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L'objecte i la
vinculació
Quina és la teva vinculació amb
l'objecte? A quins valors, records,
afectes, o emocions apel·la?

Començaré aquest treball explicant que certament m’ha costat força
decidir-me per un objecte que tingués un fort significat per a mi. De fet he
anat obrint calaixos fins que he donat amb un dels meus jocs preferits de
petit. Les bales o mal anomenades “canicas”.
A la meva escola es van posar de moda les bales de tots els materials,
grandàries i colors diferents. Van esdevenir tal fenòmen que va ser normal
que tots els nens de l’escola guardéssim la caixa que les contenia com un
dels tresors més preuats.
Recordo que després de l’escola sempre anàvem a berenar i jugar a casa
d’algun dels amics de classe. 
El sentiment que em desperta actualment és el d’enyorança aquella època
infantil anterior a la digitalització on ens divertíem prescindint de les
pantalles.



Característiques Funcionalitat
Les bales serveixen com una joguina per a nens. També
es poden fer servir per crear patrons o formes en rodar-
les per una superfície plana.

Les bales també es poden utilitzar per emmagatzemar
informació. Les bales poden tenir diferents colors o
mides, que es poden fer servir per codificar diferents bits
d'informació. Per exemple, si es té un conjunt de bales
amb els colors vermell, blau i verd, es poden fer servir per
codificar un nombre de tres dígits, com el número 101.

Les bales són esfèriques, tenen un
diàmetre entre 10 i 15 mm i estan fetes de
vidre o ceràmica. La seva superfície és llisa
i brillant, i poden ser dun sol color o de
diversos colors. Són generalment rodones,
encara que també poden ser cúbiques o
daltres formes.

Característiques
formals i

funcionalitats 



Dimensions
culturals 

L'origen del joc de bales és incert, encara que es creu que el joc és originari de la Xina o de
l'Índia. El joc s'esmenta per primer cop en un manuscrit xinès de la dinastia Tang, que data
de l'any 618 dC.  
Els xinesos creien que aquestes esferes de vidre eren especialment valuoses perquè es
creia que contenien el poder dels déus.
També es creu que el joc el joc de les bales es va estendre per tot el món a través del
comerç, i els grecs el van adoptar i el van millorar.
A l'antiga Roma, els nens jugaven a les bales amb un joc anomenat Trochus. El Trochus era
un disc de fusta amb un forat al centre, i els nens el feien servir per fer rodar les bales per
una superfície.

A l'Edat Mitjana, les bales es van fer de vidre de roca. Aquestes esferes de vidre eren molt
difícils de fer i, per tant, eren molt valuoses. A mitjans del segle XVIII, es va descobrir com fer
les bales amb vidre bufat. Això va fer que les bales fossin més fàcils de produir i, per tant,
més accessibles per a la gent comuna.

Com canvien en diferents contextos
culturals o èpoques històriques?



Quina és la relació entre disseny i antropologia?

L'antropologia busca comprendre els fenòmens de la vida humana a través de la
pràctica de la investigació qualitativa (entrevistes, observació, documents, etc.),
mètode que permet l'estudi de les diferents realitats socials, culturals i humanes,
aportant una visió crítica de la mateixa.
És per això, que ens pot aportar moltes idees als dissenyadors, ja que la investigació
qualitativa és l'eina fonamental per conèixer la cultura del grup humà al que ens
volem dirigir. A través d'aquesta metodologia de recerca es poden conèixer les
necessitats, les intencions i els gustos dels clients, i així poder dissenyar productes
més encertats.

També pot aportar moltes idees vinculants entre user experience, productes i
serveis, ja que l'objectiu de l'antropologia és conèixer el context de vida dels
individus, comprendre'n el món, les necessitats i els nivells de satisfacció.

En general, podríem dir que els antropòlegs del disseny treballen a les interseccions
de la societat, la cultura i el disseny.

Relació entre disseny
i Antropología
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