
tes que han aparegut al mercat i
escollim la peça que al nostre ju-
dici reuneix una sèrie de quali-
tats, estètiques, funcionals, in-
dustrials, etc., i l’incorporem a la
nostra col·lecció”. “En aquesta
tasca”, continua, “és molt impor-
tant la participació del mateix
sector, la informació que ens faci-
liten les empreses sobre els seus
productes”. En la col·lecció es po-
den veure algunes de les mar-
ques pioneres pel que fa al dis-
seny industrial a l’Estat espan-
yol. “El disseny diguem-ne
autòcton”, diu Alfaro Hofmann,
“no comença fins als últims anys
de la dècada dels cinquanta i
s’inicia amb el petit electrodo-
mèstic que resultava mes
econòmic de fabricar per a una
economia de les característiques
de l’espanyola”. Una de les “estre-
lles” d’aquest electrodomèstic

pioner es pot contemplar a
l’exposició. “És un molinet de ca-
fé”, diu Alfaro, “que es va fabri-
car l’any 1954 i el seu èxit, en
part, va raure en el fet que, a més
de fer-lo servir per al café, la
gent l’utilitzava per a moldre su-
cre i altres aliments, de manera
que es va convertir en un objecte
molt pràctic”. “L’electrodomèstic
espanyol”, continua Alfaro Hof-
mann, “és un producte que naix
marcat per les condicions

econòmiques i socials de l’època,
d’aquests anys de la postguerra;
d’altra banda, quan el mercat co-
mença a alliberar-se, es produeix
el fenomen de l’entrada de les
marques estrangeres, igual que
en altres sectors industrials, com
Telefunken o AEG, que tenen
fàbriques a Espanya i fins i tot
fabriquen models exclusius per
al mercat espanyol”. “D’altra ban-
da”, continua, “és el moment en
què hi apareixen les grans mar-

ques espanyoles, com Pimer, una
petita empresa catalana que pro-
dueix la famosa batedora Minipi-
mer, un dels electrodomèstics
que han fet història i que avui
continua comercialitzant Braun;
hi ha també Edesa, més centrada
en els productes de “línia blan-
ca”, com frigorífics i llavadores, o
Elbe o Lavis, que ho faran en
l’electrònica”. Gràcies a la
televisió, que en aquests anys es
transforma en el nou mitjà popu-

lar de comunicació, molts
d’aquests electrodomèstics s’in-
trodueixen en les llars. Entre els
productes que coneixen un gran
èxit hi ha l’olla de pressió que la
marca Magefesa presenta amb
llicència francesa. “Hi ha casos,
diu Alfaro Hofmann, “molt curio-
sos, com la comercialització dels
frigorífics, que, a causa dels pro-
blemes d’electricitat que hi havia
sobretot als nuclis rurals,
s’optarà per fer-ne una còpia en

Llavadora model II. Disseny: Henry Dreyfuss, 1953. Fabricant:
Hoover (Espanya)
Durant molt de temps la llavadora serà una peça sospitosa en
la llar, destinada a romandre reclosa en un espai
secundari. El dissenyador Henry Dreyfuss creava
per a l’empresa americana Hoover, una de les
marques líders de l’electrodomèstic, les
primeres llavadores que s’adaptaven a la
modulació dels mobles de cuina.

Vaig encetar aquesta
llibreta ara fa vint
anys, vull retre-li
homenatge
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