
ENTREVISTA ANDRÉ RICARD 

Per Maite Baratech 

“El disseny pot donar un cop de mà a qui ho necessita per mitjà de la seva 
creativitat”. 

André Ricard és un dels dissenyadors industrials més coneguts i apreciats de 
casa nostra. La llista d’objectes d’ús quotidià amb la seva empremta és molt 
llarga i va des del conegut cendrer apilable Copenhague fins a ampolles de 
colònia, caixes de plàstic, rellotges, bústies i papereres, pinces per al gel, aixetes, 
batedores... És, així mateix, autor de la torxa olímpica dels Jocs Olímpics de 
Barcelona 1992 i creador del pebeter del Museu Olímpic. Amb una experiència 
de més de 40 anys, un munt de llibres publicats sobre disseny i membre actiu de 
les més importants associacions internacionals de disseny, l’any 1998 va fundar 
l’ONG Design for the World, que intenta aportar solucions de disseny a persones i 
entitats que ho necessiten, especialment del Tercer i Quart Món. Aquest esperit 
solidari és el que el va moure a dissenyar, fa més de 10 anys, una gerra i un 
cendrer per al taller de cermàmica de Mas Casadevall. Ricard és membre del 
Consell Assessor de la Fundació. A finals de l’any passat va publicar les seves 
memòries, que va titular En Resumen. El passat mes de gener, l’Associació 
Espanyola de Professionals del Disseny (AEPD) li va concedir el premi 
Trajectòria Professional. 

MB.- D’on prové la seva vinculació amb Mas Casadevall? 

AR.- Jo conec a José Luis Bruned des que era jove. Durant un cert temps el vaig 
perdre de vista fins que fa uns anys em va trucar i em va dir que volia parlar amb 
mi. Em va explicar la iniciativa que altres pares i ell mateix havien endegat. No la 
coneixia, em va semlar molt interessant i ens vam plantejar de quina manera jo 
podia col·laborar. Però em calia conèixer persones expertes en l’atenció a 
aquestes nois i en parlar amb elles vaig comprendre que una teràpia molt 
positiva era realitzar una tasca manual, amb la recompensa de veure acabada la 
feina amb quelcom útil i positiu. Com que Mas Casadevall tenia (i té) un taller de 
ceràmica es podia relacionar, de la mateixa manera que amb el projecte de 
restaurant. El cert és que jo podia dissenyar uns objectes de ceràmica que ells 
mateixos poguessin fer, després els poguessin veure i, a més, es poguessin 
utilitzar al restaurant. De les moltes idees finalment vam triar una gerra d’aigua i 
un cendrer que, d’altra banda, es podrien vendre a la botiga. 

MB.- Ara està convidat a prendre part en la reunió del Consell Assessor. Té la 
intenció d’anar-hi amb idees i noves propostes? 

AR.- Aniré sobretot a escoltar. Sembla ser que el cendrer que vaig dissenyar és 
una mica complicat de fabricar i potser caldria pensar alguna alternativa. Quant a 
la gerra, no dóna cap problema. Vaig a la reunió per conèixer quines limitacions 
imposa el disseny que vaig fer fa uns anys i modificar-lo o bé buscar un altre 
tipus d’objecte que també compleixi la triple funció, que s’inscriu perfectament i 
en coherència amb l’objectiu del projecte. 



Vull afegir que m’agrada molt participar en aquesta iniciativa perquè correspon 
amb la sensibilitat i amb la demostració de solidaritat que volem fer des del mon 
del disseny envers uns problemes als quals el món del disseny pot aportar 
alguna cosa. Si el senyor Bruned no m’hagués vingut a visitar no hauria conegut 
mai aquesta possibilitat. Iniciatives com aquesta haurien de servir de model per 
a molts altres sectors als quals l’Administració no hi arriba. 

MB.- De la seva experiència al capdavant de l’ONG Design for the World, se li 
acudeixen noves idees que puguin ser traslladables al Mas? 

AR.- Ara per ara, no, vull conèixer millor el terreny i, porsteriorment, donar-hi 
voltes. Una visita em pot donar inputs que ara no tinc i suggeriments. Però, 
efectivament, el que vaig fer fa 10 ó 15 anys per al Mas estava en aquesta mateixa 
direcció. I és això el que pot fer el disseny: donar un cop de mà a qui ho necessita 
per mitjà de la seva creativitat, des d’un angle diferent, oferir objectes que poden 
ser de gran utilitat. En països on no hi ha absolutament res el plantejament és 
molt diferent, el que els cal és radicalment diferent a allò que pugui necessitar 
Mas Casadevall. En països del Tercer Món les necessitats són molt bàsiques, com 
ara un ganivet, un bol per a l’aigua o una manta. 

MB.- L’ONG fou idea seva? 

AR.- Quan era vicepresident de l’Organització Internacional del Disseny, l’any 
1973, vaig organitzar, amb la Creu Roja i una agència de Nacions Unides, una 
crida a dissenyadors de tot el món demanant ajut per fer fron als desastres. Era 
el programa Design for Disaster Relieve (Disseny per a mitigar els desastres); 
vam rebre més de 200 idees i es va editar un llibre. Malauradament, com que 
darrera els desastres no hi ha negoci, cap empresa es va interessar. Em va 
quedar, però, aquella inquietud. La mateixa inquietud i solidaritat de metges i 
periodistes la tenen els dissenyadors. Si no es canalitza per mitjà d’una 
organització, a títol individual és molt difícil trobar una escletxa des d’on 
col·laborar. Però aquesta sensibilitat hi era; ens vam reunir uns quants 
dissenyadors i vam posar en marxa aquesta ONG. 

MB.- Des d’aleshores ençà, què s’ha fet des de Design for the World? 

AR.- S’ha fet menys del que esperava. No sé què fan altres organitzacions, que 
potser estan molt més atentes a tot el que passa per intervenir. Anar a buscar el 
problema és molt més difícil, cosa que no ens esperàvem. Hem tingut contactes a 
Ginebra amb ACNUR (Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats), amb 
Creu Roja, amb UNICEF, amb la UNESCO... però són organitzacions tan immenses 
que trobar-hi la persona adequada que pugui interessar-se és força complicat. Jo 
visc part de l’any a Ginebra i he tingut més possibilitats d’acostar-me a la gent 
d’ACNUR, de Creu Roja... però un cop els he conegut cal que tinguin uan ocasió en 
què ens puguin demanar ajudar. D’altra banda, solen necessitar un ajut molt més 
bàsic relacionat amb la salut, el transport... Tot i això, hem tingut la sort de 
participar en algun projecte d’alguna d’aquestes gran agències, però et sents 
bastant perdut... ha estat més dur del que imaginàvem. Per això ens estem 
replantejant l’orientació de la nostra activitat i en comptes d’anar a grans 
agències on és difícil entrar, potser podríem col·laborar amb entitats més petites, 



amb organitzacions dedicades a ajudar el Quart Món. En aquest punt estem i no 
és fàcil. Les nostres intencions són moltes i les possibilitats són menys. 

Recentment em va visitar la responsable d’un orfenat d’Àfrica i m’explicà, cosa 
que en el nosre món occidental mai hauríem imaginat, que el més important en 
la vida d’un orfe africà és el seu llit. És l’única cosa realment seva, tota la resta de 
coses les ha de compartir, inclosos els afectes dels cuidadors. A mi mai se 
m’hauria acudit que el que més pot necessitar un orfe d’Àfrica és un llit, que digui 
el seu nom, amb un calaix amb aquells petits tresors que són seus i li donen 
identitat, un llit que hagi ajudat a construir si és possible... el que es pot fer ara és 
enviar un parell de voluntaris que coneguin els materials disponibles i estudiïn 
què es pot fer. Estem en converses per veure què podem oferir: detectar petits 
problemes, de llocs concrets, i ajudar a solucionar-los. 

MB.- Hi ha algun projecte en qùe li agradaria treballar de manera especial? 

AR.-  


