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El mocador de paper i altres
invents que ens han fet la vida més
fàcil
Un llibre recull fins a 300 innovacions que s’han acabat
integrant a la nostra vida
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El mocador
de paper és un invent que aviat farà 100 anys. // CC0
HYBRID
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Quan riem. Quan plorem. Quan estem conspitats.
Estirem la mà i busquem un mocador de paper. Devem
la idea a l’empresa paperera Kimberley-Clark, que els va
desenvolupar durant la Primera Guerra Mundial amb la
intenció de fer-ne benes. Va rebre el nom de celucotton,
que significa cotó de cel·lulosa.
Les infermeres l’utilitzaven com a tovalloletes
higièniques i com que n’hi havia grans estocs, la
companyia va comercialitzar una compresa femenina
que no va tenir gaire èxit i, després, el Kleenex, paraula

derivada del verb to clean. Ara sí, va ser tot un èxit que
tant s’usava per desmaquillar-se com per mocar-se. Ho
llegim a Invents, l’entretingut llibre que el dissenyador
gràfic, il·lustrador i editor Ròmul Brotons acaba de
publicar a Albertí Editor.
PUBLICIDAD

Thanks for watching!
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Ho hem preguntat moltes vegades: tens un mocador de paper? // CC0

Un llibre fruit del confinament
L’autor explica que aquest llibre va néixer durant el
confinament, durant el llarg aïllament que va convertir
el telèfon, els mitjans informàtics, la ràdio i la televisió
en instruments imprescindibles per mantenir el
contacte amb l’exterior.
“La humanitat ha avançat, per bé o per mal, al ritme
dels invents, de les innovacions”, escriu al pròleg, i aquí
recull fins a 300 invents cabdals vinculats al benestar
humà, la comprensió del món i l’univers, els sistemes
de propulsió, les diverses fonts d’energia ila medicina,
que per cert, inclou la vacuna contra la covid.
PETIT VIATGE CAP ALS INVENTS
El calendari
Aviat donarem la benvinguda al calendari del 2022 i
estaria bé agrair-ho als qui el van inventar fa uns 4.500
anys: els habitants de Babilònia. Explica Ròmul Brotons

que ja dividien l’any en dotze mesos de trenta dies
cadascun i hi recollien els moviments de la Lluna.

Ja tens el calendari del 2022? // CC0

El botó
Sembla ser que ja existia a l’edat de bronze però com a
peça ornamental feta d’os, de banya o de fusta que
decorava agulles i cinturons. Explica l’autor d’Invents
que no és fins al segle XIII, quan es van posar de moda
els vestits ajustats al cos, que no vam començar a
cordar-nos la roba amb botons.
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El botó, d'accessori ornamental a peça imprescindible. // CC0

El raspall de dents
Els dentistes recomanen rentar-se les dents tres cops
al dia i fer-ho durant dos minuts ben bons. Encara que
ho pugui semblar, no som de les primeres generacions
d’humans que tenim cura de la nostra salut bucodental
ja que l’aparició del raspall de dents es remunta a uns
quants segles enrera. El van inventar els xinesos i en
van deixar constància en una enciclopèdia editada l’any
1498 que descriu un instrument format per una filera

de pèl decrin de senglar de Sibèria amb un mànec d’os
destinat a aquesta finalitat.

El raspall de dents el devem als xinesos. // CC0

El menjar congelat
Molt interessant descobrir que més enllà de l’invent de
la nevera elèctrica, les investigacions a l’entorn de la
conservació dels aliments es van incrementar gràcies
al biòleg nord-americà Clarence Birdseye a partir del
1912. A la península canadenca de Labrador va
observar el mètode de conservació dels inuit: fred, gel i
vent congelaven el peix tot just acabat de pescar. I
sense perdre els valors nutricionals. El secret era la
congelació ràpida i això va reproduir de tornada a Nova
York. Uns anys després, al 1924, fundava l’empresa
Birdseye Seafood per distribuir filets de peix congelat.

La comunitat inuit va inspirar la congelació habitual dels aliments. // CC0

SABIES QUE...?
La primera ciutat
Explica Brotons que les primeres aglomeracions
urbanes van aparèixer a Mesopotàmia cap pal 6.500
anys abans de Crist. A la riba del riu Eufrates va néixer

una de les primeres ciutats de les que es té notícia i la
que hauria engegat el concepte d’urbanització per
organitzar cases, temples i palaus. Aquesta població es
deia Ur.

El concepte d'urbanització va néixer, molt probablement, a la ciutat d'Ur. // CC0

La pòlvora
Doncs la van inventar els xinesos a principis del segle IX.
Era una combinació d’un 75% de salnitre, un 15% de
fusta i un 10% de sofre que quan s’inflamava produïa
una forta deflagració i que, curiosament, utilitzaven per
a pràctiques religioses. Van ser els àrabs els qui van
començar a fer-ne un ús militar a partir del segle XIII.

La pòlvora, base dels focs artificials, la van inventar els xinesos. // CC0
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