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"El triomf de la imaginació"
Per Jordi Cervera

Al llibre "El triomf de la imaginació",
Ròmul Brotons ens presenta 60 invents
que han ajudat a canviar el món. Publica
Albertí Editor.
Albertí Editor publica "El triomf de la imaginació",
un treball on el dissenyador Ròmul Brotons passa
revista a seixanta invents que han revolucionat el
món.
Inventar és descobrir amb esforç una cosa nova o
Descobreix la versió
desconeguda i, de fet, seria la màxima expressió
multimèdia d'aquest text, amb
de la creativitat humana. L'"Enciclopèdia Britànica"
fotos, àudios, més informació i
afirma que els grans invents de la humanitat són
la ràdio en directe. iCat fm
325. D'aquests, 260 han estat creats entre els
ofereix una experiència única
segles XIX i XX. Brotons n'ha escollit seixanta,
per ràdio i per Internet
deixant de banda els de caràcter industrial i
mantenint com a eix els que es poden trobar de
manera habitual a gairebé totes les llars.
Invents com l'agulla d'estendre, el bolígraf, el
pintallavis, la nevera, la bombeta, les galetes
Maria, la llauna de conserves, la màquina d'afaitar,
l'ordinador, la ràdio, els texans o el xiclet marquen
un abans i un després de la seva utilització. I
algunes curiositats: de tots els invents, només
quatre són obra de dones ¿els sostenidors, el
bolquer d'un sol ús, el rentavaixella i una cafetera¿
i tres són catalans ¿-el Chupa Chups, el Minipimer i
el pal de fregar.
"El triomf de la imaginació. Seixanta invents que
han canviat el món (o gairebé)", de Ròmul Brotons.
El publica Albertí Editor.
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