
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de prensa 
 
 

Colexio de Fonseca, Santiago de Compostela 

Do 6 de xullo ao 29 de agosto de 2012 
  



 
Nota de prensa 

 
A exposición de Santiago, que se mostra por primeira vez en España, propón 
un fascinante percorrido por algúns dos utensilios que empregamos a cotío e 
que se revelaron coma imprescindibles  
 

Heroes ocultos 
Inventos xeniais. Obxectos cotiáns 

 
 
Que fai que un obxecto cotián se converta nun heroe oculto? Rodéannos 
centos de utensilios que foron fabricados millóns de veces e que se 
converteron en indispensables no noso día a día. En esencia, 
permaneceron inalterables durante décadas e mantiveron o seu valor e 
relevancia de forma incuestionable. Son clásicos cotiáns, pero que, en 
tanto que produtos industriais, encarnan ideais da modernidade que 
aínda hoxe son relevantes: economía de materiais, funcionalidade e 
durabilidade. Heroes ocultos. Inventos xeniais. Obxectos cotiáns 
revélanos algúns destes elementos indispensables e analízaos baixo 
catro aspectos: innovación, produción, evolución e inspiración. A 
exposición cóntanos as historias que hai detrás de 27 destes obxectos 
cotiáns. Historias que permiten extraer interesantes conclusións sobre 
acertadas estratexias creativas e empresariais, ou sobre como o azar 
converteu en produtos masivos e de éxito inventos que foron concibidos 
como algo completamente distinto. Para a súa exhibición en España, a 
mostra tamén detalla o que se agocha tras algúns obxectos propios da 
cultura española coma o abanico ou o cántaro. 
 

 

 
Heroes ocultos. Inventos xeniais. Obxectos cotiáns. Lugar: Colexio de Fonseca 
(praza de Fonseca, s/n) de Santiago de Compostela. Datas: do 6 de xullo ao 29 de 
agosto de 2012. Organización e produción: exposición de Vitra Design Museum en 
cooperación con Hi-Cone, producida e organizada pola Obra Social ”la Caixa”, coa 
colaboración da Universidade de Santiago de Compostela e o Departamento de 
Educación do Concello de Santiago. Comisariado: Jochen Eisenbrand e Laura 
Hompesch, conservadores do Vitra Design Museum.  
  



Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2012. O vicerreitor de Estudantes, 
Cultura e Formación Continua da Universidade de Santiago de Compostela, 
Francisco Ramón Durán; a primeira tenente de alcalde e concelleira delegada 
de Economía, Comercio, Turismo e Mercados do Concello de Santiago de 
Compostela, Reyes Leis; a directora xeral adxunta da Fundación ”la Caixa”, 
Elisa Durán; o director executivo territorial de ”la Caixa” en Galicia, Marc Arthur 
Benhamou; e o director do Vitra Desig Museum, Marc Zehntner, inauguraron 
hoxe en Santiago de Compostela a exposición Heroes ocultos. Inventos 

xeniais. Obxectos cotiáns, que se exhibe por primeira vez en España. A 
exposición, a cargo do Vitra Design Museum en cooperación con Hi-Cone, está 
producida e organizada pola Obra Social ”la Caixa” e conta coa colaboración 
da Universidade de Santiago de Compostela e o Departamento de Educación 
do Concello de Santiago. 
 
A Obra Social ”la Caixa” impulsa numerosas iniciativas en distintos ámbitos de 
actuación, un deles a cultura. A divulgación é un instrumento básico para 
promover o crecemento das persoas, e por este motivo a entidade traballa para 
achegar o coñecemento a públicos de todas as idades e niveis de formación. 
Entre estas actividades culturais, a Obra Social ”la Caixa” organiza exposicións 
por toda a xeografía española coa vontade de contribuír á sensibilización 
cidadá a través de contidos artísticos, científicos e sociais. 
 
Nesta ocasión, a entidade presenta 
Heroes ocultos. Inventos xeniais. 

Obxectos cotiáns, unha innovadora 
mostra de divulgación do deseño 
daqueles elementos que compoñen 
a nosa rutina e os nosos costumes. 
Elementos ideados para facernos a 
vida cotiá máis práctica e cómoda, e 
que perduraron no tempo, algúns 
deles practicamente sen 
modificacións, transcendendo con toda seguridade as propias pretensións dos 
seus creadores. Inventos, todos eles, que pasan desapercibidos no noso día a 
día, afeitos xa ao seu uso habitual, pero que modularon a nosa existencia de 
forma concluínte e evidente. 
 
Como chegaron estes obxectos a ser verdadeiros heroes ocultos? 
Probablemente trátase de algo relacionado cunha idea enxeñosa, aínda que 
facilmente comprensible. Os heroes ocultos son obxectos que foron fabricados 
millóns de veces, pero que seguen sendo indispensables no día a día. 



demostraron a súa valía unha e outra vez e, en esencia, permaneceron 
inalterables durante décadas. Dito doutro xeito, son clásicos cotiáns. 
 
E por que é interesante fixarse neses obxectos cotiáns? Porque, en tanto que 
produtos industriais, encarnan ideais da modernidade que aínda hoxe son 
relevantes: economía de materiais, funcionalidade e durabilidade.  
 
O desexo de calquera deseñador é crear produtos perdurables coma eses. 
Coas pezas, imaxes e vídeos que presenta a exposición analízanse catro 
aspectos: 
 

1. Innovación: a fascinante historia da invención destes obxectos. 
2. Produción: as condicións técnicas da súa exitosa fabricación a gran 

escala. 
3. Evolución: o seu desenvolvemento histórico e a asombrosa diversidade 

de modelos e variantes que xeraron. 
4. Inspiración: a súa estética, que segue a estimular o traballo de artistas 

e deseñadores. 
 
As historias que xiran arredor destes obxectos cotiáns permiten extraer 
interesantes conclusións sobre acertadas estratexias creativas e empresariais: 
 

• Hai que prestar atención aos detalles! As pequenas pero significativas 
melloras introducidas en produtos existentes poden ter unha influencia 
decisiva na satisfacción dos clientes e, polo tanto, nas cifras de ventas. 

 
• O traballo en equipo sempre paga a pena! Moitos dos produtos que se 

fabrican hoxe en grandes cantidades lograron atopar os seus 
compradores cando o inventor uniu forzas cun empresario que 
identificou o segmento de mercado correcto. 

 
• Hai que aceptar o inesperado! Algúns destes inventos foron concibidos 

nun principio como algo completamente distinto. 
 



 

27 INVENTOS XENIAIS  

 
1. ARQUIVADOR DE ARGOLAS 

 
O mecanismo de panca que segue sendo universal nos arquivadores de 
argolas da actualidade apenas cambiou desde que o inventase Louis Leitz en 
1896. Este invento respondía á crecente cantidade de correspondencia que 
supuxo o inicio da industrialización. Aínda que a dixitalización provocou o 
declive do arquivador de argolas, segue sendo o método máis xeneralizado de 
arquivado analóxico e mantén a súa importancia como símbolo por excelencia 
do traballo de oficina. 
 
2. LAPIS 

 
O lapis é o primeiro instrumento de escritura 
que utilizamos de nenos, xa que permite borrar os erros. É 
tamén o máis antigo: as súas orixes remóntanse ao século XVI, cando foi 
descuberto un depósito de grafito no norte de Inglaterra. Nicolas Jacques 
Conté ideou o método que segue usándose na actualidade para fabricar os 
lapis: unha mina de arxila e grafito endurecida nun forno e revestida de 
madeira. 
 
3. PLÁSTICO DE BURBULLAS 

 
A finais da década de 1950, os enxeñeiros Ao Fielding e Marc Chavannes 
investigaban o desenvolvemento dun novo tipo de papel pintado de material 
plástico con textura. Durante unha viaxe en avión, Chavannes tivo a impresión 
de que as nubes amortecían o descenso do aparello antes da aterraxe: desa 
anécdota xurdiu a enxeñosa idea de utilizar aire, selado dentro dunha película 
de plástico, como material de embalaxe. 
 
4. APÓSITO  

 
A principios do século XIX os seus usos aínda non estaban ben definidos. 
Citoplast, unha das primeiras cintas adhesivas comercializadas, vendíase tanto 
para tratar feridas leves como para reparar pneumáticos de bicicleta. Esas 
dúas aplicacións non tomaron camiños separados ata 1920, cando Earle 
Dickson, para tratar as feridas da súa esposa, decidiu pegar un pequeno anaco 
de gasa a unha tira de cinta adhesiva e protexela cun anaco de tea. Pouco 



despois, Johnson & Johnson comezou a fabricar o seu invento co nome de 
Band-Aid. 
 
5. CREMALLEIRA 

 
Para moitos adultos, o funcionamento da cremalleira segue sendo un misterio. 
A solución ocúltase dentro da pechadura: a ambos os dous lados da tira uns 
dentes idénticos con punta convexa e base cóncava van uníndose 
alternativamente para formar unha columna. A estrutura de interbloqueo impide 
que se despracen cara aos lados. Para abrir a cremalleira, a pechadura 
levántaos lixeiramente e sepáranse. A principios do século XX, o enxeñeiro 
Gideon Sundbäck dedicou sete anos a perfeccionar este mecanismo. 
 
6. CLIP 

 
Os conservadores e críticos de deseño falaron de «humilde obra 
mestra» ou «marabilla utilitaria e estética» para referirse ao clip 
ou suxeitapapeis, as orixes remóntanse a finais do século XIX, 
cando se crearon as primeiras máquinas capaces de dobrar e 
cortar arame de aceiro. A función do clip está baseada no 
principio da elasticidade, formulado polo físico británico 
Robert Hooke xa en 1678. 
 
7. CINTA ADHESIVA 

 
Pega cousas que teñen que estar pegadas, permite reparar pequenos 
rachados e roturas, e é indispensable para traballos manuais e embalaxes: a 
cinta adhesiva inventouse case simultaneamente en Estados Unidos e 
Alemaña. Na actualidade existen miles de tipos de cintas adhesivas para usos 
específicos. 
 
8. VELCRO 

 
O velcro é o exemplo típico da biónica, a aplicación de principios biolóxicos 
naturais á creación de sistemas técnicos. Neste caso, a dificultade de arrincar 
as espiñas de lampaza do pelo do seu can foi o que inspirou ao enxeñeiro 
suízo Georges de Mestral para inventar este sistema de pechadura en 1941. 
Creou dúas tiras de nailon, unha con ganchos ríxidos e a outra con bucles 
brandos, e foi mellorando a súa creación ata que a mediados dos anos 
cincuenta estivo lista para a produción en serie. 
 



 
9. TACO DE PAREDE 

 
En 1910, o British Museum contratou ao enxeñeiro John Joseph 
Rawlings para realizar unhas instalacións eléctricas coa 
condición de que danase o mínimo as paredes. A solución 
achada por Rawlings consistiu nun taco que funcionaba 
segundo o principio de «agarre mediante expansión». Estaba 
feito con fibras de iuta saturadas con cola. Case cincuenta anos 
máis tarde, o inventor suabo Artur Fischer concibiu o taco de 

expansión de plástico que hoxe se utiliza practicamente en todo o mundo. 
 
10. MOSQUETÓN 

 
Nos deportes de montaña, a vida do deportista depende do mosquetón, que 
recibe o seu nome dun arma de lume similar a un fusil que os soldados de 
cabalería se colgaban da bandoleira cun gancho. En 1909, Otto Herzog 
introduciu xa o mosquetón como sistema de seguridade para alpinistas. En 
1957, Yvon Chouinard, pioneiro estadounidense en deportes alpinos, comezou 
a producir modelos especiais de mosquetón para escaladores. Aínda que 
orixinalmente eran de aceiro, hoxe en día a maior parte fabrícase en aluminio. 
 
11. PARAUGAS 

 
O paraugas é o herdeiro do parasol, concibido para protexerse do sol e non da 
chuvia, como o seu nome indica. Durante moito tempo foi un elemento 
exclusivamente feminino, ata que no século XIX converteuse en atributo 
habitual do cabaleiro inglés. En 1928, Hans Haupt inventou en Berlín o primeiro 
paraugas encartable de peto. Nunha sociedade cada vez con maior mobilidade, 
o paraugas compacto pasou a se converter rapidamente nun práctico 
accesorio. 
 
12. PORTALATAS 

 
Como transportar seis latas de bebidas co mínimo gasto, esforzo e material de 
embalaxe? O enxeñeiro investigador Ougljesa Jules Poupitch decidiu dar 
resposta a esa pregunta a finais dos anos cincuenta. Foi a primeira persoa en 
descubrir as posibilidades do plástico como material elástico que podía ser 
utilizado para crear unha solución de embalaxe minimalista para as latas de 
bebidas, cunha cinta que permitía cargar seis delas. Na actualidade fabrícanse 
miles de millóns con formas e tamaños moi variados. 



 
13. TETRABRIK 

 
A invención do tetrabrik supuxo un golpe mestre no terreo dos envases e unha 
revolución no do transporte e a loxística. Impresionado polos avances da 
industria de envases estadounidense nos anos corenta, o empresario sueco 
Ruben Rausing comezou a investigar posibles substitutos da botella de leite. 
Inventou un sistema que permitía dar forma de tubo a un cartón revestido, 
enchelo de leite e selalo en envases individuais en forma de tetraedro. 
 
14. GOMA ELÁSTICA 

 
Thomas Hancock fundou a industria británica do caucho a 
mediados do século XIX. Descubriu o proceso químico e 
tecnolóxico que permitía fabricar goma a partir de caucho 
endurecido ao engadirlle sulfuro. En 1844, Steve Perry 
iniciou a comercialización da primeira goma elástica. 
Desde entón representa a elasticidade cunha mestura 
de sinxeleza e atractivo estético. 
 
15. PINZA PARA TENDER 

 
As primeiras pinzas para tender a roupa foron fabricadas con longas varillas. 
Posteriormente houbo modelos tallados ou modelados artisticamente nun 
torno. En 1853, o estadounidense David M. Smith ideou o prototipo da pinza 
moderna: dúas partes idénticas unidas por un resorte de arame. Aínda que a 
miúdo se consideran obsoletas, as pinzas seguen existindo, en parte porque 
facilitan o método máis económico e ecolóxico de secar a coada. 
 
16. TIRARROLLAS 

 
O tirarrollas naceu a finais do século XVII. Para poder almacenar viño durante 
máis tempo, a procura de alternativas ás barricas de carballo conduciu á 
utilización de botellas de vidro que se selaban cun tapón de cortiza. A primeira 
patente de tirarrollas foi concedida en 1795 ao clérigo británico Samuel 
Henshall. Calcúlase que na actualidade existen aproximadamente 50.000 
modelos distintos. 



 
17. LÁMPADA 

 
A súa invención atribúese a Thomas Alva Edison en 1879, 
aínda que houbo importantes precursores nas décadas 
anteriores e, de feito, o inglés Joseph Wilson Swan 
adiantóuselle. Con todo, Edison mellorou os tipos de 
lámpadas incandescentes existentes e sentou as bases dun 
sistema eléctrico funcional que acabou posibilitando que a 
lámpada eléctrica puidese competir coas lámpadas de gas. 
Na actualidade existen fontes lumínicas máis eficaces, pero 
dificilmente poden alcanzar o atractivo estético da lámpada 
incandescente. 

 
 
18. BOLÍGRAFO 

 
O bolígrafo é sinónimo de posibilidade de escribir quilómetros e quilómetros 
fluidamente e por pouco diñeiro. Na actualidade pouca xente sabe que 
numerosos enxeñeiros dedicaron moito tempo e moita enerxía ao problema de 
como obter un fluxo uniforme de tinta. Colocando unha bóla na punta do 
bolígrafo, o inventor húngaro László József Bíró achou por fin unha solución 
satisfactoria, na que se basea o modelo presentado por Marcel Bich en 1950, o 
BIC Cristal. 
 
19. NOTAS ADHESIVAS 

 
A finais dos anos sesenta, Spencer Silver, científico do laboratorio de 
investigación de 3M, traballaba na creación dun novo adhesivo extraforte. Con 
todo, deu cunha cola de escasa potencia que permitía pegar cousas, pero 
tamén despegalas a continuación. Un compañeiro de Silver, Arthur Fry, 
molesto porque o punto de libro do libro de coro que utilizaba nos ensaios do 
coral lle caira constantemente, tivo a idea de recubrir o papel con aquel novo 
adhesivo para crear puntos de libro facilmente substituíble. As notas adhesivas 
Post-it foron comercializadas en 1980. 
 
20. MISTOS 

 
En 1848, o químico alemán Rudolf Christian Boettger inventou os mistos 
modernos ao substituír o fósforo branco tóxico que fora utilizado ata entón para 
as cabezas polo fósforo vermello da tira de fricción da caixa. Así se eliminaba o 



perigo de que o misto prendese só. Xa en 1896, unha cervexeira encargou 
50.000 unidades para anunciar o seu produto, o que impulsou a creación de 
máquinas para a produción industrial de mistos. 
 
21. LATA 
 
Para conservar alimentos perecedeiros poden introducirse 
en recipientes herméticos que logo son esterilizados en 
auga fervendo. O inventor deste método foi o francés 
Nicolas Appert, gañador dun concurso anunciado por 
Napoleón, o cal necesitaba provisións básicas que se 
conservasen máis tempo. Appert empregaba fráxiles 
botellas de vidro, pero o comerciante británico Peter 
Durand tivo a idea de substituílas por finas pranchas de 
ferro revestido de estaño, polo que o rei Xorxe III lle 
adxudicou unha patente en 1810. 
 
22. LEGO 

 
O nome comercial Lego, co que o fabricante de xoguetes Ole Kirk Christiansen 
bautizou a súa empresa en 1934, deriva das palabras danesas leg godt (‘xoga 
ben’). Nun principio, Christiansen producía xoguetes tradicionais de madeira, 
pero empezou a investigar novos materiais e, en 1947, adquiriu a primeira 
máquina de modelado por inxección de Dinamarca. O primeiro ladrillo Lego foi 
fabricado dous anos máis tarde, e en 1958 xa adquirira a forma definitiva que 
posúe na actualidade. A Asociación Británica de Xogueterías elixiu as pezas de 
Lego como «xoguete do século XX». 
 
23. BOLSA DE TÉ 

 
A invención da bolsa de té foi supostamente produto da casualidade: a 
principios do século XX, o comerciante de té estadounidense Thomas Sullivan 
decidiu enviar mostras dos seus produtos en pequenos paquetes de seda. 
Algúns dos seus clientes introducíanos en auga quente sen abrilos para probar 
a súa calidade. En 1913, dous empresarios alemáns, Eugen Nissle e Rudolf 
Anders, rexistraron o nome Teefix como marca dunha bolsa de té de muselina. 
As confeccionadas con fibra de papel non se xeneralizaron ata despois de 
1930, cando apareceu a posibilidade de selar o papel con calor. 



 
INVENTOS ESPAÑOIS OU PROPIOS DA CULTURA ESPAÑOLA  

 
24. CÁNTARO 

 
Esta vasilla de barro poroso é coñecida en todo o Mediterráneo. Úsase para 
almacenar e refrescar a auga ata dez grados. O cántaro non ten inventor, 
senón que se trata dun obxecto xenérico baseado no coñecemento acumulado 
ao longo dos séculos. O principio é sinxelo: barro sen esmaltar con poros 
abertos. A través destes poros a vasilla exsuda pequenas cantidades de auga 
que, ao entrar en contacto co aire mediterráneo, cálido e seco, evapórase na 
superficie do recipiente e arrefríao. 
 
25. FREGONA 

 
Manuel Jalón, un enxeñeiro aeronáutico español, 
deseñou en 1964 un invento que substituiría ao trapo de 
fregar ordinario: unha escoba con flocos de tea co seu 
correspondente escorredoiro en forma de cono inserido 
nun cubo, ideado para escorrela retorcéndoa e 
exercendo presión. Este aparello permitía escorrer a 
auga sucia sen manchar as mans e fregar sen 
necesidade de poñerse de xeonllos. 
 
26. ACEITEIRAS ANTIGOTEO 

 
O problema da aceiteira tradicional era que, ao gotear o aceite polo seu 
pescozo, facíase pegañenta ou esvaraba e, ademais, manchaba os manteis. 
Buscando unha solución para evitar o goteo e o envorco, Rafael Marquina 
inspirouse nos recipientes e matraces de laboratorio, os instrumentos máis 
precisos que existen para almacenar e manipular líquidos. O resultado foi unha 
aceiteira-vinagreira de forma cónica que permite que o aceite volva fluír cara ao 
contedor. Marquina recibiu o premio Delta de ouro por este invento en 1961. 
 

27. ABANICO 

 
No século XVI os mariñeiros portugueses 
trouxeron o abanico a Europa desde Asia. Ata 
o século XX foi un símbolo de estatus social e 
un accesorio indispensable para as damas 

distinguidas. Co cambio dos modelos tradicionais e a 



emancipación da muller, na segunda metade do século XX converteuse máis 
ben nun souvenir e un popular medio publicitario. Non obstante, o abanico 
segue sendo un elemento característico da cultura española. Na actualidade, a 
maior produción de abanicos de España concéntrase en Valencia. 



 

Heroes ocultos 
Inventos xeniais. Obxectos cotiáns 
 
Do 6 de xullo ao 29 de agosto de 2012 
 
Colexio de Fonseca – Praza de Fonseca, s/n 
Santiago de Compostela 
  
Inauguración: 6 de xullo, ás 11.30 h 
 
Horario: 
De luns a sábado, de 11 a 14 h e de 17 a 20.30 h 
Domingos e festivos, de 11 a 14 h 
 
Visitas guiadas para grupos:  
Previa cita no teléfono 981 554 400 
 
Entrada gratuíta 
 
Servizo de Información Obra Social Fundación ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
De luns a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Créditos das imaxes:  

© Vitra Design Museum; foto: Andreas Sütterlin & Bettina Matthiessen 

 
 
 
 
 
Máis información: 
Departamento de Comunicación da Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


