
Ja durant els anys seixanta els turistes i els emigrants se n'anaven d'Espanya carregats de baietes i els anys 
vuitanta el seu inventor en venia a 30 països, tenia 150 empleats i facturava 1.300 milions de pessetes anuals. Va 
ser aleshores quan va vendre la seva empresa a la multinacional holandesa Curver, que fabricava les baietes a la 
Xina i les exportava  a 60 països.

Abans de convertir-se en un dels objectes més exportats de la història,  l’invent es va haver de perfeccionar. L'any  
1959 el senyor Jalón va substituir els rodets d'escórrer per un embut ple de forats i el 1965 va canviar la forma de la 
galleda. Segons explica, va ser la primera galleda amb generatriu corba, que és la que dóna resistència al buc dels 
avions;  això va suposar reduir-ne el pes i el material en un 25% i en va simplificar el transport, perquè  a partir 
d’aleshores les galledes es podien col·locar les unes dins de les altres mentre que abans s’havien d’apilar. 

L'arribada del plàstic va suposar una evolució d’aquest invent i el va deixar tal com el coneixem avui. El plàstic va 
permetre al seu inventor patents mundials i li va donar la possibilitat d'innovar amb escorredors, rodets, galledes, 
glaçoneres, neveres portàtils per a trasplantaments d'òrgans... Segons explicava, però, li va quedar un assumpte 
pendent, l’encast del pal amb la baieta: "Com que el primer sistema amb una pinça i una molla era car, vam haver 
de buscar alguna cosa simple i barata, que amb tanta competència no deixava diners, però ens permetia mantenir 
la fàbrica treballant les 24 hores del dia, excepte el dia de festa local; mai no vam aconseguir un encast que 
obligués els usuaris a comprar-nos els recanvis a nosaltres i aquí vam perdre un gran negoci."

Als llibres i als museus hi veureu que els productes més representatius del disseny industrial espanyol són la moto 
Montesa, el Talgo i la baieta. D'aquests tres invents de l'enginyeria d'Espanya, la baieta és l’única que circula pels 
cinc continents.

VOCABULARI

Quotidià: de cada dia.
Giny: màquina, artefacte.
Galvanitzar: recobrir l'acer d'una pel·lícula de zinc per tal de protegir-lo de la corrosió.
Encast: encaix.

ENS PICA LA CURIOSITAT

A L'EIXAM

1

2

Qui va inventar la baieta?

1. Fes una enquesta al teu entorn sobre les tasques domèstiques de neteja i indica si la feina es fa entre tots 
els membres de la família, si la fa la mare únicament, si la fa el pare únicament o si la fa una persona 
contractada.     

Per tal de poder-ho comparar, pregunta com es fan les tasques domèstiques a casa teva i com es feien a 
casa dels teus avis temps enrere.

3. Entrevista persones grans del teu entorn per conèixer els canvis més importants relacionats amb la  neteja 
del terra, la roba, la vaixella...

2. L'invent de la baieta se li va atribuir al senyor Manuel Jalón Corominas en sentència judicial de l'any 2009. 
Investiga sobre la polèmica de l’autoria de l’invent que manté la família Bellvis amb el senyor Jalón. 
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A la publicitat original de la baieta es parla sempre de la dona com a usuària d'aquest instrument. 
Considereu que aquesta publicitat seria vàlida actualment?
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Utilitzem més el mocador de paper que els 
mocadors de roba. No sempre ha estat així, l’ús 
generalitzat del mocador de paper es produeix 

Actualment, quan demanem un mocador de paper a algú solem demanar un “kleenex”. Aquest fet és similar a altres 
casos: demanem una “coca-cola” en comptes d'un refresc de cola, o un “danone” en comptes d'un iogurt. En tots 

Havilah Babcock, Frank C. Shattuck, John A. Kimberly i Charles B. Clark van fundar l'empresa Kimberly-Clark en una 

L’empresa Scott, que es va especialitzar en la producció de paper higiènic, és la seva gran competidora. El 1890 esde-
vingué capdavantera en vendes gràcies al seu famós rotlle de paper higiènic. Anys més tard, el 1907 la companyia 

La Primera Guerra Mundial (1914-1919) va ser crucial per al desenvolupament 
de l'empresa Kimberty-Clark i per al naixement dels famosos mocadors 
d'un sol ús Kleenex. Els mocadors d'un sol ús estan fets d'un material que 

es diu cellucotton. Originalment els mocadors d’un sol ús s’utilitzaven 
per a les màscares antigàs com a substituts del cotó, ja que el cotó es 
reservava per a la indústria tèxtil. També els feien servir com a 

La corporació Kimberly-Clark va crear el primer 
mocador facial el 1924 i el va anunciar com un 
producte per netejar el maquillatge i la crema. Per 
això, s'associava la imatge d’aquest producte a la 

Pocs anys després de la seva introducció al mercat, 

suggerien fer-los servir per al refredat comú. Durant 
els anys trenta, es van popularitzar com a mocador d'un 
sol ús, per la qual cosa la companyia va crear l’eslògan "Don't 
put a cold in your Pocket" ("No et fiquis el refredat a la butxaca”).

Nom: Grup:

cellucotton
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ENS PICA LA CURIOSITAT1

1. Fes una enquesta al teu entorn sobre l'ús de mocadors de paper durant la infància. Entrevista persones de 
diferents edats (20 anys, 30 anys, 40 anys, 50 anys, 60 anys, 70 anys, 80 anys, 90 anys).

5. Construeix la història dels bolquers d'un sol ús i pregunta al teu entorn (persones de 60 
anys, 70 anys, 80 anys, 90 anys) sobre el tipus de bolquers que s’empraven en dècades 
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