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La nostra proposta per a Dona Kolors, consisteix en un fermall/insígnia 
que reprodueix la forma de dos dits subjectant una agulla, com si 
estiguessin cosint, acció que al·ludeix a l’activitat principal en què Dona 
Kolors basa el seu projecte d’acció: una marca de roba. Això també té 
una càrrega simbòlica ja que els dots dits cosint apel·len a la frase: 
posar fil a l’agulla cosa que vol dir iniciar una actuació, començar l’acció 
per buscar, potser, una sortida o solució a una situació complicada, 
cosa que també representa l’esperit de Dona Kolors.

FASE 1: LA PROPOSTA

Un cop es definiren els aspectes formals i simbòlics, s’establiren les 
següents línies de treball i investigació:

1. La realització de les peces en el mínim de passos possibles. Això 
vol dir que es pretén que en una sola part del procés es resolguin 
tots els requisits prèviament marcats amb la idea de reduir al 
màxim els costos de producció. Així doncs, la idea és enllestir les 
peces un cop s’introdueixin al forn, evitant o reduint al mínim les 
intervencions que s’hagin de fer posteriorment.

2. Els fundents que es facin servir per afegir a les pastes, per reproduir la peça i obtenir un acabat ja vitrificat i no 
haver d’esmaltar i tornar a enfornar.

3. Les pastes acolorides de tons terra.

4. El motlle d’escaiola per reproduir els dits a construir, base de la insígnia, ja sigui fent-ho a premuda o a colada.

5. Els metalls a usar en les peces, que han de resistir les altes temperatures del forn. Es provarà de fer peces amb fil 
de cantal que ja ens serveixin d’agulla (també s’ha de valorar la viabilitat econòmica, per si, en el cas que el cantal 
encareixi el cost de construcció, compensar-ho al reduir la producció al mínim de passos del procés de treball).

S’investigarà també utilitzar altres metalls i, en aquest cas, s’haurà de veure si cal reduir la temperatura de cocció 
del forn, per evitar que els metalls fonguin. Sinó, com a última opció, sempre hi haurà la possibilitat de resoldre 
l’assemblatge de la peça Ceràmica i l’agulla de metall en fred.

A partir d’aquí i un cop presentada la proposta inicial, es procedí a treballar. 

FASE 2: LA PRODUCCIÓ

Inicialment, es realitzà un motlle d’escaiola amb unes mans reals. Es feren dos motlles diferents, una per cada mà, 
l’esquerra i la dreta produint-los alhora.

^Esbossos de la proposta.



Un cop seca l’escaiola es procedí a realitzar les reproduccions en pasta 
ceràmica, primer amb porcellana a colada, però era difícil desprendre 
les peces de l’escaiola. Es trià la porcellana per la seva aparença final 
un cop cuita, ja que dona una aparença subtilment vitrificada, de 
porus tancats cosa que era d’interès, però donades les dificultats que 
plantejava en la seva manipulació es descartà el seu ús. Així doncs, 
es treballà amb pastes d’alta temperatura aplicant-les a premuda que 
resultaren més fàcils de desmotllar i donaren resultats satisfactoris.

A continuació, un cop obtingudes les primeres mostres i demostrada 
la viabilitat dels motlles, es feren barreges de pastes ceràmiques de 
dos colors en diferents percentatges per obtenir diferents tons de 
color terra, cosa que representa la diversitat cultural de Dona Kolors. 
Es barrejà PRAI (pasta refractària albina impalpable) amb PRNI (pasta 
refractària negre impalpable) obtenint una gamma cromàtica que va 
des del blanc al negre passant per diferents tons de marró.

Les peces obtingudes es poliren i foradaren per tal de poder adherir-
hi, un cop cuites, les agulles de metall. Tot i que inicialment la intenció 
era afegir el metall prèviament a la fornada per reduir al màxim les 
intervencions sobre les peces i, conseqüentment, els costos sobre 
elles, aquesta idea es descartà perquè es valorà que era poc provable 
que el metall utilitzat, un cop cuit, fos apte per fer les agulles. A més, es considerà que afegir el metall posteriorment 
no suposaria un augment exagerat del cost de producció.
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^Realització  del motlle.

^Proves de color en porcellana. ^Proves de porcellana.
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Per últim, es van coure les peces portant-les directament a una fornada d’alta temperatura i se’ls afegiren les agulles de 
metall (industrials) adherint-les amb un punt de resina polimèrica. A més a més, s’afegí a les agulles una dena a l’extrem 
oposat de la punxa; això respon a una qüestió pràctica i de seguretat, per evitar que l’extrem de l’agulla resulti perillós 
o molest, alhora que, segueix reproduint l’aparença d’una agulla, en aquest cas una agulla de cap.

^Mostra acabada.

^Mostres definitives de premuda.

PRESSUPOST

L’encàrrec requereix la realització d’un objecte/obsequi que no superi 
els 4€ per peça. La relació de costos és la següent:

Concepte Preu
Material (pasta ceràmica + fornada) 1,25€
Agulla 0,50€
Ma d’obra 2,00€
Packaging 0,25€

Total 4,00€


