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El patronat és l’òrgan de govern de la Fundació i està format per
un grup de persones de reconegut prestigi per la seva activitat
pionera en la història del disseny. El seu desig és promoure
la recerca i difusió d’aquesta branca de la història, així com
facilitar la transmissió d’experiència i coneixement a les futures
generacions, a les institucions i a la societat en general.
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Obituari

Adéu a l’Anna Calvera
El dia 4 de febrer va morir l’Anna Calvera després d’una llarga i penosa malaltia.
Nascuda a Barcelona el 1954, Calvera era una de les nostres historiadores i pensadores del disseny més reconegudes. Formada en l’àmbit del disseny gràfic i
la filosofia, va ampliar els seus coneixements amb estudis de semiòtica a Itàlia i
va fer la investigació de la seva tesi doctoral sobre William Morris a Londres. Al
llarg de la seva vida va combinar la tasca docent i la recerca a la UB, el resultat
de les quals van ser una sèrie de llibres, catàlegs d’exposicions i articles que la
van significar com una gran especialista en disseny gràfic, història i estètica del
disseny. En paral·lel, va desenvolupar una intensa activitat institucional. De fet,
la trobàvem sempre al front de qualsevol iniciativa que tingués com a objectiu
millorar l’estatus acadèmic i científic del disseny i la seva història.
Memorial Anna Calvera.

Va ser membre del FAD, de l’ADP, impulsora del Grup de Recerca en Història
de l’Art i del Disseny Contemporanis (GRACMON) i també fundadora, el 1999,
de l’International Committee of Design History and Studies (ICDHS). En aquest
sentit, durant l’estiu de 2017 i fins poc abans del seu decés, va treballar intensament per organitzar el congrés 10+1 d’aquest col·lectiu a Barcelona. Ella va
impulsar la primera reunió del ICDHS que va tenir lloc a la nostra ciutat el 1999
i semblava oportú celebrar com una modesta trobada d’historiadors s’ha anat
convertint amb els anys en l’esdeveniment internacional per excel·lència de la
història del disseny.
El 2006 va participar en la constitució de la FHD i va romandre al seu patronat
fins el 2015. A partir de 2016, i fins els seus últims dies, va ser juntament amb
la Isabel Campi i el Beppe Benenti co-directora de la recerca i edició del llibre
Roca. 100 años diseño a diseño encarregat a la FHD.
Amb l’Anna Calvera perdem, abans d’hora, una de les veus més crítiques i autoritzades de la historia del disseny, tant a nivell nacional com internacional, i
una autèntica activista. Ens queda, això sí, una voluminosa obra escrita que, no
dubtem, aviat serà objecte d’estudi.
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Trobades científiques

II Simposi de la FHD:
Diseño y franquismo

Els dies 22 i 23 de febrer va tenir lloc al Museu del Disseny de Barcelona el
segon simposi de la FHD, que en aquesta ocasió portava el nom de Diseño y
franquismo.
El simposi convocava els historiadors a explorar les condicions sota les quals
evolucionà la cultura material i visual d’Espanya durant el franquisme i de
quina manera el disseny es va obrir pas en un context ple de contradiccions.
Es tractava d’investigar el disseny en el marc d’una economia i una societat
que va transitar de la precarietat de la postguerra al creixement econòmic; de
l’autarquia al “desarrollisme” industrial; sota un règim totalitari en que la cultura

Fotografía de Pérez de Rozas sobre la
benedicció d’un biscúter, el dia de
Sant Cristòfor (1954), que servia de
reclam del simposi. AFB

Jordi Gràcia impartint la conferència
La tensión de la ruptura.
Cultura y estado.
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va haver de moure’s en un marc de llibertats restringides, d’aïllament i també de
repressió, de tal manera que la modernització de la península es desenvolupà
sota condicions d’excepcionalitat.
Malgrat la dificultat de fer aflorar un tema tan poc investigat, però que la FHD creia
fonamental en la història del nostre disseny, el simposi va registrar 30 inscrits
i s’hi van presentar 16 ponències. Aquestes es van agrupar sota els següents
temes: Disseny i autors; Processos d’institucionalització; Modernització i oci; i
Visions externes.
El simposi va ser inaugurat pel Dr. Jordi Gràcia, professor de la UB, que va
pronunciar la conferència La tensión de la ruptura. Cultura y estado, la qual
va versar sobre la sorprenent modernitat d’una sèrie d’iniciatives culturals
desenvolupades per la societat civil malgrat el règim de Franco.
Els debats relatius a cada tema van ser molt animats i van tenir lloc en castellà,
atès que van venir participants de la resta d’Espanya. Al llarg del simposi hi va
haver temps d’intercanviar experiències i opinions, tant d’historiadors sèniors
que havien viscut el franquisme i n’eren testimonis presencials, com d’altres
més joves que ara s’endinsen en aquest tema d’investigació.
Abans de l’inici del simposi, els assistents van tenir l’oportunitat de visitar la
reserva del Museu del Disseny i el Centre de Documentació. La copa de cava
que es va oferir a la cafeteria del Museu va ser patrocinada per Caves Vilarnau.
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Debat durant el simposi.
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10+1 Congrés de l’ICDHS:
Back to the Future. The Future in the Past

Del 29 al 31 d’octubre va tenir lloc a Barcelona la cita més important del món per
a tots els historiadors i estudiosos del disaseny: l’onzè congrés del International
Committee of Design History and Design Studies (ICDHS).
La temàtica del congrés convocava els especialistes a reflexionar sobre com el
passat del disseny es projecta cap el futur. Aquesta edició numerada simbòlicament com 10+1 representava per al ICDHS el final d’una etapa i l’inici d’una
de nova.
El congrés va ser organitzat per les següents entitats i els seus representants:
 epartament d’Arts Visuals i Disseny de la UB: Anna Calvera (†),
D
Oriol Moret i M. Dolors Tàpias.
 rup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis
G
de la UB: Mireia Freixa.
Fundació Història del Disseny: Isabel Campi.
Museu del Disseny de Barcelona: Pilar Vélez.
L’organització de la trobada científica es va iniciar l’hivern de 2017 amb la recepció de 208 papers que van ser avaluats per un comitè científic de 91 experts
coordinats per Oriol Moret (Espanya), Helena Barbosa (Portugal) i Priscila Farias (Brasil) mitjançant la plataforma Easychair. La secretaria científica es va instal·lar a la Facultat de Belles Arts de la UB.
A continuació es va posar en marxa tota la maquinària organitzativa de l’esdeveniment; la secretaria tècnica i la coordinació del qual va ser portada per la
FHD. Les inscripcions es van fer mitjançant la plataforma digital de l’empresa
INT Meetings.
Durant els tres dies del congrés es van presentar 150 ponències llegides per alguns dels historiadors i estudiosos del disseny més reconeguts a nivell internacional. Els conferenciants destacats o keynotes van ser Mireia Freixa (UB), Alain
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Conferència inaugural.
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Vestíbul durant
els coffee breaks.

Findeli (Universitat de Nimes), Pilar Vélez (Museu del Disseny) i Fedja Vukić,
responsable de l’organització de proper congrés del ICDHS a Zagreb.
La conferència inaugural va tenir lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona
i les sessions al Museu del Disseny i a les aules de Can Jaumandreu (UB). Atès
que ambdós últims recintes es troben al Poblenou, es va procurar que totes les
activitats del congrés tinguessin lloc en aquest barri. El sopar de gala es va fer
a l’Hotel Gates i la tarda del dimarts es va organitzar una visita al showroom de
l’empresa BD, que va ser atès pels seus membres fundadors.
El congrés va registrar 185 assistents vinguts de tot arreu del món, els quals
van ser rebuts i assistits en tot moment per Patricia Bueno i Cecilia Jané (FHD),
Míriam Soriano (GRACMON), més 20 estudiants voluntaris de la Facultat de
Belles Arts de la UB.
La identitat visual va ser inicialment definida per Anna Calvera i va ser la que es
va aplicar al web desenvolupat per Iquadrat i Albert Marcet. La segona fase de
la identitat va ser dissenyada per Dagmar Jiménez.
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Visita al showroom de BD.

Sopar de gala.

Una peça impactant de l’esdeveniment va ser el voluminós llibre d’actes —de
852 pàgines i 134 ponències— que es va lliurar als assistents juntament amb
les acreditacions. El llibre està relligat en quadernets separats, cadascun dels
quals es dedica monogràficament a un bloc de sessions. El treball de maquetació i composició va ser desenvolupat per Oriol Moret i Borja Vilaplana, que
coordinaven i supervisaven un equip de set persones. Publicacions de la UB es
va encarregar de les feines d’edició, traducció, correcció, impressió, emmagatzematge i actualment de la venda i distribució del llibre.

Llibre d’actes (1a plana).

El congrés es va finançar amb les inscripcions dels assistents, la generosa cessió
de les instal·lacions de Can Jaumandreu de la UB i del Museu del Disseny i amb
una subvenció de la Diputació de Barcelona. El llibre d’actes va ser finançat per
Publicacions de la UB i una subvenció de la Fundació Banc Sabadell. La pàgina
web va ser finançada per la Facultat de Belles Arts.
Es poden consultar les publicacions i enregistraments del congrés al web:
http://www.ub.edu/icdhs/barcelona10+1
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Presentació de la FHD en l’Open Session
del congrés 10+1 de l’ICDHS

En el marc del congrés del ICDHS, i dintre de
l’Open Session que agrupava presentacions
institucionals i treballs en curs, la presidenta de la FHD, Isabel Campi, va llegir la ponència “FHD. Topics in the Past, Present and
Future”, on s’hi feia una relació dels temes
d’investigació que directa o indirectament
ha tractat la Fundació al llarg dels seus onze
anys de vida. Els temes i produccions realitzades es varen agrupar d’acord amb els següents apartats:
Teoria del disseny
Disseny al món
Disseny a Espanya
Disseny a Catalunya
Patrimoni documental i arxius
Es va explicar als assistents que a partir d’aquesta temàtica es pretén generar coneixement, proporcionar espais per al debat als historiadors del disseny
— generalment molt dispersos— i atreure cap a Barcelona els debats historiogràfics més recents.
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Isabel Campi debatent animadament
amb un congressista de la sala.

Sessió de clausura.
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Publicacions

Llibre Diseño y franquismo. Dificultades
y paradojas de la modernización en España

Totes les actes del simposi Diseño y franquismo es
troben penjades al web de la Fundació, però uns
mesos després de l’esdeveniment es va decidir no
fer un llibre d’actes convencional, sinó una publicació específica. El tema era original i les ponències
inèdites, per la qual cosa es va veure que era interessant i viable plantejar una monografia sobre
el tema.
L’Oriol Pibernat s’ha encarregat de fer una selecció dels millors articles presentats als dos simposis
de la FHD, als quals se n’hi ha afegit algun altre de
localitzat en revistes sobre arquitectura i disseny.
També s’ha ocupat d’estructurar els capítols i de
redactar una introducció, així com un article en el
que es fa un estat de la qüestió sobre els estudis de
disseny i franquisme.
Al llarg de 2018 el projecte del llibre s’ha enviat a
diverses editorials especialitzades en història i en
disseny. En el moment de tancar aquesta memòria
n’hi havia una d’interessada en la seva publicació.
Maqueta provisional del llibre
Diseño y franquismo.
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Llibre Smart Servants. Domestic Appliances
at the Alfaro-Hofmann Collection

Un cop acabada la campanya de beques sobre la
història dels electrodomèstics, finançades per la
FHD i la Col·lecció Alfaro-Hofmann de València, es
va veure la necessitat de reunir els articles presentats per a fer-ne un llibre.
Els articles estan en anglès i es pensen deixar en
aquest idioma per assegurar-ne la difusió internacional. El autors i els articles són: Li Zhang, “Bisexual and Invisible Memory: Gendered Design History
of the Domestic Sewing Machine, 1850-1950”;
Stefan Osdene, “Aeodynamics and the Evolution
of the Electrical Fan Design, 1850-1960”; Gabriele
Neri, “Cleaning in Motion: The Vacuum Cleaner
and its Relationship with the Human Body”; Sorcha
O’Brien, “Women, Domesticity and the Vacuum
Cleaner in Post-War Ireland”. El llibre porta un pròleg que explica les intencions i resultats d’aquestes
beques.
Durant el 2018 la Col·lecció Alfaro Hofmann ha
fet diversos contactes amb fundacions que podrien patrocinar una publicació d’aquesta mena. Els
contactes no han tingut èxit i el 2019 es continuarà
treballant en la recerca de finançament.

Maqueta provisional
del llibre Smart Servants.
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L’investigadora Li Zhang,
autora d’un dels articles.

Arxius

Projecte Mapa dels arxius
de disseny de Catalunya

Al llarg de 2018 es va redactar el projecte complet del Mapa dels arxius de disseny de Catalunya. Es tracta de dissenyar i pujar a Internet un geolocalitzador
que ubiqui els arxius de disseny que es troben dispersos per tot el territori català, amb l’objectiu de facilitar la tasca dels investigadors.
El projecte ha estat elaborat per una comissió formada per Marta Montmany,
Oriol Pibernat, Isabel Campi i Esther Rodríguez i consta de tres parts: una dedicada als objectius i metodologia; una dedicada a la Guia de Fons de Disseny,
elaborada per Esther Rodríguez durant les seves pràctiques a la FHD; i un estudi
comparatiu de guies i mapes similars realitzats a diversos països europeus.
Al llarg de 2018 es va presentar el projecte Mapa al Premi Lluís Carulla de Projectes Culturals i a la Fundació Mútua Catalana, però aquestes institucions el
van desestimar. El 2019 es refinaran els objectius i metodologia d’acord amb
paràmetres procedents de la geografia humana, la qual cosa donarà més rigor
científic al projecte.
Coberta del Mapa dels arxius
de disseny de Catalunya.

Fons Jordi Vilanova

Dibuix de Jordi Vilanova (anys 50).
Saló dels Srs. Capell.

A finals de 2018 es va acordar cedir el fons del dissenyador Jordi Vilanova al
Museu del Disseny de Barcelona. El motiu principal és garantir la seva conservació a llarg termini, ja que a la Fundació no es disposa de mitjans tècnics per
a detenir el deteriorament dels documents. El fons està raonablement ordenat
i es disposa del projecte de catalogació realitzat per Rosalba Poveda, però
aquest no es pot dur a terme per manca d’espai. Els fills de Jordi Vilanova
estan d’acord amb aquesta cessió, perquè entenen que és la millor solució per
a la conservació de l’arxiu professional del seu pare.
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Empreses

Projectes per a Roca Sanitario

Al llarg de 2018 es van fer correccions exhaustives de les proves del llibre Roca.
100 años diseño a diseño, que va sortir d’impremta al desembre. Està previst que
la presentació pública es faci a principis de 2019.
La tardor de 2018 Roca Sanitario va encarregar a la FHD la
creació d’una base de dades de 1000 adreces de biblioteques d’escoles de disseny i arquitectura, museus i centres de
disseny de tot el món, que servirà per a la promoció directa
del llibre.

Logotip del centenari
de la companyia Roca dissenyat
per l’estudi de Pepe Gimeno.
A la dreta, pàgines interiors del llibre
Roca. 100 años diseño a diseño.
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Secretaria i organització
Millores a la comunicació
Al llarg de 2018, gràcies a la incorporació de Patricia Bueno a secretaria, s’han
intensificat molt les tasques de comunicació. Totes les activitats i notícies
s’anuncien al web i al Facebook. Puntualment, cada mes, s’envia a tots els amics
de la Fundació un newsletter amb informació seleccionada sobre congressos,
exposicions, noves publicacions i ofertes de treball. Aquest butlletí té per objectiu proporcionar informació altament especialitzada i útil per als investigadors.

Adaptació a la Llei de Protecció de Dades
Durant el mes de juliol es va procedir a adaptar la base de dades i el web de la
Fundació a la Llei de Protecció de Dades d’obligat compliment als països de
la Unió Europea. L’adaptació a la Llei va ser realitzada per l’advocada Esperança Jordà.

Incement d’amics
Al llarg de 2018 el nombre d’amics s’ha incrementat amb sis nous amics. Són
historiadors i estudiosos del disseny procedents d’Espanya (4), Xile (1) i Colòmbia (1). Amb aquests el total d’amics de la Fundació és de 64.
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La realització d’encàrrecs els anys 2016 i 2017 ha contribuït en gran manera a
sanejar els comptes de la Fundació en època de crisi. L’exercici de 2017 es va
tancar amb un resultat de -1.689,25 € malgrat que a nivell comptable el resultat
era de -45.945 €. Aquesta xifra es va veure compensada per un excedent líquid
de 44.255,75 € corresponent a factures emeses el 2016 i cobrades el 2017.
El 2017 es van vendre els fons d’inversió de La Caixa, que durant dos anys no
van donar cap interès, i es van traslladar a una gestora de valors que per a 2018
augura resultats molt positius.

Balanç de situació 2018

Passiu corrent
0,48%

Actiu corrent

Passiu no corrent

3,02%

0,67%

Actiu no corrent

Patrimoni net

96,98%

98,85%

ACTIU
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PASSIU

Pèrdues i guanys 2018

Amortització
immovilitzat material

Personal
19,33%

1,53%

Subvencions a projectes

Operacions
financeres

11,58%

Venda de productes
i serveis

0,78%

48,45%

Donacions
15,89%

PÈRDUES

GUANYS

Operacions
financeres
24,08%

Despeses ordinàries i projectes editorials
78,36%

-1.689,25 €

Operacions financeres

Subvencions a projectes

Personal

Donacions

Amortització
immobilitzat material

Operacions financeres
Venda de productes
i serveis

Despeses ordinàries i
projectes editorials
Remanent
d’ingressos per projectes
de l’any 2016

PÈRDUES

GUANYS
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