
Useful



cor  -  titani, �l niló -  3 x 3 cm  -  2012





3 cm

any:   2012

nom:   useful 10: cor

mides:   3 X 3 cm

material:  Titani anoditzat, �l niló.

pes:   2,1 gr

aplicació:  PENJOLL

funció:  OBRIDOR

exposat: Barcelona, Lincoln (UK), 
  Gottenburg i Stockholm (Suècia)

 

Cor de titani per la seva lleugeresa i resistència, amb un forat al mig per 
facilitar-ne el seu ús com a obridor i alhora permetent en�lar-li el niló per ser 
penjat. Com a penjoll el Cor és un element clàssic de la joieria, com a obridor és 
quelcom que queda amagat darrera l’aparença de la joia (com a senyal d’amor) 
i que a la vegada queda reconegut aquí per existir un referent i totalment com 
a sorpresa a Anglaterra per no imaginar la seva funcionalitat. 

3 cm

1,5 cm

Instruccions - embalatge



contenidor  -  llautó, pintura electromagnètica, �l niló -  7,1 x 0,6  -  2013





any:   2013

nom:   useful 08: contenidor

mides:   7,1 X 0,6 cm

material:  llautó, pintura electroestàtica, 
    �l niló tèxtil.

pes:   5,5 gr

aplicació:  PENJOLL

funció:  CONTENEDOR

exposat: Lincoln (UK), 
  Gottenburg i Stockholm (Suècia)

 

1,2 cm

7,1 cm

0,6 cm 

El penjoll té forma allargada amb un acabat industrial de color, la base del qual 
és llautó amagat sota un bany de pintura electromagnètica. Té una obertura de 
5 mm a la part superior que insinua  ser un tub . Té un pes de 5 gr per poder ser 
penjat amb un �l tèxtil de niló, adequant-se a la portabilitat.

El penjoll es presenta com un ornament amb un tractament simple tant de la 
forma com del seu acabat.  En aparença, el penjoll respon a la seva funció 
d’embelliment.  L’ornament és un contenidor que respon a les característiques 
de l’objecte pel qual ha estat dissenyat. 



contenedor  -  resina  -  1,5 x 1 cm  -  2013





Amb forma de càpsula, és un rectangle tridimensional arrodonit pels límits 
inferior i superior, on s'hi descobreixen 7 petites perforacions, per dos de les 
quals es subjecte el �l elàstic que disposa la peça per penjar-se.

El penjoll està fet amb resina a partir d’un motllo de silicona. L’acabat brillant 
de la resina ajuda a amagar la unió de que es composa la peça.  Amb un 
sistema de rosca les dues parts es separen per poder omplir el recipient pel 
contingut per el qual ha estat dissenyat. 

any:   2013

nom:   useful 04: contenidor

mides:   3,7 X 1,4 cm

material:  resina, �l elàstic.

pes:   3,7 gr

aplicació:  PENJOLL

funció:  CONTENIDOR

exposat: Lincoln (UK), 
  Gottenburg i Stockholm (Suècia)

3,7 cm

2,7 cm

1,4 cm 

0,7  cm 



useful: joies-objectes portàtils

   

Joies amb una funció afegida, 

joies útils no solament en la funció (no-funció) de la joieria.

Joies amb una funció oculta, 

objectes-portàtils amb l'aparença de joies.
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