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Resum
L’objectiu d’aquest treball és elaborar una proposta conceptual d’exterior d’automòbil per a la 

marca japonesa Nissan. Per a tal propòsit, es realitzarà en primer lloc una recollida d’infor-

mació i anàlisi qualitativa formal dels elements que integren l’aspecte d’un cotxe, les seues 

diferents tipologies (segons dimensions, proporcions i àmbit d’ús; defi nint els SUV com a 

vehicles amb major valor potencial futur), l’evolució en el sector establint una sèrie d’etapes 

estilístiques i de l’empresa en particular, tot açò amb l’ajuda de l’observació d’automòbils 

descriptius de cada cas. A continuació, es procedirà a la defi nició de les línies clau (en base a 

la identitat de marca i les tendències observades en el mercat) sobre les que articular el nou 

model en forma de briefi ng, a partir de les quals es desenvoluparà una bateria de propostes 

mitjançant esbossos a bolígraf i digitals de la que s’escollirà una i es modelarà virtualment en 

tres dimensions per a acabar amb una fase de justifi cació del disseny fi nal i presentació en 

diferents contexts amb acabats fotorealistes.

Paraules clau: disseny, automòbil, Nissan, SUV, concept car.

Summary
The aim of this project is to elaborate an exterior design proposal for a concept car to the Ja-

panese company Nissan. For this purpose, in the fi rst place a formal qualitative analysis of the 

elements that defi ne its aspect, diff erent typologies (depending on dimensions, proportions 

and ambit of use; defi ning SUVs as the vehicles with major potential future value), sector’s 

evolution (defi ning a list of stylistic phases) and fi rm’s one will be done, clarifying everything 

with examples for each case. Then, key concepts based on the brand identity and observed 

market tendencies will be defi ned in a brief. Coming up next, it will be developed a proposals’ 

battery throughout hand sketching with pen and digitally. A single one will be chosen and mo-

delled virtually in three dimensions to end with a fi nal design’s justifi cation and a presentation 

of it in a few photorealistic contexts.

Keywords: design, automobile, Nissan, SUV, concept car.
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Els automòbils són un element indispensable de la societat actual, la segona major inversió 

en una propietat en la vida de una persona, únicament per baix de la casa. D’ells depén la 

nostra seguretat, la comoditat durant el desplaçament quotidià, la contaminació de la qual 

som responsables... Adquirir-ne un requereix temps i diners per triar aquell que satisfà millor 

les nostres exigències, i l’aspecte és la carta de presentació dels vehicles al món per a ena-

morar-lo i fer-lo gaudir de l’experiència de la conducció.

L’elecció d’un automòbil hauria, a priori, de fonamentar-se en aspectes objectius com el preu, 

rendiment mecànic, dimensions, capacitat, contaminació, equipament tecnològic, fi abilitat en 

el manteniment, etc. i altres més o menys quantifi cables: comoditat, soroll, possibilitats de 

personalització... Però en realitat, és l’estètica el factor decisiu en l’elecció defi nitiva d’entre 

les opcions fi nals, després d’haver passat fi ltres com el pressupost o les dimensions.

Quan un usuari estàndard defi neix el seu cotxe, la primera característica que nomena és el 

color, que a nivell funcional és una qualitat relativament poc rellevant, però que constitueix 

un element fonamental des del punt de vista expressiu-emotiu. Hui en dia, on els autos han 

esdevingut un producte de masses, la diferenciació entre marques i models a través del llen-

guatge visual és un exercici fonamental per als seus productors per a transmetre sensacions 

i, en certa manera, ser un refl ex de la personalitat del comprador. Com hem arribat a aquest 

punt? Quin ha sigut el camí recorregut estèticament fi ns avui? Quin és el paper del disse-

nyador en el procés creatiu? Què és un concept car? Com es presenta el futur d’aquesta 

indústria?

Totes aquestes pregutes ens aportaran la informació necessària per a poder elaborar una 

proposta estètica completa pel que fa a l’exterior d’un concept car del segment SUV per a 

l’empresa Nissan, refl exant amb precisió i de manera realista el llenguatge formal de la mar-

ca i articulant-li al voltant elements que proposen un futur model visual expressiu en el sector 

de l’automòbil, tenint en compte la seua evolució cap a, entre altres, el seu funcionament 

100% elèctric.
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Per a dur a terme els objectius propostos, es realitzaran primerament defi nicions relatives a 

la morfologia externa dels automòbils i els components que la integren per a així disposar de 

les ferramentes necessàries per a l’anàlisi de la informació recollida i posterior síntesi en una 

proposta coherent de disseny en forma de concept car.

A continuació, es procedirà a l’elaboració d’una sèrie de cronologies, començant per una 

general de la indústria de l’automòbil, destacant els models i dissenyadors més importants i 

ordenant-los en diferents etapes estilístiques, dedicant un apartat a aprofundir en l’evolució 

cromàtica; una particular concentrada en els tot-terrenys, per tractar-se del segment objecte 

del treball; i sobre Nissan, l’empresa per a la qual s’elabora la proposta. 

Tot seguit, es continuarà amb l’anàlisi general dels automòbils Nissan, del qual s’extrauran 

els punts de partida de disseny amb els quals cohesionar el producte amb la marca.

Una vegada fi nalitzada aquesta etapa, es defi nirà el procés de disseny d’un concept car, les 

fases que l’integren i els agents involucrats mitjançant una recollida i síntesi d’informació.

Per últim, seguint la metodologia descrita prèviament, i havent ja assimilat tota la informació 

exposada, s’executarà el procés creatiu de disseny d’un concepte de SUV per a Nissan en 

les següents fases: esbós a mà, esbós digital, modelatge 3D i renderitzat, tot açò ajudat de 

les justifi cacions i explicacions escaients.

A més, l’informe vindrà maquetat seguint directrius d’identitat coorporativa de Nissan refe-

rents a la paleta de colors i les fonts utilitzades en els títols (Vassilou, 2016).
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3.1. Tipologies d’automòbil
Per a començar el camí a través de l’estètica automobilística, primerament s’ha d’entendre 

quina és l’organització formal dels automòbils, és a dir, les parts principals que el componen 

i que li confereixen el valor expressiu fonamental des del que s’articulen tots els altres ele-

ments. A continuació s’enumeren i expliquen les dos classifi cacions principals utilitzades en 

el mercat.

3.1.1. Sistema de volums i segments de mercat

La carrosseria és l’esquelet extern dels cotxes i la seua divisió en diverses parts o “volums” 

amb diverses proporcions entre elles és el criteri més utilitzat per a classifi car-les.

Hi han tres tipus de volums:

• Anterior o frontal, on generalment es troba el gruix de la part mecànica, com el motor.

• Matriu o central, que comprén l’habitacle, la zona ocupada pels passatgers.

• Posterior, situada a continuació del volum central i del qual es diferencia clarament per 

la variació més o menys subtil del perfi l del vehicle. Sol tindre la funció d’emmagatze-

matge de l’equipatge.

El volum central pot contenir en alguns casos el posterior degut a una transició molt pro-

gressiva de l’habitacle fi ns al costat posterior de l’auto i és l’únic sempre present. També pot 

guardar en el seu interior el motor en casos, per exemple, d’habitacle elevat.

3.1.1.1. City Car

Aquest és un segment relativament nou i ha sigut poc defi nit a nivell acadèmic. En el sistema 

de volums, el matriu ocupa pràcticament tot el seu espai i el volum anterior és inexistent o 

relativament menut. Són aquells més petits del mercat i presenten un motor modest i lleuger, 

poc contaminant i amb un consum baix i tamany pensat per a situacions de trànsit dens i per 

a facilitar l’aparcament en nuclis urbans. Tenen capacitat per a dos o quatre passatgers.

Són exemples el Toyota Aygo, Opel Adam, Hyundai i10, Citroen C1, Volkswagen Up!, Smart 

ForTwo, Aston Martin Cygnet, etc. 
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3.1.1.2. Compacte o Hatchback

Automòbils de dos volums (frontal i matriu, que a la vegada es divideix en habitacle i maleter). 

Es presenten amb tres o cinc portes i els seus motors solen ser més potents que els dels 

city cars. Són concebudes tant per a la seua utilització habitual en ciutat com per carretera i 

conformen el segment més abundant (Autopista.es, 2016) per la seua practicitat i versatilitat. 

El frontal és sensiblement menor  al volum central, que presenta un fi nal generalment vertical 

i poc aerodinàmic.

Entren en aquest segment el Ford Focus, Opel Astra, Fiat Punto, Lancia Delta, VW Polo, VW 

Golf, Mercedes Classe A, Audi A3, etc.

Els Hot Hatches componen un subgrup de hatchbacks caracteritzats per una motorització 

més potent i esportiva, com el Volkswagen Golf GTI amb 265 CV, 180 CV més que el model 

base.

3.1.1.3. Coupé

Les carrosseries de tipologia Coupé presenten dos volums, com els compactes, però en 

aquest cas el volum frontal és més allargat i el seu maleter segueix un perfi l més aerodinàmic 

que imita la forma de gota, conferint-li un caràcter clarament esportiu. Quan l’angle entre la 

lluna posterior i el sostre és inferior a 30º se’l classifi ca com a fast-back. Té dos portes laterals 

i capacitat per a dues, quatre o cinc persones.

Com a casos específi cs trobem el Toyota GT86, Nissan 370z, Ford Mustang, Porsche 911...

En alguns models, la prolongació posterior és tal que permet parlar de 3 volums, parlem 

en aquests casos de les berlines coupé, com el Mercedes-Benz CLS, BMW Serie 6 Grand 

Coupé, Porsche Panamera o Audi A7.

En altres casos, l’habitacle és tan baix, menut i integrat en els perfi ls de les parts anterior i 

posterior (perfi l d’ala d’avió) que podem establir-los en el subsegment dels superesportius. 

Trobem exemples en el Lamborghini Huracan, Ferrari Laferrari, McLaren LP1, Ford GT, BMW 

i8, etc.
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3.1.1.4. Berlina o Sedan

És el segment per excel·lència de 3 volums. Les seues proporcions varien segons els models 

però el cos central és sempre el major, amb espai per a cinc passatgers. El seu grup objectiu 

són principalment membres de famílies nuclears (Alberdi, 1990) que ocupen quatre o cinc 

places per a viatges de mitja-llarga distància.

Són berlines el Renault Laguna, Chevrolet Cruze, Ford Mondeo, Mercedes-Benz Classe C, 

BMW Serie 3, Rolls-Royce Phantom...

3.1.1.5. Familiar

També conegut com Estate, Station Wagon, Tourer... Partint d’un sedan de base, eliminant la 

transició entre habitacle i maleter i convertint el volum matriu en la seua suma amb el poste-

rior s’obté el perfi l estàndard d’un vehicle familiar. 

Els usuaris d’aquest segment segueixen el mateix perfi l que els de les berlines, però amb 

una major preocupació per l’aprofi tament de l’espai, tant de càrrega d’objectes com pel con-

fort dels passatgers.

Són exemples el Peugeot 508 SW, Citroen C5 Tourer, Mercedes-Benz Classe E Estate i Audi 

RS6. 

3.1.1.6. Descapotable

Baix altres noms com cabrio, cabriolet, convertible o spider, la característica que el defi neix 

és la possibilitat de plegar o amagar el sostre (rígid o d’algun teixit) de l’habitacle. Quan tenen 

només dos places, s’anomenen roadsters. Aquesta categoria no té un perfi l que la defi neixi, 

però presenta dos subgrups principals amb confi guracions diferents:

• Auto a tres volums o d’estil gran coupé. El sostre s’amaga a l’interior del maleter. 

Per ex.: Fiat 124-Spider, la Mercedes Classe C Cabriolet e l’Aston Martin Vantage 

Roadster. 

• Auto a un o dos volums de tipologia compacta o city car. El sostre plegat (sempre 

de tela) es manté a l’exterior. El marc rígid de les portes roman fi xe, disminuint la força 
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del concepte “espai obert”. Per ex.: Citroen DS3 Cabrio, Fiat 500C o Smart Fortwo 

Cabrio. 

3.1.1.7. Monovolum 

Un monovolum o minivan, com indica el nom té un únic volum que conté el motor, la cabina i 

el maleter integrats en el mateix espai per a aprofi tar al màxim les seues dimensions. A dife-

rència dels grups observats fi ns ara, no es poden considerar turismes, sinó mixtes, dedicats 

tant al transport de persones com per a l’ús comercial. Es caracteritzen per tindre un frontal 

quasi paral·lel al parabrisa, un costat posterior que acaba quasi perpendicular al terra, major 

alçada que els altres segments i capacitat per a cinc o set persones.

Trobem en el mercat el Citroën Grand C4 Picasso, Ford Grand C-Max, Kia Carens, Opel 

Zafi ra Tourer, Peugeot 3008, etc. 

3.1.1.8. Tot-terreny

S’inclouen en aquest segment els cotxes dissenyats per a ser capaços de circular sobre 

superfícies irregulars, com ara carreteres de montanya, arena, neu o camins inundats. Com 

els monovolums, no es consideren turismes ja que aquests no poden ser conduïts per vies 

poc transitables. Són dividits en volums frontal i matriu, encara que algunes vegades en pre-

senten una posterior tipus pick-up sense sostre o amb sostre desmuntable, pel que aprofi ten 

millor l’espai que els sedans o els coupés, que tenen un cos més petit. Depenent de la seua 

preparació per a les condicions d’ús descrites trobem els següents grups:

• Tot-terreny pur. Són aquells que s’adapten millor a la defi nició donada: tenen tracció 

a les 4 rodes, carrosseria elevada, suspensió tova i amb gran recorregut i resistència 

a forts impactes. P. ex.: Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes Classe G, 

Nissan Pathfi nder, Mitsubishi Montero...

• Tot camí o SUV (Sport Utility Vehicle, Vehicle Esportiu Utilitari). Via intermèdia entre 

els tot-terreny purs i els turismes. Estan preparats principalment per a la circulació per 

carretera i són més lleugeres, motiu pel qual tenen un consum inferior. P. ex.: Ford 

Edge, BMW X1, Hyundai Tucson, Range Rover Evoque, Jeep Cherokee, etc.
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• Crossover. En aquesta categoria entren aquells turismes que simplement tenen apa-

rença de tot-terrenys. Són utilitaris corrents però amb aspecte camper. P. ex.: Nissan 

Murano, Mercedes GLA, Honda HR-V, Hyundai Santa Fe... 

Figura 2. Compacte (Audi A1): Meqam.de

Figura 4. Descapotable (Bmw Z4): CarAndDrive.com

Figura 5. Berlina (Opel Insignia): AutoFacil.es Figura 6. Familiar (Mercedes CLS SB): Mercedes-Benz.es

Figura 3. Coupé (Ford Mustang): Autoblog.com

Figura 7. Monovolum (Citroën C4 Picasso): AutoFacil.es Figura 8. Tot-terreny (Peugeot 3008): Peugeot.es

Figura 1. City car (VW Up!): Volkswagen.com.ar
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3.1.2. Segments per dimensions

3.1.2.1. Segment A

En aquest segment tenim els cotxes amb longituds entre 3,30 m i 3,70 m i generalment espai 

per a quatre adults i un motor amb dos cilindres amb una capacitat de prop d’un litre. En 

gairebé tots els casos la carrosseria és de perfi l de compacte o monovolum, en el primer cas 

es denomina city car i en el segon, micromonovolum.

3.1.2.2. Segment B

Són vehicles de segment B aquells amb una llargada d’entre 3,70 m i 4,00 m. Tenen espai per 

a quatre adults i un nen, principalment són sedans i familiars i tenen motors d’entre 1,0 i 2,0 

litres de quatre cilindres. Incloem en aquest grup els compactes mitjans, els minimonovolums 

i els minitot-terrenys.

3.1.2.3. Segment C

Els cotxes d’aquest segment generalment tenen espai per a cinc adults (a més de per a dos 

xiquets més en el cas dels monovolums de set places). Mesuren aproximadament 4,30 m 

els compactes i monovolums de cinc places i 4,50 m en el cas de sedans, familiars, SUVs i 

monovolums de set persones.

La seua cilindrada varia entre el 1,40 i el 2,0 litres, però les versions més esportives poden 

tenir fi ns a 3,2 litres amb cilindres en “V” i una potència màxima de 300 CV.

Els grups que inclou són els compactes grans, els monovolums mitjans i els tot-terrenys 

compactes.

3.1.2.4. Segment D

En el segment D els autos tenen capacitat per a cinc adults o, en el cas dels monovolums, per 

a set o vuit adults. Tenen al voltant de 4,50 m i 4,85 m de longitud i motors de quatre cilindres 

de 1,6 litres en els més econòmics i de fi ns a vuit cilindres en “V” i més de 6 litres en els més 

costosos.
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Els subsegments són les berlines mitjanes i grans en els turismes, els tot-terenys mitjans i 

els monovolums grans.

3.1.2.5. Segment E

Aquest segment té espai per a cinc adults, tot i que a causa d’algunes confi guracions de ca-

bina, com ara la forma dels seients, s’adapta només a quatre persones. La longitud d’aquests 

cotxes és d’entre 4,75 m i 4,95 m i els motors, en general, tenen entre cinc i vuit cilindres i 

2,4 i 5,0 litres de capacitat.

Els tipus més habituals aquí són els sedans grans, els grand coupés i els tot-terrenys mit-

jans-grans.

3.1.2.6. Segment F

Són del segment F els automòbils que excedeixen els 5 m i són en general més potents, 

luxosos i cars que els d’altres segments.

Quasi sempre amb carrosseria berlina, amb una gran varietat de motors de potència i capaci-

tat similar o superior al segment E, sanomenen també berlines de luxe. Els altres casos que 

s’observen són els grans tot-terrenys, amb habitacle i maleter majors als del segment inferior.
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3.2. Elements formals
Ja s’ha parlat de la importància de l’estètica en la competitivitat dels models de les diverses 

marques en el mercat, però què defi neix aquesta estètica? Quins elements la determinen? 

Com s’estableix la coherència entre ells, la marca i el seu context?

Una vegada ja han sigut defi nides les parts fonamentals estructurals d’un automòbil, cal 

observar individualment els elements externs que composen la seua personalitat i caràcter.

3.2.1 Forma

3.2.1.1. Gota asimètrica

Ideada per Klemperer el 1922 per encàrrec de Jaray; es caracteritza per un perfi l superior 

més corbat que l’inferior. Quasi tots els cotxes destinats a batre rècords de velocitat i de 

competició entre 1930 i 1969 presentaven aquesta forma, amb la part inferior de la carros-

seria més o menys còncava en funció de la distància al terra. En els automòbils esportius 

d’una plaça aquesta forma permet un òptim coefi cient de penetració en l’aire. En aquells de 

sèrie, en canvi, aquesta forma presenta alguns inconvenients: la seua planta no s’adapta a la 

disposició de les rodes i limita l’accés a l’habitacle, la visibilitat condiciona la disposició dels 

components mecànics, a més de la llargada del vehicle a causa del frontal esmolat i de la 

gran cua.

3.2.1.2. Gota

Anomenada també gota simètrica o forma de dirigible, es refereix al perfi l fruït dels primers 

experiments sobre aerodinàmica aplicats als automòbils. No va portar a resultats interes-

sants degut a que requeria desplaçar-se a través de l’aire separat del terra, ja que en aquesta 

circumstància augmentava notablement la seua resistència a l’avanç. Els exemples més 

representatius són: el Jamais Contente de Camille Jenatzy en 1899; l’Alfa Romeo Aerodi-

namica 40/60 CV del compte Ricotti en 1913; i la Tropfen-Auto d’Edmunt Rumpler en 1921.

3.2.1.3. Semigota

Si la forma de gota és l’òptima des del punt de vista de l’aerodinàmica quan es troba aïllada, 

la de semigota és aquella igualment òptima quan apareix un pla, en aquest cas el terra, sobre 
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el qual s’està recolzat o es guarda una con-

siderable proximitat. El terreny actua com un 

pla de simetria entre el semifus i la seua imat-

ge especular reduint al mínim la resistència 

aerodinàmica. El Volkswagen Kaff er de 1946 

és el primer cas emblemàtic d’aquest perfi l.

3.2.1.4. Forma J

El nom ve del seu inventor, Paul Jaray, en 

1923, que introduí aquesta forma composta 

constituïda essencialment d’un cos inferior 

amb perfi l i planta lleugerment esmolades en 

els seus extrems, amb una semigota sobre-

posada, destinada a constituir la part superior 

de l’habitacle. La forma J es caracteritza per 

una notable longitud de la cua combinada 

amb una gran elegància.

Aquest sistema va triomfar degut a la seua 

practicitat unida a la possibilitat de reduir la 

resistència aerodinàmica a menys de la mei-

tat del valor usual en els vehicles de l’època. 

Entre els cotxes que la presenten, en major 

o menor grau, tenim: el Fiat 1500 de 1935, el 

Lancia Aurelia de 1937, el Citroën DS19 de 

1955 i el Porsche 365 de 1959. 

3.2.1.5. Forma K

També coneguda com forma a “cua tallada”, 

va ser proposta en 1935 per l’alemany Wu-

nibald Kamm, de qui va traure el nom. Es 

Figura 9. Alfa Romeo Aerodinamica, VW Käfer, Citroën 
DS19, BMW Kamm Coupé: Pinterest.com, Mercedes-
Benz-Passion.com, 8000Vueltas.com, CarType.com
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caracteritza per un sostre que descendeix lleugerment cap enrere i per la part posterior ta-

llada verticalment, exemple típic dels moderns autos de dos volums. La baixa resistència 

aerodinàmica es deu a que el fl ux roman al voltant de la superfície del vehicle el major espai 

possible i després és forçat a separar-se tallant la seua part posterior. La seua aerodinàmica 

és superior a la de la forma J (Turinetto, 2000).

3.2.2. Acabat

Indica el resultat d’operacions com la polvorització, soldat, pintat, etc. que completen la part 

externa d’una carrosseria amb l’objectiu de protegir, millorar les prestacions del material base 

i/o afegir valor estètic i espessor a la superfície.

Pel que fa a la pintura, existeixen cinc tipus diferents d’acabat: 

• Pastís o color sòlid: colors a tinta plena en la mescla, els quals no presenten alumini ni 

mica. El seu major valor consisteix en la possibilitat d’utilitzar un monoestrat.

• Metal·litzat: s’obté afegint a la combinació de colors partícules d’alumini en suspensió 

en forma de grans de diferents dimensions, amb els quals es poden obtindré estèti-

ques molt diverses. Per exemple, un alumini molt refi nat tendeix a engrisir els colors 

en funció de la seua proporció molt més que aquell en partícules majors.

• Micalitzat: utilitzat per primera vegada en 1983, es constitueix de làmines de mica re-

vestides amb capes molt fi nes d’òxid de titani, pel qual és possible obtindre colors molt 

saturats i purs mantenint l’efecte metàl·lic, canviant el color i la lluminositat en funció 

de l’angle i la intensitat d’incidència de la llum.

• Iridescent: constituïda per partícules de mica i alumini en diverses proporcions segons 

l’efecte desitjat, donant lloc a un aspecte intermedi entre els acabats metal·litzats i 

micalitzats.

• Lenticular: pintura amb base d’alumini on les partícules es distrubeixen amb major 

homogeneïtat i permetent un millor acabat en les vores arrodonides.
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3.2.3. Calandra

Es tracta de la “boca” dels cotxes. Serveix com a entrada d’aire al radiador que s’ocupa de la 

refrigeració del motor. En els vehicles elèctrics es manté com a element decoratiu i aerodinà-

mic, ajudant a conservar l’espai interior per a la part electromecànica.

En algunes marques la seua forma és l’element identifi catiu, en algunes ocasions a través del 

temps, com el triangle d’Alfa Romeo o els dos rectangles de BMW, i en altres com a fi l con-

ductor entre models d’una mateixa generació, com les actuals de Mercedes-Benz o de Ford.

Un altre aspecte fonamental és la seua subdivisió o trama, que ha evolucionat amb el temps 

de línies llises paral·leles o encreuades  cap a formes molt més complexes com hexàgons, 

línies parabòliques, la calandra de “diamant” de Mercedes-Benz a punts, etc.

3.2.4. Entrades secundàries d’aire 

La seua funció és ajudar a un refredament extra d’algunes parts del vehicle, com els frenys, a 

conduir les corrents d’aire que el travessen per a millor l’adherència i conferir-li un llenguatge 

més esportiu.

Poden trobar-se simètricament en el frontal, sobre el capó, en els laterals, damunt de l’habi-

tacle (per a refrigerar el motor quan se situa darrere de la cabina en alguns superesportius) 

o en el costat posterior.

3.2.5. Grups òptic

Inclouen els fars, que il·luminen el camí, i les llums que senyalitzen maniobres. A més, incre-

menten la visibilitat del vehicle per als altres conductors.

Seguint amb la metàfora antromòrfi ca, els fars frontals són els “ulls” de l’automòbil i és per 

aquest motiu que concentren un gran valor expressiu. Amb el pas dels anys han evolucionat, 

com ha ocorregut amb altres parts del vehicle, de formes senzilles circulars o quadrades no 

integrades en la carrosseria (quan només contenien una xicoteta làmpara) fi ns a formes molt 

complexes, inclús en la seua organització interna dels grups òptics, atravessant corrents com 

els fars retràctils dels Anys Vuitanta i Noranta. És un recurs habitual intentar imitar ulls d’ani-
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mals, com el Mercedes-Benz CLA amb una pantera o el Jaguar XJ amb l’animal homònim 

de la fi rma.

Actualment, els LED han suposat una revolució en el sector per la seua efi ciència, efi càcia i 

versatilitat a l’hora de generar formes i trassos de llum.

Els grups òptics posterios són molt menys expressius, encara que es poden observar excep-

cions com els Volvo, on el perfi l d’”L” ha esdevingut un símbol particular d’identitat.

3.2.6. Paracolps

Per a protegir-se de les col·lisions frontals, laterals inferiors i posteriors lleus sense defor-

mar la carrosseria i reduir els danys en aquelles més fortes s’incorpora aquest element als 

automòbils. Fins als Anys Vuitanta, la majoria eren metàl·lics, però actualment els materials 

plàstics són els més utilitzats, amb un aspecte gris o negre subtilment rugós. Són de major 

tamany en tot-terrenys i similars, constituint una autèntica estructura amb signifi cat propi ad-

herida al frontal, mentre que en altres segments es presenta en forma de xicotets elements 

allargats encaixats en els laterals de les cares anterior i posterior, o fi ns i tot constituint-los 

amb la forma de la pròpia carrosseria.

Cap mencionar el cas particular del Citroën C4 Cactus, que incorpora paracolps laterals 

sobre les portes amb tecnologia pneumàtica i que constuteixen una de les seues caracterís-

tiques expressives fonamentals.

3.2.7. Rodes

Les rodes tenen un important paper en la constitució de l’auto. Els pneumàtics grans, amples 

i amb imporant separació entre els seus eixos transmeten una personalitat esportiva i agres-

siva, mentre que aquells menuts i fi ns amb eixos més pròxims produeixen l’efecte contrari.

3.2.8. Llantes i tapaboques

El seu llenguatge expressiu s’articula al voltant de la seua interacció amb la llum a través 

dels colors i els acabats superfi cials, habitualment cromat lluït, encara que també es troben 

casos de pigmentacions més vistoses o de llantes totalment negres que s’integren amb el 

pneumàtic.
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L’altre factor expressiu és, lògicament, la seua forma. Han de ser resistents principalment a 

esforços de compressió, però al mateix temps deuen permetre la ventilació dels frenys; és 

per això que es construeixen en formes radials mitjançant raigs o cavitats sobre el seu cos 

organitzats de manera simètrica, rectilínia, orgànica, mixta, amb superposicions de diferents 

formes, etc.

En alguns casos, les llantes són protegides per tapaboques, que compleixen una funció de-

corativa quan les llantes no ho fan. No realitzen ninguna funció estructural i són més planes. 

Van començar a ser usades a gran escala després de la Segona Guerra Mundial en forma de 

superfície circular convexa cromada i pulida. 

3.2.9. Manetes

Hi han dues possibles estratègies per a afrontar el disseny d’aquests elements: amagar-les 

mitjançant cavitats en les portes i angles dels nervis de la carrosseria, l’ús del mateix color de 

pintura, etc. o fer-los visibles utilitzant grans zones còncaves sobre el lateral, cromats, altres 

colors...

3.2.10. Nervis

En els primers automòbils els artesans intentaven aconseguir superfícies el més netes i llises 

possibles, però amb l’arribada del Styling als Estats Units es comencen a incorporar nervis, 

arestes, que es claven o sobreïxen de la carrosseria per a donar-los més agressivitat i “mus-

cular-los”.

Les línies rectes i marcades transmeten força, rigidesa i un aspecte més modern, mentre que 

les corbes resulten més amables conceptualment i clàssiques.

3.2.11. Motllures

Per a estilitzar un auto són utilitzades habitualment fi nes motllures amb acabat cromat en els 

marcs de les fi nestres, sobre les portes, en la zona inferior dels laterals, sobre el capó, etc.

Algunes marques les fan servir per a distingir les diferents versions d’un mateix model. És a 

dir, aquell bàsic no utilitzaria motllures en els marcs de les fi nestres, l’intermedi presentaria 
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una fi na línia en la part inferior de les fi nestres i la versió més luxosa tindria un marc cromat 

complet al voltant de les fi nestres laterals.

3.2.12. Alerons

La seua funció és millorar l’adherència quan se circula a grans velocitats guiant el fl ux d’aire 

contra el terra i, en els articulats, ajudar a frenar canviant la seua orientació a vertical. És 

per açò que es troben en la majoria de superesportius i altres cotxes de gran potència. No 

obstant, també es poden observar en altres que no els necessiten per a transmetre una ma-

jor idea d’esportivitat, encara que aquest ús s’ha moderat considerablement amb el pas del 

temps.

3.2.13. Tub d’escapament

Una part pràcticament amagada del vehicle, situada en la seua part posterior (generalment 

inferior) esdevé un focus d’atenció en alguns casos amb l’aplicació d’acabats cromats, la 

seua multiplicitat, la forma de les seues seccions (circulars, poligonals), etc.

3.2.14. Finestretes

La seua expressivitat radica en la forma: quan pareixen un rectangle obtenen un caràcter 

estàtic i rígid, mentre que les formes més orgàniques transmeten velocitat i lleugeresa. Un 

altre aspecte a tindre en compte és la seua opacitat, que contribueix a la seua agressivitat de 

manera directa.
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3.3. Coherència formal de la carrosseria
La idea bàsica des de la que s’ha de treballar en el disseny (siga quin siga el camp) és que 

l’aspecte dels objectes i la seua bellesa no es fonamenten en sensacions i impressions sub-

jectives, sino que una vegada adquirit i dominat el seu llenguatge formal, es poden extraure 

les claus que defi neixen un bon disseny més enllà de les opinions lliures dels usuaris.

Així doncs, en els automòbils açò s’aconsegueix principalment amb la continuïtat de les línies 

de tensió visual de la carrosseria a través de les seues diferents vistes, com observarem a 

continuació amb una sèrie d’exemples.

3.3.1. Jaguar XJ

Començant amb el Jaguar XJ i la relació entre lateral i frontal, podem veure com les dos línies 

dibuixades sobre els panells de les portes continuen delimitant la separació far-intermitent i 

el contorn de les entrades d’aire inferior. A més, l’embellidor amb el text “Jaguar” es troba a 

la mateixa alçada que el vèrtex extern dels grups òptics, dibuixant una línia que es perllonga 

fi ns a atravessar el logotip de la marca sobre la calandra.

Figura 10. Jaguar XJ amb línies de tensió lateral-frontal: Carscoops.com (modifi cada)
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3.3.2. Opel GT Concept

En aquest concept car d’Opel s’aprecia altra vegada la continuïtat entre les línies laterals i 

les frontals, ací molt més fl uides i orgàniques que l’exemple anterior. Experimenten un pa-

ral·lelisme en el seu naixement posterior i evolucionen cap a diferents convergències i diver-

gències a mesura que dibuixen el “rostre” del vehicle simulant corrents d’aire al seu voltant.

3.3.3. Nissan Gripz

El frontal d’aquest concept de Nissan s’articula al voltant de la forma de V, amb el detall cro-

mat que envolta el logotip de la marca i el canvi de color del capó com a nucli i reiterada en 

els límits de la calandra i amb la línia dibuixada entre les llums de boira i els paracolps, totes 

elles paral·leles entre sí.

Figura 11. Opel GT Concept amb línies de tensió lateral-frontal: Km77.com (modifi cada)

Figura 12. Nissan Gripz amb línies de tensió frontals: LikeAutomotive.com (modifi cada)
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3.3.4. Hyundai Santa Fe

En el costat posterior, els grups òptics naixen de la línia dibuixada per les manetes de les 

portes; un nervi a meitat panell lateral marca la base de la cavitat per a la matrícula; un segon 

nervi lateral inferior continua per tota la cua i contorneja per dalt els catadiòptrics; l’angle 

dibuixat en el paracolps inferior determina l’alçada de l’embellidor plàstic que conté el tub 

d’escapament. A més, l’angle interior de les llums dibuixa una recta fi ns a la part exterior dels 

catadiòptrics paral·lela a la línia imaginària que uneix els angles inferiors de l’espai per a la 

matrícula amb els límits de l’embellidor inferior.

Figura 13. Hyundai Santa Fe amb línies de tensió lateral-posterior: Cars.UsNews.com (modifi cada)
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4.1. Sumari cronològic
El 1886 Karl Benz va registrar a Mannheim la patent d’un vehicle que funcionava amb un 

motor de benzina anomenat Benz Patent-Motorwagen que havia construït un any abans. 

El 1889 a Stuttgart, Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach elaboraren un altre carruatge amb 

motor de gasolina

El 1903 Henry Ford va obrir la Ford Motor Company als Estats Units i la producció evoluci-

onà d’una manufactura individual i artesanal, que determinava als automòbils com articles 

exclusius de luxe, a un sistema de producció en cadena al voltant de cintes transportadores 

(1908), que permití oferir cotxes al gran públic. En 1928, el Ford Model T va arribar a les 15 

milions d’unitats produïdes, consolidant-se com a vehicle més venut del món.

Paral·lelament, en Europa, començaren a organitzar-se les primeres curses automobilísti-

ques, que desembocaren en una ràpida evolució tecnològica en el sector de la mà de mar-

ques com Alfa Romeo, Bugatti o Bentley.

En els Anys Trenta, tota la població requeria autos produïts en massa, com el Model T als 

EUA o el Fiat 500 en Itàlia. Ferdinand Porsche, mentrestant en Alemanya, proposà a l’em-

presa per a la que treballava, Daimler, la producció d’un automòbil més econòmic que aquells 

que ja oferien. Aquesta idea, després de ser rebutjada, desencadenà la decisió de Porsche 

de fundar la seua pròpia empresa i més tard projectar el Volkswagen Käfer (“Escarabat”). 

Tota aquesta activitat arribà al Japó, on els governs van impulsar a noves fi rmes nacionals 

com Nissan o Toyota.

Quan acabà la Segona Guerra Mundial el 1945, els Estats Units i les nacions europees que 

havien guanyat començaren una fase d’accel·lerat desenvolupament tecnològic en el sector 

gràcies a les millores de la indústria aeronàutica durant les guerres. En aquest moment els 

cotxes començaren a percebre’s com objectes de consum quotidià, especialment a l’estat 

americà (immers en el Styling i el Boom econòmic) amb la mentalitat general establerta en 

la ciutadania de “quan més gran, millor” i buscant aparences modernes i innovadores. Així 

nasqueren els muscle cars (“cotxes musculosos”), de dimensions mitjanes-grans amb un 

accentuat caràcter esportiu, agressiu i “musculat” i un potent motor a preus relativament 
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econòmics. El primer d’aquesta categoria va ser el Ford Mustang de 1964, nascuda en base 

al Ford Falcon del mateix any, i que continua produint-se fi ns al dia de hui després de set 

generacions.

En Europa els vehicles de luxe van desaparèixer pràcticament després de la guerra i s’havien 

substituït per cotxes més menuts, econòmics i pràctics. Quedaven, però, aquells de compe-

tició d’empreses com Ferrari, Alfa Romeo i Jaguar, que havien desenvolupat molts models 

nous i innovadors, i gaudien d’una alta popularitat en aquell moment.

Poc a poc aparegueren les restriccions legals vinculades a la seguretat i la contaminació en 

els diferents estats, i els tres nuclis de la indústria (EUA, Europa i eix Japó-Corea) comença-

ren a confl uir estilísticament en els Anys 80.

Actualment existeix una clara tendència cap als automòbils híbrid i elèctrics, l’estil es defi neix 

com un factor principal per a distingir-se de la competència i les marques tendeixen majorità-

riament a donar una forta persona als seus vehicles, encara que existeixen corrents que es 

decanten per un aspecte més neutre i un estil més net.
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4.2. El disseny al llarg dels anys
Els períodes que es proposen a continuació han sigut articulats al voltant de línies generals 

en el disseny dels automòbils o a l’aparició de models, segments o línies expressives particu-

larment signifi catives. És habitual, no obstant, la presència d’excepcions, és a dir, de models 

que estilísticament haurien d’incloure’s en uns anys que no conicideixen amb la seua etapa 

de projectació o fabricació. Pel que es refereix als dissenyadors, aquests evolucionen durant 

la seua carrera i en consecuència els seus models es presenten en diferents èpoques, en-

cara que se’ls decidisca classifi car en el seu temps més representatiu i imporant o de major 

infl uència.

S’ha decidit elaborar aquesta proposta d’organització temporal degut a l’observació de que 

l’habitual classifi cació per decennçis no s’adapta al ritme real de canvi de la indústria.

4.2.1. Quan els carruatges es converteixen en automòbils (1886-1908)

El Benz Patent-Motorwagen (1886), construïda per Karl Benz, que tenia un negoci de projec-

tació i muntatge de motors fi xes, és formalment un autèntic carruatge que incorpora un petit 

motor a dos temps que substitueix la tracció animal com a origen del moviment.

El xassís era de tipus tubular en acer i tenia tres rodes fi nes de goma compacta. No tenia 

fars ni ningun component estructural de protecció per als passatgers o la part mecànica, 

només tenia un seient per a dos persones amb coixins i la superfície de recolzament per als 

peus era de fusta. El motor es trobava darrer de l’”habitacle”, en companyia del sistema de 

refrigeració. A grans traços, aquestes característiques es mantindran en la majoria de models 

durant aquests anys.

Poc a poc, més particulars i empreses començaren a manufacturar els seus propis auto-

mòbils. En 1895, el francès Léon Bollée presenta la Voiturette, que tenia també tres rodes, 

pneumàtics, i capacitat per a tres persones. En 1896, Bernardi produeix el primer vehicle en 

Itàlia i en els Estats Units, Henry Ford comença a comercialitzar el seu primer vehicle a motor 

Quadricycle i a estudiar l’aerodinàmica. Renault inicia la producció de cotxes amb fars entre 

1893 i 1903 amb la Type-C, la primera berlina de la història, amb portes, sostre i capacitat per 
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a quatre passatgers. L’any 1904 es fabrica el primer Rolls Royce en el Regne Unit i apareix 

la preocupació dels fabricants per cobrir el motor amb els primers capós.

Els constructors d’automòbils realitzaven només el xassís, comprant a distribuïdors externs 

els altres components i operant com a ensambladors.

4.2.2. La creació d’un nou llenguatge (1908-1929)

En aquest període, l’americà considerat el pare del disseny automobilístic, Harley J. Earl, 

estableix els fonaments estilístics d’aquesta indústria i defi neix la professió del seu disseny, 

el mètode i la tècnica.

El 1908, la cadena de muntatge de Ford és el primer pas cap a l’estandardització de les 

peces i la democratització dels automòbils com a transport per a la classe treballadora, que 

es concretitzà un any després amb l’aparició en el mercat del Model T, que omplí les car-

reteres americanes inicialment en tres colors, però a partir del 1914 únicament en negre, 

seguint la fi losofi a de la normalització i la reducció de costos de producció, per la facilitat de 

producció de la pintura d’aquest color i la seua rapidesa de secat, superior a les altres. Tot 

aquest procés es defi neix amb el terme fordisme, és a dir, l’organització del treball basada 

en tres principis fonamentals: l’ordenat avanç de l’automòbil i de les seues parts a través de 

la nau de producció de manera que arribava la peça adequada al lloc adequat en el moment 

Figura 14. Benz Patent-Motorwagen (1886): Daimler.com
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adequat; participació i assessorament als i dels operadors en el muntatge; i descomposició 

de les operacions complexes en altres més senzilles per a diferents treballadors.

Un element fonamental dels autos actuals apareix en aquests anys: el parabrisa, que abans 

del 1910 no era “pràcticament” present, ja que la velocitat a la que arribaven els cotxes no 

ho requerien.

L’aerodinàmica dóna el seu primer pas en aquest món gràcies a Ugo Zagato, que començà 

a projectar i fabricar carrosseries per a Fiat, Lancia i Alfa Romeo (més avant treballarà per 

a companyies estrangeres com Aston Martin) –primer model elaborat: Fiat 501-, empreses 

recent nascudes l’any 1919 amb preocupacions a un nivell inèdit fi ns aquell moment per la 

lleugeresa i l’aerodinàmica, que les portà a substituir la fusta per estructures d’acer amb car-

rosseria d’alumini (Panoramauto.it, 2015).

El 1926, l’empresa Carrozzeria Touring Superleggera naix a Milà de la mà de Felice Bian-

chi Anderloni i de Gaetano Ponzoni i comença a treballar per a Alfa Romeo, Citroën i Isot-

ta-Fraschini dissenyant prototips que es tractaven de protoconcept cars.

Figura 15. Ford Model T (1908): FordModelT.net
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4.2.3. Alcançant la maduresa expressiva i l’explosió estètica (1930-1960)

4.2.3.1. Anys Trenta: cinema i estalvi

El crack de 1929 de la borsa de Nova York dóna com a resultat una forta depressió econò-

mica en els Estats Units que arriba a Europa i a la indústria automobilística. Quasi simultà-

niament, el francès Raymond Loewy, que s’havia traslladat als EUA després d’acabar els 

estudis a la Universitat de París i seria considerat més avant el pare del disseny modern, 

realitza un treball de redisseny d’una multicopista per a Gestetner que suposarà la primera 

obra del Styling, corrent del disseny industrial que s’ocupava de produir objectes bells on el 

seu aspecte millorava la seua funcionalitat. En paraules de Loewy: “Ugliness does not sell”.

En el sector automobilístic, Harley J. Earl serà el representat fonamental d’aquest movi-

ment. Després d’haver treballat amb el seu pare en la producció d’autos per a pel·lícules de 

Hollywood, comença a treballar en General Motors (1927-1959). Proposa durant els Anys 

Quaranta la carrosseria C: un nou tipus de carrosseria Torpedo, caracteritzada per una línia 

que es tensava en la seua part posterior donant lloc a cotxes molt grans i vistos, amb caràcter 

reforçat a més amb colors vius i potents com el groc o el turquesa. Va ser l’artífex d’una nova 

era, oposada a la mentalitat de Ford, en la que els automòbils cada any tenien un aspecte 

diferent. Introduí l’ús de models d’argila per a l’estudi de les formes i la doble coloració. Com 

a resultat, General Motors va proposar a l’inici dels Anys Vint una vasta gamma de models 

que la va convertir en el període 1926-30 líder del sector a nivell nacional.

El típic “gegantisme” americà dels Anys Trenta nasqué amb vehicles de luxe que superaren 

la crisi gràcies entre altres factors a l’èxit de sectors com la indústria cinematogràfi ca, on van 

ser aplicades un gran nombre de refi nades solucions tècniques i d’opulentes carrosseries. 

Foren aquests tipus de productes els que determinaren la separació estilística entre els auto-

mòbils americans i els europeus, destinats a retrobar-se en els Anys Vuitanta, no només en el 

disseny sinó també en la fabricació i el rol de l’auto en la societat, com exemplifi ca la quantitat 

de cotxes per cada mil habitants, havent 226 en els EUA front als 43 de Regne Unit, el país 

europeu amb major proporció després de la Segona Guerra Mundial.
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La doble coloració i el tractament bicromàtic del cos de la carrosseria va ser introduït per 

Bugatti i experimentà un auge durant els Anys Trenta i Quaranta que era utilitzat per a con-

ferir elegància i harmonia de formes a la carrosseria. En Itàlia, a principis dels Anys Trenta 

Castagna proposa la inversió de l’habitual esquema cromàtic: l’ús de la pintura més clara 

en els parafangs i la línia de cintura, mentre que situava la oscura en el cos principal de la 

carrosseria. En els EUA el bicromisme té el seu punt àlgid en els Anys Cinquanta, quan es 

complementà amb les línies teses i les aletes posteriors. També en Itàlia durant aquests anys 

es presenten alguns exemples d’aquest estil en models com els d’Alfa Romeo.

Com a resposta a aquest moviment i evolució de la fi losofi a fordista naix l’International Style, 

corrent projectual típica principalment dels Anys Trenta sintetitzable en: concepció del pro-

ducte com un volum, regularitat compositiva, gust pels materials i per la perfecció tècnica. 

Fou l’estil de l’estereometria, de l’ús del metall i de l’absència de decoracions. 

Una de les seues conseqüències és la cua truncada (1931), anomenada també “Tipus K” pel 

seu inventor, Wunnibald Kamm. Consisteix en un tall net de la cua de manera que redueix la 

resistència aerodinàmica, vist que els fl uxes derivats d’un posterior llarg no generava incre-

ments de pressió capaços de reduir la resistència aerodinàmica. Tot i la manifesta inutilitat de 

la cua llarga, no es va consolidar en el mercat fi ns a la dècada dels Seixanta.

Una altra conseqüència són els compact cars: cotxes la qual recerca projectual s’encarava a 

la seua habitabilitat reduint al màxim l’espai utilitzat. Van nàixer als Estats Units després de 

la Segona Guerra Mundial com a alternativa als grans automòbils per a reduir consum i pes 

juntament amb l’espai requerit.

En Itàlia, Dante Giacosa entrà en Fiat el 1930 i projectà el Topolino (“ratolí”, Fiat 500), un 

autèntic símbol nacional de l’època produït entre 1936 i 1955 i nascut de la necessitat de 

proveir als italians d’un cotxe pràctic i barat, com havia passat amb el Ford T als EUA. En 

1946 esdevé responsable de les ofi cines tècniques de Fiat i més avant dirigí el Centro Stile 

Fiat des de la seua creació en 1958 fi ns al 1970.

Un altre italià, Flaminio Bertoni, dissenya el Citroën 2CV en 1939, el Topolino o Model T fran-

cès, que presenta una arquitectura molt senzilla al mateix temps que sòlida. De colors grisos 
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fi ns a 1959, fou proposta també en colors brillants amb el pas del temps. Es van fabricar més 

de set milions d’exemplars.

4.2.3.2. Anys Quaranta i Cinquanta: introducció a l’agressivitat estelística

Tornant als EUA, apareix una nova tipologia de cotxe, el Hot Rod, amb una estètica agressiva 

i esportiva caracteritzada per un parabrisa més baix, l’abscència de parafangs, la presència 

de baixos, sostre descapotable, paracolps i coloracions cridaneres.

Continuant la línia evolutiva del Styling, per una banda Harley Earl dissenya la seua creació 

més important i coneguda: el Chevrolet Corvette (1953), un roadster baix i llarg que incor-

porava per primera vegada un ordinador a bord en un automòbil, grans superfícies internes 

de crom, pintura bicolor, sostre extraïble rígid i parabrisa corb. Però sobretot causa l’inici de 

la corrent tailfi n (cua amb forma d’avió) que dominà l’estil dels cotxes dels Anys Seixanta i 

Setanta. 

Per una altra banda, naix el Cleanlining, estil defi nit per la puresa de les línies, concebut 

per Henry Dreyfuss per al disseny d’objectes en els Anys Cinquanta, gràcies al qual les 

Figura 16. Citroën 2CV i Fiat 500 “Topolino”: The-Blueprints.com
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formes aerodinàmiques quedaven lligades a 

la funcionalitat. Alguns dels seus exemples 

més clars es troben, paradoxalment, en Eu-

ropa amb el Citroën DS19 i el Jaguar E-Type 

(XK-E).

El Citroën DS19, dissenyat per Flaminio Ber-

toni, presentava una carrosseria a dos vo-

lums amb motor anterior i fou fabricat entre 

1955 i 1965 (Roca, 2011). Amb el sobrenom 

de deese (deessa), en virtut de la seua for-

ma, es caracteritza per un frontal llarg, llis i 

fl uïd, anomenat “de tauró”, sense calandra i 

amb una cua molt aguda, particular per ser 

molt més estreta que la part anterior, on el 

sostre i el paraxocs confl ueixen a través de 

la lluna posterior, determinant una inèdita lí-

nia a dos volums. Té una superfície vidrada 

molt àmplia amb un parabrisa panoràmic que 

segueix el perfi l del capó, fi nestres sense 

marc i intermitents posteriors sobre el sostre. 

Els panells independents de la carrosseria 

(parafangs, portes i capó) eren caragolats al 

xassís i el sostre en els primers exemplars 

es fabricava en resina de vidre translúcida 

(Grahame, 2007).

El Jaguar E-Type monta la típica carrosseria 

a forma ogival concebuda en l’Alfa Romeo 

Disco Volante de 1952 i està ulteriorment 

caracteritzada per un grandíssim capó, un 
Figura 17. Chevrolet Corvette, Alfa Romeo Disco Volante, 

Jaguar XK-E, Mercedes 300d Limousine, Mercedes 
300 SL: Barrett-Jackson.com, InspirationSeek.com, 

ClassicDriver.com, Wikipedia.org, AutoEvolution.com
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habitacle amb parabrisa quasi vertical i una cua decididament aplanada. La simplicitat de les 

seues línies corbades junt amb alguns detalls com les obertures del capó, el cristall frontal 

lleugerment fugat, els tres petits eixugaparabrisa, els fars anteriors amb tapes aerodinàmi-

ques i les llantes a radis cromats, el converteixen en un automòbil únic del qual se’n produi-

ren només 72.500 exemplars (Roff o, 2015).

En Alemanya, el Mercedes Classe S naix el 1951 i és presentat en el Saló de Frankfurt baix 

el nom 300d Limousine. Aquest model ha sigut utilitzat per Mercedes durant anys per a intro-

duir avanços tecnològics en aquest sector tan signifi catius i importants com el tancament de 

seguretat de les portes o els airbags, que han acabat formant part de l’equipament base de 

tots els cotxes amb el pas dels anys. Tres anys després l’empresa presentarà el mític 300 SL 

Coupé, fabricat entre 1954 i 1957, famós per les seues línies refi nades, netes i potents, el seu 

excel·lent rendiment esportiu i, sobretot, per les “ales de gavina”, un sistema inèdit d’obertura 

de les portes articulades amb frontisses sobre el sostre.

El 1957 apareix el terme Gute-form per a designar un moviment fundat per Max Bill que defe-

nia la coherència formal totalment en funció de la funcionalitat, la durabilitat i la puresa de les 

formes, fi losofi a que a dia de hui encara segueixen marques com Mini o Audi.

4.2.4. Els últims grans clàssics (1961-1990)

Les característiques principals de la indústria automobilística en els Anys Seixanta són la re-

ducció de costos de producció i l’establiment de les primeres lleis sobre emissions i seguretat 

dels vehicles en Europa i els Estats Units.

Estilísticament, la cua truncada s’adopta per a les carrosseries de sèrie com, per exemple, en 

l’Alfa Romeo Giulia TZ de 1963. 

En els Estats Units naixen els muscle cars, coupés i cabrios esportius amb llargs frontals 

rectes i rectangulars amb grans entrades d’aire, motors d’elevada potència, nervis marcats i 

fars encaixats en el frontal. El primer va ser el Ford Mustang (David Ash i Joseph Oros, 1964) 

(Roff o, 2015), inspirat pel Ford Falcon de 1959 i basat en la seua segona generació (1964) 

(8000 Vueltas, 2014), però no van tardar en aparèixer nous models com el Chevrolet Cheve-

lle de 1970 o el Dodge Charger R/T de 1971 (Jay, 2012).
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La fi rma italiana Lamborghini en el període 

1965-1979, quan el dissenyador Marcello 

Gandini entrà a Bertone, projectà dos peti-

tes revolucions del llenguatge expressiu dels 

automòbils amb el Miura (1966) i el Coun-

tach (1971). El Miura, per una banda, era un 

superesportiu de formes orgàniques i corbes 

teses, mentre que per l’altra banda, el Coun-

tach (successor de l’anterior) presentava lí-

nies rectes i superfícies planes, estètica que 

predominaria durant els darrers anys amb 

el nom de Box like. Gandini, però, en 1980 

obrí el seu propi estudi de disseny concebint, 

entre altres, el Renault Supercinq (1984), 

el Lamborghini Diablo (1990) i el Maserati 

Quattroporte (1994) (Parker, 2014) (Aranda, 

2016).

En els Anys Setanta foren populars els fars 

rectràctils, que s’amagaven en l’interior de la 

carrosseria mentre no eren utilitzats i conferi-

en major continuïtat al frontal, que però es 

veia radicalment trencada amb el seu des-

plegament.

Del 1981 fi ns al 1983, una empresa anome-

nada DeLorean Motor Company produeix el 

seu únic model, el DMC-12, que més avant es 

coneixerà simplement amb el nom DeLorean 

i que es caracteritzava per les seues portes a 

ala de gavina i la carrosseria d’acer inoxida-

Figura 18. Ford Mustang, Lamborghini Miura, Lamborghini 
Countach, Renault Supercinq, Maserati Quattroporte: 

8000Vueltas.com, MTOnline.cl, Supercars.net,     
RSiAuto.com, AutoEvolution.com
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ble no vernissat. El seu aspecte segueix la corrent Box like, amb superfícies rectes i formes 

molt geomètriques, però el motiu pel qual va aconseguir tanta fama fou la seua presència en 

les pel·lícules Back to the Future (Retorn al futur) com a auto capaç de viatjar en el temps 

(Petrány, 2016).

4.2.5. Observant la natura des de la finestreta (1991-2009)

En aquest últim període abans d’arribar a les tendències actuals del mercat, es presenta la 

consolidació i maduració dels estils de les diverses zones del món productores d’automòbils. 

L’evolució i el canvi no s’aturen i s’exploren nous límits expressiu que sobrepassar, però al 

mateix temps el passat comença a convertir-se en un potent punt de referència des del qual 

establir un llenguatge innovador que no oblida la història.

És interessant observar que un gran nombre de dissenyadors d’aquest període, al contrari 

que en els inicis (quan la professió s’heredava de pares a fi lls o la tradició del disseny de 

cotxes es concentrava en algunes regions i ciutats), arriben des de camps d’estudi molt 

heterogenis, destacant els arquitectes i els artistes (especialment els dedicats a l’escultura) 

com Joaquín Torres, Jean-Marie Massaud o Zaha Hadid.

En aquests anys apareix el biomorfi sme o biodisseny, una aproximació naturalística del dis-

seny a la recerca de noves inspiracions i equilibris amb l’ambient, típic dels inicis d’aquest 

període i introduït pels fabricants japonesos. Fa referència a una projectació que elògia l’eco-

sistema i les diferents formes que el componen mitjançant l’ús de la línies corbes, formes 

arrodonides, envolvents, típiques d’una morfologia neta i poc agressiva. Exemple d’aquesta 

tendència és el Nissan Micra, que evidencià formes naturals, orgàniques i biomòrfi ques.

Un model que explica molt bé les línies generals del disseny aquests anys és el Merce-

des-Benz Classe A (Bruno Sacco, 1997), monovolum de petites dimensions (3,6 m de llarga-

da) amb una arquitectura particular en la que l’habitacle s’alça per damunt del motor. La car-

rosseria té una marcada inclinació cap avant que determina la línia insòlita amb el parabrisa 

panoràmic. El lateral és atravessat per un nervi oblicu que complementa l’àmplia superfície 

vidrada de les fi nestres.
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L’any 2009, la quarta generació de l’Audi A4 incorpora per primera vegada en un automòbil 

per al gran públic la il·luminació LED en els fars en grups òptics secundaris, una tecnologia 

que poc a poc incorporaran tots els automòbils del mercat per la seua versatilitat formal, 

expressivitat i efi ciència energètica.

Figura 19. Nissan Micra K11 (1992) i K12 (2002): Wikimedia.org
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4.3. Cronologia dels tot-terreny
L’atribució de la invenció del primer automòbil tot-terreny continua siguent un tema contro-

vertit avui dia degut a les consideracions a partir de les quals podem considerar a un cotxe 

com a tal. No obstant, i partint de la base de que el primer requeriment fonamental per a 

poder travessar superfícies poc transitables és la tracció a les quatre rodes (és a dir, que la 

força generada pel motor es reparteix entre totes elles), es pot afi rmar que el primer fou un 

Mercedes en 1907 amb el nom de Daimler Dernburg-Wagen. Tenia 32 centímetres d’alçada 

lliure fi ns al terra i s’impulsava amb un motor de quatre cilindres i 6.9 litres de 35 CV de po-

tència capaç d’alcançar es 40 km/h. A més, fou el primer vehicle amb quatre rodes directrius. 

Va ser concebut per a viatjar per les colònies alemanyes per encàrrec de l’Ofi cina Colonial 

d’Alemanya i podia pujar pendents amb el 25% d’inclinació i transportar fi ns a sis passatgers 

amb equipatge sobre la seua part posterior i el sostre (Ochoa, 2012).

Figura 20. Daimler Dernburg-Wagen (1907): ActualidadMotor.com

Malgrat tot, els tot-terrenys no van començar a tindre un paper rellevant en aquesta indústria 

fi ns al cap d’uns trenta anys, amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial. Però abans d’analit-

zar els vehicles militars desenvolupats per a ella, resulta interessant aturar-se en els Estats 

Units de 1936, on Chevrolet desenvolupà el que podríem considerar primer protoSUV: el 

Carryall Suburban (Díaz-Valdés, 2011), que ja es concebí amb la idea de transportar a gent 

tant a través de poblacions i carreteres convencionals com camins de camp. Un any després 

s’introduiren els frenys hidràulics i més avant continuà incorporant avanços com nous cris-
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talls de seguretat, acabats en Art Decó, major potència del motor o els grups òptics segellats 

(Guzmán, 2013).

Ja amb l’esclat de la IIGM, els nord-americans es veuen en la necessitat d’un vehicle de peti-

tes dimensions i tracció integral, labor per a la qual les companyies Willys i MB desenvolupen 

el Jeep, nom derivat de l’acrònim anglés per a “General Purpose Vehicle”, i va ser el vehicle 

més fabricat durant el curs de la guerra (Roff o, 2015). El seu bon rendiment el portà a con-

vertir-se en un estàndard del segment, esdevinguent-ho fi ns i tot la seua carrosseria, i servint 

de base per a desenvolupar molts tot-terrenys posteriors, com l’anglés Land Rover Serie I 

Defender (1947), dissenyat pels germans Wilks, que el reinterpretaren per al públic civil.

En la dècada dels Cinquanta es dóna un pas avant en aquest segment amb l’arribada el 1951 

del Nissan Patrol, un tot-terreny molt utilitzat per les Nacions Unides amb una mecànica que 

li permetia una major capacitat de càrrega que el Willys, i el seu competidor, el Toyota Land 

Cruiser, aparegut tres anys després desenvolupat per al confl icte bèl·lic entre les dos corees. 

Simultàniament, Chevrolet treballa en el sistema de transmissió automàtica HydraMatic i en 

la suspensió davantera independent i ofereix tracció a les quatre rodes instal·lada en fàbrica; 

mentre que en Itàlia, per a tindre el seu propi 4x4 nacional, es llança l’Alfa Romeo Matta 

(1950-1954), que més tard fou substituït pel Fiat Campagnolo pel seu elevat cost. 

Durant els deu anys següents, Nissan llança la segona generació del Patrol amb versions 

curta, mitjana i llarga  (anticipant l’explosió de versions de models que trobem en l’actuali-

tat), que quan es deixa de produir en 1974 deixa darrere més de 170.000 exemplars venuts 

(principalment al Japó, però també en alguns països sudamericans gràcies a la seua tona de 

capacitat de càrrega i el seu espai per a fi ns a 8 passatgers) (Autofacil.es, 2015).

Seguint amb la línia de Chevrolet, en 1967 renova el seu estil amb un disseny exclusiu de 

tres portes i noves mesures de seguretat; en 1971 ofereix frenys de disc frontals de sèrie i 

motors modifi cats per a benzina sense plom; en 1973 ofereix per primera vegada carrosseria 

de quatre portes i presta major atenció a la comoditat per als passatgers (Guzmán, 2013).

Durant les dècades dels Setanta i Vuitanta apareixen la primera sèrie del Jeep Cherokee 

(1974-1983), un tot-terreny de gran tamany basat en el Wagoneer (deixat de produir en 1967) 



58

però amb dos portes, i del Mercedes Classe G, basat en els predecessors de l’empresa de 

l’estrela de principis dels Seixanta i representant l’evolució del Dernburg Wagen. A nivell tec-

nològic s’introdueixen la injecció de combustible controlada electrònicament i els frenys amb 

sistema d’antibloqueig (ABS).

Les marques americanes porten a terme durant els primers anys dels 2000 una gran activi-

dad en el camp dels concept car SUVs. Per una banda, Dodge presenta en 2001 el prototip 

PowerBox, un SUV amb perspectiva ecològica alimentat híbridament amb gas natural com-

primit i electricitat. A més, introduí l’ús del sistema combogate: el maleter s’obria tant cap 

amunt com cap avall en un únic bloc que permetia ampliar la superfície de càrrega del ma-

leter. Per una altra banda, Jeep baix la direcció en el disseny de Freeman Thomas proposa 

el Willys2, la versió modernitzada del Willys original, i el Compass, una mescla de Jeep amb 

vehicle de rally (Edsall, 2009).

La situació d’auge dels SUVs que experimentem avui dia comença amb l’aparició del Nissan 

Qashqai l’any 2007 (evolucionat del concepte homònim de 2004) que revolucionà el mercat: 

dos milions de vendes en set anys (Adalid, 2014) i en 2011, el 25% dels cotxes venuts en 

Europa eren d’aquest segment. L’explicació del “fenomen Qashqai” la trobem en la seua 

versatilitat d’ús, ja que la seua alçada lliure fi ns al terra el permet circular tranquilament per 

camins de montanya havent sigut preparat mecànicament per a la ciutat; disposa d’un espai 

de càrrega i de cabina considerablement major al de la resta de vehicles de dimensions si-

milars però diferent segment; i tot açò sense tractar-se d’un cotxe familiar, el que implica una 

important càrrega conceptual per a acostar-se a un major públic.

L’èxit del Qashqai ha portat a l’expansió del sector a marques tan heterogènies i separades 

en un principi d’aquest perfi l d’automòbil com Mercedes amb el GLA, Maserati amb el Levan-

te, o Alfa Romeo amb el Stelvio.
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Figura 21. Nissan Qashqai J10 (2006), J11 (2013) i J12 (-): HonestJohn.co.uk, Farras.com, Nissan.es
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4.4. Cronologia del color
Durant els primers anys de vida dels automòbils, el color no era una característica important 

per als fabricants. Els primers cotxes en Amèrica no es pintaven o eren de color negre o gris 

fosc. El factor principal pel qual s’optava per aquests colors era la seua economicitat (podem 

observar com a exemple més paradigmàtic el Ford T (1911), que a partir del tercer any de 

producció es venia únicament en negre seguint la fi losofi a d’estandardització i reducció de 

costos de l’empresa), però hi havien altres factors com el seu predomini em maquinària i 

objectes de transport. Com a resultat de la seua poca visibilitat, en aquest període (al voltant 

del 1900) era necessari en moltes ciutats americanes circular a velocitats inferiors a set milles 

per hora (11 km/h) escortats per una persona amb una bandera que anunciava el seu pas.

A fi nals de la primera dècada del segle XX, la majoria d’emprese automobilístiques ja oferien 

una selecció de colors generalment foscos: roig, verd, gris, negre... La pintura no tenia una 

gran rellevància, ja que els autos eren un símbol de status social on l’aspecte cromàtic era 

totalment secundari. Açò canvià, paradoxalment, amb el Model T, que nasqué amb 5 colors 

disponibles (tots foscos) que més avant es reduiren al negre. En paraules de Herny Ford: “A 

costumer may have a car in any color he desires, so long as it’s black”. Aquest color no era 

només més econòmic de fabricar, sinó que també secava abans, factor que permetia una 

major velocitat de producció.

Durant els Anys Vint apareixen les primeres mostres de color com a refl exe del gust personal 

del comprador. L’òptima situació econòmica havia incrementat la demanda d’automòbils i 

els clients buscaven varietat més enllà del negre. Algunes empreses, com General Motors, 

introduiren nous colors que permetien per primera vegada la personalització de l’auto. En 

general, els colors continuaven sent els tradicionals (negre, marró, blau, verd, etc. en tona-

litats fosques), però les fi rmes més luxoses, com Buick o Cadillac, començaren a oferir tons 

crema i marrons rogencs. Ford abandonà el seu monocromisme forçat per la competència i 

l’evolució tecnològica del procés de pintat.

En els Anys Trenta i Quaranta els grans canvis formals veniren acompanyats d’una expansió 

de la paleta de colors, ara molt més variada: apareixen diverses tonalitats de blau, verd i roig; 

la pintura esdevé més brillant i clara. La confi guració dels autos els feia especialment proclius 
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per al bicromisme, on un color neutre (blanc, beix, etc.) es confrontava amb un altre de major 

personalitat (roig, blau, verd...). Després de la Segona Guerra Mundial, la indústria automo-

tiva perd potència com a resultat de tots els recursos utilitzats en el confl icte i la varietat de 

colors sofreix una regressió, sense cromats o altres ornamentacions. 

Es recupera l’interés en l’estil dels Anys Cinquanta, quan els cotxes eren un símbol d’aventura, 

èxit, eufòria i, per primera vegada, moda; i tot açò afectava inevitablement al seu color. Una 

gran quantitat de superfícies cromades decoraven tant interior com exterior i creixien les 

paletes de blaus, rojos, verds, dorats i, com no, blancs i negres. El bicromisme adquireix una 

nova expressivitat: el cos de l’automòbil i el sostre són de colors diferents, el capó presenta 

bandes que imiten els vehicles de competició... Tot açò generalment amb un contrast de 

colors brillant-fosc o amb acabats d’imitació de fusta. Els fabricants s’inspiraren en colors 

en base d’ivori o de la indústria de les joies. No obstant, alguns experiments conceptuals 

fracassaren estrepitosament, com el Dodge La Femme (1955-1956) en blanc i rosa pàl·lid.

En la dècada posterior, l’aparició dels muscle cars escenifi ca la gran segmentació del mercat, 

amb les berlines i els familiars per una banda i els coupé esportius per una altra. Aquesta 

polarització es transporta cromàticament amb nous tons vius i alegres, especialment amb el 

groc brillant i el morat. En aquests anys decau el bicromisme.

En els Anys Setanta comença a créixer el moviment ecologista i així apareixen les “tonalitats 

Terra”: paletes de colors articulades al voltant del verd oliva, el marro o el crema. Durant els 

anys posteriors els colors clàssics recuperen espai, amb el negre i el roig brillant com a colors 

principals dels Vuitanta. Els monovolums esdevenen el nou vehicle familiar preferit i presen-

ten bicromisme amb panells laterals d’imitació de fusta. La dècada següent és marcada pels 

SUVs i la represa de l’ecologisme, que porten el color verd al capdamunt de la popularitat 

entre tots els colors. També aquells híbrids, com l’aigua (verd i blau) formen part de la moda 

d’aquells anys.

El 1995, Lancia presentà el nou Ypsilon amb l’opció Kaleidos: un sistema que permetia “cre-

ar-se” la tinta a mesura mitjançant l’elecció de les proporcions dels diversos colors que la 

componien fi ns a arribar a una paleta de 100 colors disponibles. 
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Finalment, del 2000 en avant el platejat ha esdevingut un color principal en el sector. El roig i 

el negre s’han consolidat com a colors bàsic i han aparegut versions com el blanc perlat o el 

negre metal·litzat. El blau tendeix a obscurir-se i aproximar-se als colors de les joies, mentre 

que els tons marrons han viatjat cap al coure i altres materials metàl·lics.

Figura 22. Tendències del color en el temps: Ford T (1920), Bugatti 57SC (1936), Dodge La Femme (1955), Ford Mustang 
(1964), Jeep Cherokee (1984), Renault Megane (2006) : ThingLink.com, StradaFacendo.TGcom24.it,                         RPM-

Autopassion.ca, Taringa.net, Pinterest.com, Topspeed.com
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4.1. El color en l’actualitat

El color és un element important dels cotxes que ja ha sigut analitzat com a element consti-

tutiu de l’estètica dels vehicles. La personalitat de les persones les fa preferir alguns colors 

sobre els altres, i és per açò que la personalitat d’un automòbil es defi neix també a través del 

seu o els seus colors. De fet, la personalitat dels usuaris es refl exa en l’elecció del seu auto i 

per extensió del color que decideix.

Des d’un punt de vista pragmàtic, els colors vius i clars com el groc ajuden a millorar la visibi-

litat i en conseqüència redueixen la probabilitat de sofrir accidents. El cas contrari el trobem 

amb els negres i altres colors foscos, que augmenten el seu potencial de risc en situacions 

nocturnes o de menor visibilitat, com de boira.

Respecte a la personalitat del color, es poden observar clarament aquestes relacions de 

personalitat usuari-color elegit i forma-gamma de colors ofertada en el mercat. A dia d’avui, el 

desenvolupament tecnològic permet l’aparició de nous acabats amb aspecte tridimensional 

amb refl exos en forma de cristalls, arena, etc. i nous colors, com verds elèctrics, blaus cel 

amb efecte espill, etc. Una altra articulació del color es presenta a través de les textures, les 

trames, els detalls simbòlics com banderes o línies de competició, etc.

Les opcions bàsiques que solen presentar-se en el mercat són el blanc, el negre i el roig: dos 

colors neutres (un clar i l’altre fosc) i un viu. Amb aquests tres colors bàsics recullen les ten-

dències existents en una pragmàtica (blanc, visible i segur), una més discreta (negre, sobri i 

Figura 23. Estadístiques dels colors d’automòbils venuts en 2015: Corporate.PPG.com
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elegant) i una més alegre (roig, potent i energètic). Com es pot observar en la Figura 23, el 

blac i el negre foren els colors escollits en més del 50% dels casos en 2015 en tot el món.

Respecte a la segona relació, es procedeix a explicar alguns exemples per a clarifi car-la. Els 

Lamborghinis, superesportius italians molt agressius i ràpids, ofereixen un major nombre de 

tonalitats taronges, verdes i blaves vives i elèctriques que la mitjana, colors que transmeten 

molta energia que serien totalment incoherents en un Maserati Quattroporte, per exemple, 

que té una oferta molt més neutra i sòbria, principalment blancs, negres i grisos, i algunes 

pintures més pigmentades però sempre tranquil·les i elegants: marró, blau fosc, roig apagat, 

etc. Açò pot ser un dels majors motius pel qual el sistema Kaleidos de Lancia no es consolidà 

en el mercat, ja que la paleta d’ofertes s’expandeix fi ns a sobrepassar els colors “harmònics” 

amb la personalitat del cotxe i donant com a resultats possibles “esquizofrènies” estètiques. 

Per a evitar-ho, la professionalització de l’àmbit cromàtic en l’automobilisme és exactament el 

tractament i anàlisi dels colors per a trobar aquells que s’adapten millor a les formes. Ens ho 

exemplifi ca de Jordi Font (Grup Audi-Volkswagen) de la següent manera: “Els cotxes petits 

poden tenir tons més llampants i homogenis, mentre que els més grossos tenen tendència 

als colors més foscos i als metal·litzats” (Merlos, 2017).

En el cas dels redissenys basats en els models clàssics, és habitual trobar els colors típics 

que s’utilitzaven en aquell moment. P. ex.: la gamma de colors pastís del Fiat 500 (turquesa, 

groc, verd...).

A més, algunes marques han establert un fort vincle amb un color concret, com Ferrari (i més 

recentment, Alfa Romeo) amb el roig o Abarth amb els de la bandera italiana. 
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Figura 24. Gamma de colors per al Fiat 500: Fiat.es

Figura 25. Gamma de colors per a l’Alfa Romeo Giulia: AlfaRomeo.com

Figura 26. Gamma de colors per al Maseratit Quattroporte: Maserati.it
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5
NissanNissan
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5.1. Cronologia de la marca
En 1914, la Kwaishinsha Motorcar Works (Kaishin Jidosha Kojo), establerta 

tres anys abans en el Districte d’Azabu-Hiroo en Tòkio de la mà de 

Hashimoto Masujiro (un pioner en la indústria de l’automòbil en Japó 

des dels seus començaments), construí el primer cotxe de marca 

DAT. El nom venia de les inicials dels cognoms dels tres suports 

principals de Hashimoto: Den Kenjiro, Aoyama Rokuro, Takeuchi 

Meitaro (note’s que en la cultura japonesa el cognom s’escriu abans 

que el nom). En 1918, la fàbrica canvià el seu nom pel de Kwaishin-

sha Motorcar Co.

Un altre precursor de Nissan, Jitsuyo Jidosha Co., Ltd. (Jitsuyo Ji-

dosha Seikoku Kabushiki Gaisha), s’establí en Osaka en 1919 per 

a fabricar els vehicles Gorham de tres rodes, dissenyats per l’enginyer americà William R. 

Gorham. Les ferramentes, els components i els materials foren importats per la companyia 

dels Estats Units, convertint-la en una de les més modernes d’aquells temps. Aquell mateix 

any es fusionà amb Kwaishinsha Motorcar Co. donant lloc a una nova companyia denomina-

da DAT Automobile Manufacturing Co., Ltd. (DAT Jidosha Seizo Kabushiki-Kaisha) amb seu 

a Osaka fi ns el 1932.

En 1931 fabricaren el primer cotxe Datson (és a dir, fi ll de DAT), encara que posteriorment 

es rectifi cà el nom a Datsun (substituiren la paraula fi ll per “sol” en anglés, símbol nacional 

japonés), perquè “fi ll” en anglés també signifi ca “pèrdua” en japonés.

El 1933, el nom de la companyia va ser niponitzat i passà a denominar-se Jidosha-Seizo 

Kabushiki-Kaisha, (en anglés Automobile Manufacturing Co., Ltd.) i traslladada a Yokohama. 

Amb aquest nou nom, el 26 de desembre de 1933, assumint el control de totes les operacions 

per a la fabricació de Datsuns de la divisió Tobata Co. Ltd. i el seu nom fou canviat novament 

a Nissan Motor Co., Ltd. l’1 de juny de 1934. El fundador d’aquesta nova fase va ser Yoshi-

suke Aikawa, que tenia grans plans per a produir en massa entre 10.000 i 15.000 unitats per 

any. El primer cotxe de passatgers de petit tamany Datsun eixí de la planta de Yokohama en 

abril de 1935, i aquell mateix any també es llançaren les exportacions del vehicle a Austràlia. 

Figura 27. Hashimoto 
Masujiro: KlikDatsun.com
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Els cotxes Datsun simbolitzaren els avanços ràpids del Japó en al industrialització moderna, 

segons ho evidenciava el seu eslògan d’aquells dies: “el Sol naix com en la bandera i el Dat-

sun, com a principal opció d’automòbil”.

Durant un breu període de dos anys (1947-1948), l’empresa es denominà Nissan Heavy 

Industries Corp.

D’igual manera que Hino i Isuzu, però 

a diferència de Toyota, Nissan s’acom-

panya d’una empresa europea pera 

poder accedir als seus dissenys d’au-

tomòbils i motors. Elegí a la britànica 

Austin Motor Co., Ltd., que més enda-

vant entrà a formar part de la British 

Motor Corporation. L’empresa inicià 

prompte a produir una gran varietat de 

models dissenyats per Austin com l’ori-

ginal Datsun 1000, basat en l’Austin A50. Aquests dissenys estaven “autoritzats” per Austin 

mitjançant un acord de llicència entre les empreses que començà en 1952 i durà huit anys, 

començant a vendre els seus vehicles des de 1953. Nissan va ser el primer constructor japo-

nés en rebre el premi Deming a l’excel·lència d’ingenyeria en 1960 i, en aquest periode, rea-

litzà grans esforços per a consolidar una organització forta sobre la que passar a la següent 

etapa de la companyia.

En 1958 importà el primer sedan als Estats Units (on mantingué durant molts anys el nom de 

marca Datsun) i fi ns i tot després d’introduir el seus propis models una vegada acabat l’acord 

amb l’empresa britànica, els seus motors continuaren siguent còpies dels Austin A i Austin B 

Familiar. Un any després llançà un dels seus grans èxits, el Bluebird de 1959.

Durant la dècada dels Seixanta, llançà el Cedric (1960), que cautivà als compradors japone-

sos; en 1961 es funda Nissan en Mèxic amb l’obertura de la primera instal·lació de fabricació 

de la companyia fora de Japó;  cinc anys després es fusionà amb la Prince Motor Company, 

Figura 28. Exportació marítima d’automòbils Datsun: KlikDatsun.com
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afegint més models a la seua gamma com el Skyline i el Gloria i incorporant a un personal 

excepcional d’enginyers que continuà la gran tradició de les companyies aèries de Nakaji-

ma i de Tachikawa, que prèviament fabricaven distingits motors d’avió. El nom de la marca 

Prince fou abandonat progressivament, encara que actualment encara és utilitzat per alguns 

distribuidors en Japó. L’avanç en motorització donà lloc a un important nombre d’accidents 

de trànsit i contribuí al problema de la contaminació atmosfèrica.

En Nortamèrica, el 1967 es presenta el Datsun 510, el primer sedan esportiu de quatre por-

tes que representa un auto familiar amb herència de cotxe de carreres, i el 1969 l’automòbil 

esportiu més venut del món en aquells dies, el Nissan Fairlady Z.

Nissan desenvolupà el seu primer vehicle experimental de seguretat (ESV) en 1971 i ha 

adoptat un extens programa de seguretat en els seus vehicles al llarg dels anys. Per a pre-

vindre la contaminació de l’atmosfera, Japó obligà a les empreses a complir els més alts 

estàndards d’emissió de gasos. És per açò que la companyia desenvolupà el sistema de con-

vertidor catalític de tres vies, la tecnologia més prometedora disponible en aquells moments.

Durant la dècada dels Setanta en els Estats Units es ven el Datsun número un milió (1973); 

Datsun es posiciona com a principal importador de vehicles (1975); s’estableix Nissan De-

sign International (NDI) en la Jolla, California, amb l’objectiu d’imprimir l’estil i les idees norda-

mericanes en els vehicles Nissan i s’estableix Datsun Distributor Ltd. en Xile. Si observem el 

mercat japonés, l’empresa inaugurà en 1975 la planta de Kyushu, remodelada en 1992 amb 

tecnologia puntera.

En els Anys Vuitanta, Nissan estableix dos bases estratègiques en la fabricació fora de Japó: 

Nissan Motor Manufacturing Corp. en els EUA i Nissan Motor Manufacturing en Sunderland, 

Regne Unit. A més, s’inicia en Argentina, agafant fama amb la introducció del mític model 

Pathfi nder, primer 4x4 del mercat, i amb dos models referents de la marca com són el Sentra 

i el Maxima. La importació i distribució de vehicles Nissan estigué en mans de Renault Ar-

gentina S.A. fi ns a l’any 2011. A fi nals d’aquesta dècada introdueix una nova marca de luxe 

per al mercat d’Estats Units anomenada Infi niti, amb una fàbrica d’ensamblatge en Smyrna, 

Tennesse, on en un primer moment només es construien camions. A aquesta li seguiren una 
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planta de motors en Decherd, Tenesse, i una altra d’ensamblatge en Cantón, Mississippi. No 

obstant, va haver de tancar una planta en Austràlia aquests darrers anys degut a difi cultats 

fi nanceres.

En la dècada posterior, en 1993 celebrà el seixanta aniversari de la fundació de la compan-

yia; en 1994 començà a operar la planta d’Iwaki per a fabricar nous motors V6; i també tre-

ballà en el desenvolupament de vehicles elèctrics, altres fonts d’energia netes i el reciclatge. 

Durant aquests anys Nissan confi a en proporcionar vehicles atractius i crear noves idees 

per a sastisfer i enriquir la forma de vida dels usuaris amb els seus productes. El 27 de març 

de 1999, es construeix una de les aliances estratègiques més exitoses entre companyies: 

Renault-Nissan, de la qual es parlarà amb més detall a continuació. Aquesta aliança global, 

que continua vigent a dia d’avui, es construeix sobre un model únic de negoci on el valor per 

a ambdues empreses és fonamental. Per més de tretze anys treballadors d’aquestes fi rmes 

han treballat en tot el món com a socis estratègics i mantenint cada un el seu orgull i identitat 

de marca.

Solia ser el segon fabricant de cotxes més important de Japó, després de Toyota, però passà 

a la tercera plaça per darrere d’Honda degut als grans problemes fi nancers que sofrí al 

llarg dels Anys Noranta (fi ns al punt de que, si s’haguera tractat d’una empresa americana, 

la seua situació l’haguera obligada a desaparéixer). L’empresa francesa Renault s’apoderà 

d’un important nombre d’accions i nomenà com a president a Carlos Ghosn, convertint-se en 

la primera persona no japonesa que controlava una empresa del país d’automòbils.

Baix la seua direcció es posà en marxa el Nissan Revival Plan (NRP) i, amb ell, la fi rma 

conseguí superar la crisi. Molts grans economistes afi rmen que fou una de les recuperacions 

coorporatives més espectaculars de la història, catapultant a Nissan cap als guanys amb una 

dràstica revitalització tant de la marca Nissan com d’Infi niti (utilitzada per als cotxes de luxe).

En 2001, Carlos Ghosn, President i Director Executiu de Nissan, capitalitzant l’èxit del seu 

pla, llançà la campanya “Nissan 180” amb l’objectiu de vendre en tot el món un milió més 

de cotxes i camionetes en 2005 que en 2001, tenint un benefi ci operatiu anual del 8% i zero 

endeutament. En poc més de dos anys la campanya se superà amb tranquilitat i així efectuà 
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un autèntic gir de 180 graus en termes de vendes, un triomf que li donà a la companyia un 

nou equilibri per a perseguir nous èxits, com a mínim parcialment de la mà de conceptes 

de disseny futuristes i agressius en tots els seus vehicles, des dels luxosos Infi nity fi ns als 

models més modestos.

Des d’aleshores, Ghosn és considerat en Japó com un heroi nacional i símbol de la força de 

l’economia japonesa. La seua història amb Nissan apareix fi ns i tot en el manga i la cultura 

popular japonesa. Rebé la Medalla de Japó amb Cinta Blava en 2004 de l’Emperador Akihito 

com a reconeixement del seu treball.

Nissan també és reconeguda com un dels fabricants de motors d’automòbil líders en el món, 

amb el seu motor VG Y VQ V6 que aparegué entre els 10 millors motors del món durant 

onze anys consecutius. Actualment funcionen plantes de fabricació i ensamblatge Nissan en 

dèsset països d’arreu del món.
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5.2. Models al llarg del temps
A continuació es mostra una recopil·lació dels automòbils més importants i representatius de 

Nissan al llarg de la història des de l’establiment de la marca Datsun i el disseny de vehicles 

propis seguint el criteri de la pròpia marca. En ella podem observar tant berlines, com vehi-

cles esportius, familiars o tot-terrenys destinats a distints perfi ls d’usuaris al llarg del canviant 

panorama dels segles XX i XXI.

Figura 29. Datsun Type 15 (1937): NissanUSA.com Figura 30. Nissan Skyline (1957): NissanUSA.com

Figura 31. Datsun 1200 Sedan (1958): NissanUSA.com Figura 32. Datsun Pickup (1959): NissanUSA.com

Figura 33. Datsun Fairlady 1200 R (1961): NissanUSA.com Figura 34. Datsun 320 Truck (1965): NissanUSA.com

Figura 35. Datsun 2000 Roadster (1967): NissanUSA.com Figura 36. Datsun 411 4 Door S (1967): NissanUSA.com
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Figura 39. Datsun 1200 Coupé (1971): NissanUSA.com Figura 40. Datsun 510 Bre #46 (1971): NissanUSA.com

Figura 41. Datsun 240Z (1971): NissanUSA.com Figura 42. Datsun 510 (1959): NissanUSA.com

Figura 43. Datsun B210GX (1978): NissanUSA.com Figura 44. Nissan King Cab DR (1982): NissanUSA.com

Figura 45. Nissan D21 (1967): NissanUSA.com Figura 46. Nissan Sentra (1985): NissanUSA.com

Figura 37. Nissan Patrol (1967): NissanUSA.com Figura 38. Datsun 1600 Roadster (1969): NissanUSA.com
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Figura 49. Nissan 350Z (2003): NissanUSA.com Figura 50. Nissan Frontier (2005): NissanUSA.com

Figura 51. Nissan Altima (2007): NissanUSA.com

Figura 54. Nissan GT-R (2009): NissanUSA.comFigura 53. Nissan Cube (2009): NissanUSA.com

Figura 52. Nissan Qashqai (2007): TecnicMan.it

Figura 55. Nissan 370Z (2010): NissanUSA.com Figura 56. Nissan Juke (2010): NissanUSA.com

Figura 47. Nissan Sentra 200SX (1995): NissanUSA.com Figura 48. Nissan Frontier C Cab (1999): NissanUSA.com
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5.3. Anàlisi del disseny actual
En aquest punt, per a discernir les línies mestres del disseny de Nissan i les seues senyes 

estètiques d’identitat i així poder aplicar-les en la proposta elaborada, es procedirà en primer 

lloc a l’exposició dels turismes disponibles a juny de 2017 i els seus últims concept cars; i en 

segon lloc, a l’extracció de les línies generals del disseny ja citades.

Figura 57. Nissan Juke: NissanUSA.com Figura 58. Nissan Qashqai: PinthisCars.com

Figura 59. Nissan X-Trail (2007): Nissan.es

Figura 62. Nissan Pulsar: Nissan.itFigura 61. Nissan Nou Micra: Nissan.es

Figura 60. Nissan Leaf: Driving.ca

Figura 63. Nissan Micra: TheMotorReport.com.au Figura 64. Nissan 370 Z Coupé: MotorTrend.com
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Començant pel frontal, el primer detall que observem és la forma de V que envolta la marca 

en la majoria de models (Juke, Qashqai, Pulsar, Micra, Nou Micra, GT-R, X-Trail, Gripz, IDx 

Nismo, Lannia, Sway i 2020 Vision GT). Aquesta es representa en forma de tres rectes, una 

horitzontal i dos obliqües simètriques a cada costat emmarcades en l’interior de l’obertura 

del radiador. Es ressalta amb un canvi d’acabat metàl·lic lluït i les seues proporcions trans-

Figura 65. Nissan 370Z Roadster: 
FredAndersonNissanAsheville.com Figura 66. Nissan GT-R: Nissan.co.za

Figura 67. Nissan 2020 Vision GT: Gran-Turismo.com (m.)
Figura 68. Nissan Sway: Autopista.es (modifi cada)

Figura 69. Nissan Lannia: AutOcasion.com Figura 70. Nissan IDx Freefl ow: Auto-Blog.com.mx (m.)

Figura 71. Nissan IDx Nismo: YouTube.com (modifi cada) Figura 72. Nissan Gripz: Pinterest.com (modifi cada)
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meten horitzontalitat (sobretot en el GT-R, que és notablement més ampla que en la resta), 

al contrari de la verticalitat del seu moviment. El Leaf, tot i no presentar-la directament, degut 

al seu context en la calandra frontal que al tractar-se d’un vehicle 100% elèctric no té, l’evoca 

amb la forma de la peça sobre la que es monta el logotip de Nissan i que amaga el punt de 

recàrrega.

Aquesta fi gura es reitera sobre el capó gràcies a la seua continuació en forma de nervis, 

més o menys marcats en funció del model i amb ulteriors nervis nascuts en el vèrtex interior 

dels fars. En el 370Z, Juke, Micra, Nou Micra, Leaf, GT-R, 2020 Vision GT, Sway i Gripz la 

verticalitat de les llums insisteix en aquest aspecte, esdevenint un altre gran factor defi nitori 

de la fi rma (note’s que el 370Z, tot i no presentar explícitament la “V”, sí conté elements que li 

fan referència). Els Sway, Gripz i Nou Micra (model en venta més recent de tots els analitzats 

en aquest apartat), a més, presenten la calandra amb aquest perfi l (incloent en el cas del 

compacte petites reiteracions amb detalls de plàstic en diferent acabat).

Continuant amb els grups òptics, un altre factor diferenciador que els caracteritza és la forma 

de “bumerang”, batejada així per la pròpia marca, que consisteix en una línia que visualment 

arriba des d’un punt en una direcció i en un moment donat la canvia. Observem aquest feno-

men en el Juke, el 370Z i el Gripz explícitament i implícitament en la forma de les línies LED 

Figura 73. Línies de tensió expressiva del Nissan Nou Micra: PortalCoches.net (modifi cada)
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dels Pulsar, Nou Micra, X-Trail, Qashqai, IDx Nismo, Lannia i Sway. Aquesta forma també 

apareix clarament en els grups òptics posterios en els models Juke, Nou Micra, 370Z i Gripz 

i de manera més subtil en els Pulsar, Qashqai, Lannia i Sway. Una corrent secundària en 

aquesta zona és el dibuix d’una franja contínua juntament amb la calandra (IDx Freefl ow, 

Pulsar, X-Trail i Qashqai). Per acabar amb els grups òptics, en els 2 SUVs (Juke i Gripz) es 

presenten llums de boira de gran tamany d’una manera molt més clara i marcada que en la 

resta de models, on ocupen un paper més discret.

Respecte a la part posterior, els grups òptics se situen o bé sobre la línia base de les fi nes-

tretes  adherits a l’habitacle en orientació vertical o mixta (Gripz, Juke i Leaf) o bé horitzon-

talment en la seua posició habitual en la majoria d’automòbils (IDx Nismo, IDx Freefl ow, 

Lannia, Sway, 2020 Vision GT, GT-R, Micra, Nou Micra, Pulsar, X-Trail i Qashqai ), amb el cas 

particular híbrid del 370Z (orientació mixta en localització clàssica). Alguns models presenten 

com a característica accessòria una  motllura en forma de V invertida que emfatitza el logotip 

de la marca. Aturant-nos ara en la geometria global d’aquesta zona, aquesta es presenta de 

manera clara i senzilla per a no sobrecarregar l’espai degut a la complexitat d’alguns dels 

fars. Alguns models presenten un xicotet aleró sobre el parabrisa posterior (Juke, Gripz, 

Sway i Nou Micra) o el clàssic sobre el maleter (2020 Vision GT i GT-R).

Si observem els diferents volums matriu, observem sostre fl otant (és a dir, d’un color diferent 

als pilars del parabrisa frontal) en els Gripz, IDx Nismo, IDx Freefl ow, Lannia i GT-R. A més, 

també varia cromàticament respecte al color general amb colors secundaris (IDx Freefl ow) i 

terciaris (Gripz i IDx Nismo), jeràrquicament parlant. Per últim, el Sway proposa un canvi de 

coloració en els arcs que enmarquen les portes coherentment amb el d’altres detalls de la 

carrosseria.

Figura 74. Progressió formal dels grups òptics posteriors (X-Trail, Nou Micra i Juke): Nissan.co.nz, Nissan.es
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Pel que fa al lateral, l’element representatiu de Nissan és el colp ascendent de la línia base 

de les fi nestretes a l’alçada de la roda posterior, que dibuixa dos segments rectes en els IDx 

Freefl ow, IDx Nismo, Lannia, Sway, i Nou Micra i una única pujada diagonal en els Nismo, 

370Z, Pulsar, X-Trail, Qashqai, Juke i molt lleugerment en el Leaf. Açò va acompanyat de la 

musculació d’aquesta zona separant el cos dels arcs de les rodes, tant en formes fl uïdes com 

dures.

Sobre els panells de les portes (i en la línia general expressiva dels models), existeixen dues 

corrents amb una clara tendència cap a una d’elles en detriment de l’altra. Aquella que decau 

es fonamenta en la puresa de les superfícies i la seua netedat, amb pocs o ningun nervi (IDx 

Nismo, IDx Freefl ow i 370Z), i va evolucionant cap a formes més agressives i dures, amb 

més personalitat, progressivament en diferents models: primer, amb un parell de nervis poc 

marcats en les zones superior i inferior del panell (Micra, Leaf, Pulsar, X-Trail, Qashqai); en 

segon lloc, amb una única línia de tall dura en la superfície (Gripz, GT-R) o uns arcs de roda 

molt accentuats (Juke); que evolucionen cap a una forma combinada dels dos nervis, ara 

més forts, amb els arcs de les rodes (Nou Micra, Lannia, Sway). Açò ens porta a pensar (aju-

dats per la data de llançament dels models), que la tendència de la marca va cap normalitzar 

l’estil del Lannia o el Sway en lloc de cap al Gripz o el IDx Nismo (respecte a la línia lateral).

Per últim, si analitzem el tractament de la pintura, observem recurrentment l’ús d’un color 

secundari per a emfatitzar detalls sobre la carrosseria com els retrovisors exteriors o embe-

llidors laterals (Sway, GT-R, Nou Micra i Juke). També trobem casos més marcats amb un 

canvi de coloració sobre major superfície (sostre, capó, etc.) en els IDx Nismo, IDx Freefl ow 

i Gripz.
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Figura 75. Nivells d’agressivitat expressiva dels nervis (370Z, Micra, GT-R i Nou Micra): NissanUSA.com, Nissan.es, 
Navan.Nissan.ie
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Figura 76. Línia de cintura i sostre fl otant: Nissan-Global.com

Figura 77. Línia de calandra en “V” i llums frontals en “bumerang”: Nissan-Global.com

Figura 78. Llums posteriors en “bumerang” i línia d’èmfasi del logotip: Nissan-Global.com
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És complicat trobar en el mercat automòbils que no compartisquen algun component amb 

un altre model de la mateixa marca o d’una altra, degut a l’estandardització de peces i a la 

propietat de diferents fi rmes a una mateixa companyia o grup empresarial. Per exemple, dins 

del grup Volkswagen, l’Audi A4 2.0 TDI, el Volkswagen Passat i el Seat Exeo compartien en 

2009, entre altres components, el motor 2.0 TDI de 140 CV (Autopista.es, 2009). És per açò, 

entre altres raons, que el disseny ha guanyat un pes fonamental en la actualitat, i la faena de 

l’enginyer en disseny en aquest sector és conéixer els seus detalls i les seues obligacions, 

així com les de la resta d’activitats que l’envolten.

Els especialistes del màrqueting intervenen des del primer moment per a conéixer els desitjos 

dels clients. Investiguen allò que el públic vol: criteris d’elecció, estil de vida, mitjans econò-

mics, edat, sexe, nacionalitat... Tot el que permetrà defi nir les línies d’evolució de cada model.

En els estudis preliminars s’analitzen els models passats de la marca i els actuals dels com-

petidors. L’equip de disseny disposa d’esta informació per a estudiar tots els detalls i detectar 

punts de trobada amb tendències d’altres sectors, no limitant-se únicament al de l’automòbil 

(pel que fa a acabats, tecnologia, formes, etc.) i rebent estímuls creatius més variats i rics.

És molt important durant aquesta fase que hi haja una comunicació fl uida entre els depar-

taments de creativitat i d’enginyeria, ja que vincles com el pressupost de fabricació o el 

coefi cient aerodinàmic (presents en el plec de condicions, document redactat prèviament) 

poden entrar en confl icte en determinat moment amb alguns dissenys, i per a evitar-ho la 

coordinació és bàsica. De fet, la digitalització del procés de disseny (no total) ha contribuit en 

aquest aspecte, permetent treballar a ambdós grups simultàniament, com apunta el cap de 

disseny mundial del Grup FCA Ralph Gilles (El País, 2017).

El procés de disseny d’un automòbil comença uns quatre anys abans de llançar-se al mercat 

(Merlos, 2017), pel que una vegada fi nalitzat un projecte i llançat al mercat ja es comença a 

treballar en el següent, anant sempre, com a mínim, una generació per davant de la situació 

“actual” en cada moment. És important destacar el paper de la planifi cació en aquest aspec-

te, ja que si s’elabora un model substitut d’un actual que encara no ha esgotat la seua vida útil 

com a producte, es corre el risc de presentar un disseny desfassat en alguns aspectes una 
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vegada ja s’ha decidit llançar-lo. Oposadament, si no es té llest el successor en el moment 

oportú per al mercat l’empresa perd benefi cis potencials i posicionament respecte a les altres 

marques.

La vida d’un cotxe depén del seu èxit comercial que és, a la seua vegada, producte en gran 

mesura de l’erosió de la seua imatge: a major número de vendes d’un cotxe, major velocitat 

de desgast. Les vendes d’un automòbil varien al llarg de la seua vida comercial (temps des 

del llançament fi ns a l’aturada de la producció): el punt màxim s’assoleix habitualment un 

any després del seu llançament, moment en el qual comença a decaure. A meitat de la seua 

vida comercial se sol fer una remodelació o restyling per a revitalitzar-lo. Aquest pot anar 

acompanyat de noves carrosseries (coupé, familiar, etc.) o d’una renovació en la gamma de 

motors, principalment. Després d’açò les vendes tornen a pujar, sense arribar a alcançar el 

màxim anterior.

Quan es plantegen models molt allunyats en el temps (a vint anys vista, per exemple), es 

conceben com exercicis d’estil que donen com a resultat maquetes o prototips que intenten 

mostrar el camí del sector, no necessàriament recolzats sobre fonaments tecnològics (que 

poden estar en aqueix moment en desenvolupament o fase d’estudi) o vincles legislatius del 

present: parlem dels concept cars (Del Pozo, 2008). La seua utilitat radica en el propi desen-

volupament i en la potencial aplicació del seu estil (de manera global o a través de detalls) 

en models posteriors.

Quan es decideix projectar un model que no substitueix a un anterior en el mercat, açò sig-

nifi ca o bé que la marca aspira a ampliar la seua gamma (cap amunt o cap avall) o bé vol 

ocupar un nítxol de mercat. Per exemple, Aston Martin (que fabrica superesportius) va fer 

créixer la seua oferta cap avall amb el city car Cygnet. Els nítxols no són una ampliació de 

gamma, sino petites fi ssures en el mercat, constituides per clients no satisfets pels models de 

producció normals (com un descapotable menut o un familiar amb posterior coupé). Són, per 

tant, xicotetes quantitats de vehicles que es fabriquen habitualment fora de les grans línies 

de muntatge per estudis i especialistes com Bertone o Pininfarina. En aquests casos, per a 

rentabilitzar l’activitat es requereix actuar ràpidament en el període creatiu (per a adaptar-se 

a exigències i problemes fugaços) i fer-ho amb poca inversió de capital (Santamaría, 2006).
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6.1. Coordinació en el procés
Una vegada la marca ha decidit el briefi ng del projecte, quedant defi nides i analitzades les 

característiques del vehicle, comença el treball del dissenyador. En la primera fase es desen-

volupa un estudi formal i estilístic del cotxe mitjançant esbossos, dels quals se’n seleccionen 

unes poques propostes que passen a la següent fase.

La rapidesa de desenvolupament, independentment del producte, és fonamental. La velocitat 

actual es dóna gràcies a la tècnica japonesa anomenada enginyeria simultània. El clàssic 

desenvolupament seqüencial d’un projecte, on cada fase precedeix la següent, ha sigut pràc-

ticament substituït per aquest sistema on tots els involucrats participen a la vegada.

El procediment típic és el següent: primer, es realitzen anàlisis de camp per a determinar 

què va a demanar el públic en el futur durant tres o quatre mesos. Amb els resultats obtesos 

es dibuixen esbossos en dos dimensions durant uns temps similar. Totes les opcions entren 

en una sèrie d’eliminatòries durant el procés fi ns a obtindre unes poques idees (al voltant de 

tres) per a fer un model a tamany real. Aquest es realitza en clay o poliuretà, però amb un 

acabat i revestiment que els fa paréixer cotxes normals. 

Les maquetes de l’exterior i interior se sotmeten a un clinic, és a dir, una reunió de possibles 

compradors on s’intenta reproduir el clima que hi haurà en el mercat d’interacció i infl uència 

mútua. Aquesta fase (de com a mínim quatre mesos de durada) és el punt de partida per a 

treballar en un projecte. Quan s’aprova l’estil del model es prenen les mesures de les maque-

tes per a començar amb la planimetria, que servirà per a construir prototips amb els elements 

mecànics necessaris per a començar les proves, que simulen les diferents condicions en les 

que pot funcionar el cotxe. Aquestes proves duren al voltant de nou mesos. 

Una vegada s’han provat els prototips, és a dir, ja se sap amb precisió com és el cotxe que es 

va a fabricar fi ns al més mínim detall, comença una de les fases més llargues i complexes: la 

industrialització. Abarca activitats com el disseny de la línia de muntatge, defi nició dels tipus 

de soldadures, contacte amb els proveïdors, verifi cació de les peces suministrades i de les 

condicions de subministrament, etc. En poques paraules, es determina com es va a fabricar 

l’automòbil, i té una durada d’uns trenta mesos. 
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A continuació, es realitzen les presèries, proves de fabricació en les que es produeix una 

determinada quantitat d’unitats per a verifi car que la seua qualitat, ritme de fabricació i costos 

són els previstos. En cas de no donar-se, es procedeix a efectuar les correccions adients. Tot 

seguit es procedeix a la fabricació de la sèrie zero, que equival a un assaig general sense 

compradors. Aquestes dos fases tenen una durada de sis mesos.

Seguint tot aquest procediment seqüencial, i amb l’ajuda del disseny i l’enginyeria assistida 

per ordinador, els temps de desenvolupament total resultants són no inferiors a cinc anys. 

Açò és un problema de gran magnitud al donar-se la circumstància de que en l’actualitat la 

vida comercial dels vehicles és més curta. A més, les creixents exigències de qualitat podrien 

haver portat a temps encara majors, malgrat la utilització massiva d’ordinadors en totes les 

àrees (Vergara, 2010).

6.1.1. Enginyeria simultània

L’enginyeria simultània es desenvolupà al Japó a fi nals dels anys Vuitanta. El nom li’l donà 

l’estiu de 1986 l’Institute for Defense Analysis (IDA) dels EUA en l’informe R-338 amb la 

següent defi nició: “Un esforç sistèmic per a un disseny integrat, simultani del producte i dels 

seus corresponents processos de fabricació i serveis. Pretén que els encarregats del desen-

volupament des d’un principi tinguen en compte tots els elements del cicle de vida del pro-

ducte, des del disseny conceptual fi ns al seu llançament, incloent qualitat, cost i necessitats 

dels usuaris” (IDA, 1986).

Per a evitar que el temps de desenvolupament d’un model supere la vida comercial del seu 

predecessor s’inventà l’enginyeria simultània, que consisteix en que tots els processos es fan 

a la vegada. Per exemple, quan es prenen les mesures del model a escala 1:1, estan pre-

sents els responsables de qualitat, industrialització i fi ns i tot els proveïdors de les peces. En 

el moment (i no després) es decideix si la carrosseria és vàlida i si va a ser possible fabricar-la 

amb els recursos de temps i capital previstos. És a dir, el primer prototip ja és molt pròxim al 

model que es va a fabricar, el número de correccions és mínim. Un altre exemple, durant el 

propi disseny d’un model el proveidor que fa a fer els fars col·labora amb el departament per 
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a analitzar si amb les formes propostos pels dissenyadors és possible il·luminar correctament 

i fabricar-lo amb els costos estimats i les caraterístiques necessàries (Messeguer, 2006).

Aquest sistema no redueix el temps requerit per a desenvolupar un automòbil, el que fa és 

escurçar el temps de llançament a través de la concentració del treball entre un 30 i un 70% 

(Amaya, 1999).

Per una part, les inversions necessàries en la fase de desenvolupament han disminuit sen-

siblement gràcies a que es fa marxa enrere en menys ocasions, és a dir, les coses es fan 

millor des del principi perquè les correccions es porten a terme des del primer moment. Per 

l’altra, la qualitat s’incrementa fruit del treball en equip. Anteriorment hi havia un “artista” que 

dibuixava una carrosseria a la que hi havia que adaptar-se. Ara l’estètica és responsabilitat 

tant dels dissenyadors com dels responsables de les matrius d’estampació de la carrosseria. 

A més, aquesta cooperació ha avançat ràpidament gràcies a la possibilitat de que els centres 

de disseny i de desenvolupament separats per grans distàncies treballen en línia, gràcies a 

les possibilitats que ofereix al telemàtica (Messeguer, 2006).
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6.2. Parts implicades en el projecte
Cada tasca duta a terme en el desenvolupament d’un cotxe la realitza un equip d’especialis-

tes interdisciplinar i el resultat fi nal és producte de la coordinació entre tots ells.

La primera etapa no requereix ordinadors, llapis, paper o saber conduir: consisteix en defi nir 

el tamany i les proporcions del cotxe. Aquesta fase, denominada en anglés package, es po-

dria traduir com a “estudi del volum”. És el primer que es fa, inclús amb el sistema d’enginye-

ria simultània. Només hi ha un altra tasca quasi al mateix temps: la selecció de components, 

primer propis i en segon lloc de proveïdors.

Mentre es defi neixen el volum i els components, els dissenyadors comencen a realitzar es-

bossos. Aquest equip s’encarrega també dels models tridimensionals i, en algunes marques, 

també del trasllat del model físic a un de digital.

Un dels equips més importants és el de producte, que s’encarrega de tot allò relacionat amb 

les qualitats dinàmiques (prestacions, consum, estabilitat, frenys...). Una de les primeres 

tasques d’aquest equip és la comprovació dels components escollits, abans fi ns i tot de la 

construcció de prototips. Posteriorment s’ocupen de les sessions de prova, ja amb els proto-

tips reals.

Els responsables de màrqueting són els que decideixen quin tipus de cotxe hi ha que fabricar, 

quines deuen ser les seues característiques principals i a quin tipus de client es dirigirà. Du-

rant tot el procés de desenvolupament es realitzen comprovacions per a ajustar el que s’està 

projectant al que desitja el públic.

Altres treballs “d’ofi cina” són els relacionats amb fi nances, que estan relacionats amb tots els 

altres àmbits, des dels dissenyadors fi ns a l’equip de producte.

Una vegada l’automòbil està defi nit, els responsables de qualitat deuen començar a eviden-

ciar els problemes per a assegurar-se de que el nombre d’incidències que va a haver durant 

la vida del cotxe és el previst.

També es tenen molt en compte les opinions dels comercials, els treballadors que s’ocupen 

de la tasca fi nal de vendre el cotxe (Vergara, 2010).
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6.2.1. Centres de desenvolupament

Si una marca ho desitjara, només hauria de posar-li nom a l’automòbil (o ni tan sols això), en-

samblar tots els seus components i vendre’l: tota la resta d’activitats les pot realitzar a través 

d’empreses externes. Per a començar, hi ha un gran nombre de carrossers que poden dur a 

terme el projecte d’estil fi ns a entregar models tridimensionals (reals i virtuals), prototips i fi ns 

i tot informació digital per a la realització dels plànols.

Per supost, hi han agències que s’encarreguen de tots els aspectes de mercadotècnia i pu-

blicitat, des de posar-li nom al cotxe fi ns a planifi car el seu llançament.

Hi han empreses capaces de dur a terme el desenvolupament del producte, incloent proves 

en entorns com el cercle polar àrtic o algun desert d’arena per a, entre altres, preparar els 

motors, la calibració de l’ABS, la validació de l’aire condicionat, del sistema de suspensions, 

etc.

Una vegada defi nit el prototip, es pot encarregar la industrialització del projecte a una empre-

sa que l’estudie i entregue una proposta completa sobre com fabricar-lo.

6.2.1.1. Cronologia dels centres de desenvolupament

Els centres de desenvolupament de projectes han evolucionat molt a través del temps. En 

els inicis de la indústria automobilística, els cotxes es fabricaven a partir del motor, al que se 

li adaptava un bastidor, suspensions i rodes. Sobre aquesta plataforma, el client buscava un 

carrosser que s’ocupara de la carrosseria.

Així doncs, vehicles de la mateixa marca (determinada pel xassís i el motor) tenien aspectes 

totalment diferents. Aquest model de fabricació, tot i mantindre’s encara en els camions degut 

a la seua gran varietat d’utilitats (càrrega de mercaderies, combustibles, formigó, frigorífi cs, 

etc.), va anar perdent força amb el temps, des de que Henry Ford instaurà el treball en cade-

na, que requeria que totes les peces d’un model foren intercanviables amb els altres, i que 

portà a prescindir d’alguns proveïdors externs i a montar les carrosseries en les mateixes 

fàbriques.
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En 1940 General Motors creà el Departament de Color, embrió del que actualment són els 

centres de disseny de les marques. Ací estudiaven els colors que s’utilitzarien en els models 

de la fi rma, tenint en compte els gustos dels potencials clients i anticipant-se a l’obsolescèn-

cia dels models.

En els Anys Cinquanta comencen a aparéixer a Europa els nous carrossers, hereus dels 

fabricants de carrosseries de principis de segle, com Pininfarina o Bertone, que s’adapten als 

nous processos de fabricació i es dediquen principalment a defi nir l’estil del nou automòbil, 

intervenint de manera poc rellevant en les demés fases del projecte i especialitzant-se.

A fi nals dels Anys Setanta, les marques comencen a donar major importància al disseny i 

s’augmenta el personal i els mitjans dedicats a aquesta fase de la producció. Açò suposa un 

important creixement dels centres de disseny propis i de la quantitat de treball realitzat. Degut 

a aquests canvis, els carrossers cada vegada tenen menys projectes i es produeix una evo-

lució d’aquestes empreses. Molts desapareixen o són absorbits per les grans marques (com 

Ford a Ghia) i les que consegueixen sobreviure ho fan gràcies a l’ampliació dels seus serveis. 

Pinifarina, des de principis dels Anys Vuitanta du a terme treballs per a diferents marques, 

abraçant tot el procés des dels esbossos inicials fi ns a la pròpia producció. És el cas destacat 

de Ferrari o Fiat, o d’altres menys coneguts com Daewoo o Peugeot. Un altre exemple és 

el d’Italdesign i Giugiaro, dos dels carrossers més importants en els que l’adaptació no fou 

sufi cient per a mantindre’s i es van haver d’unir en una única companyia.

En els Anys Noranta començaren a tindre un pes important en el món de l’automòbil les em-

preses d’enginyeria, destinades a donar solucions tècniques als grans fabricants. Aquestes 

empreses treballen estratament amb les marques durant el desenvolupament dels models, 

corregint els problemes que poden sorgir durant l’elaboració dels diferents components.

Degut a la importància que el disseny ha adquirit en els últims temps, les grans marques 

cada vegada inverteixen més diners en aquesta part del procés (Santamaría, 2006). Açò les 

permet tindre estudis externs dedicats exclusivament al disseny, com són els casos de Volvo 

en Barcelona o Mercedes-Benz en Como.
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6.2.2. Centres de disseny

El centre de disseny és el departament on 

es generen els estils dels models que la 

marca comercialitza. Engloba la creació 

de les línies exterior i interior, en les que es 

combinen aspecte i ergonomia mitjançant 

els revestiments, teixits, colors, etc. En ell, 

coexisteixen treballadors de diferents per-

fi ls: dissenyadors (de carrosseria, interiors i colour&trim), modelistes (físics i virtuals), experts  

en teixits, tapissers, informàtics, planifi cadors de producte i enginyers de producció.

Per a que un model tinga èxit, els dissenyadors han de concebir un vehicle amb una perso-

nalitat que s’ajuste a les preferències del futur client; i ací és on radica el principal problema: 

quins seran els gustos i necessitats dels futurs compradors quan el cotxe isca al mercat?

La magnitud d’aquest departament depén directament del tamany del fabricant. Així, front als 

grans centres de les marques més potents, on treballen centenars de persones, es troben 

també centres més modestos d’empreses menudes o de recent creació, que habitualment 

han de recórrer a empreses de disseny externes. Precisament són els grans carrossers i 

creadors independents els que disposen d’un major poder en aquest sector, no només per la 

seua infl uència en el món de l’estil, sino per la seua enorme capacitat tecnològica i humana. 

En Italdesign, per exemple, treballen 700 persones, xifra que supera amb amplitud a la de 

qualsevol centre de disseny d’una marca. Aquest tamany de treballadors s’explica degut 

a que els treballadors independents han de treballar, en algunes ocasions, en desenes de 

models de manera simultània, immersos en el desenvolupament de cotxes de múltiples mar-

ques.

Al marge de tota tecnologia que s’utilitza per a dissenyar un nou automòbil, el cor del centre 

continua siguent l’equip humà. Açò no només es refereix als creatius (d’exterior, interior, co-

lour&trim o color i acabat), sino que al seu costat treballen estretament experts en multitud de 

disciplines, com modeladors, experts en teixits, tapissers, ebanistes, soldadors, informàtics, 

planifi cadors de producte, enginyers de producció i processos industrials.

Figura 79. Elecció de teixits per a l’habitacle d’un Seat: Ara.cat
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El disseny no és limita a la línia exterior, des del quadre de comandaments fi ns al tap del 

depòsti de benzina, des del protector del motor fi ns a les llantes de les rodes; tot cumplint 

correctament la seua funció.

Més enllà de la carrosseria, existeixen multitud d’elements en un automòbil dels que es po-

dria establir pràcticament un procés de fabricació amb les mateixes fases que el del conjunt. 

I és que, fi ns i  tot a l’hora de projectar elements tan senzills com el tap del combustible hi ha 

que realitzar un estudi complet i metòdic de materials, producció, practicitat... El mateix po-

dem dir dels fars, les manetes de les portes, els retrovisors, els paracolps, etc. I tot açò tenint 

en compte factors com mantindre la imatge de la marca a l’hora de combinar una calandra i 

un logotip sense perjudicar l’aerodinàmica o la refrigeració del vehicle (Vergara, 2010).

6.2.2.1. Organització dels centres de disseny

Els estudis de disseny s’organitzen de diferent manera segons les necessitats i recursos 

humans dels que disposen, però la majoria segueixen un patró comú. Els dissenyadors es 

divideixen en departaments depenent dels models que vagen a projectar.  Aquests són, ha-

bitualment, Manteniment de Gamma, Nous Models i Disseny Avançat.

El departament de Maneniment de Gamma s’ocupa de realitzar els restylings i Model year. 

El restyling, com ja s’ha comentat anteriorment, és l’actualització del model original realitzant 

canvis que no suposen una gran inversió (peces de plàstic, grups òptics, etc.) i el Model year 

són petits canvis que es fan en la gamma cada temporada (tapisseria, pintura, versions pro-

mocionals, packs d’equipament...).

El departament de Nous Models és el que desenvolupa la major quantitat de treball i el que 

disposa de més recursos degut a la importància que té per a la marca. D’ell depén en gran 

mesura l’èxit dels nous models i, per tant, el bon funcionament de l’empresa en el mercat 

de cara al públic. Aquest departament sol estar dividit per segments d’automòbil, existeix un 

grup de dissenyadors per a cada model de cotxe que tinga la marca.

Finalment, tenim el departament de Disseny Avançat, on es desenvolupen els prototips per 

als salons i s’estudien les perspectives de futur per als pròxims models. La funció dels proto-
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tips és demostrar la capacitat de disseny de la marca, preparar al públic per a futurs models 

de sèrie i crear o mantindre la imatge de marca.

Simultàniament, cadascun dels departaments està dividit en disseny exterior, interior i co-

lour&trim (color i textura), on cada part ocupa la seua funció en permanent col·laboració amb 

les altres dues.

Els dissenyadors d’una marca, excepte particulars excepcions, no s’especialitzen en un de-

partament concret i el seu moviment pels diferents departaments és constant, el que provoca 

un major interés per part del dissenyador i una unió evident entre totes les parts. Per una 

altra part, on sí s’costuma a produir la diferenciació és entre interior, exterior i colour&trim. 

Cada dissenyador està especialitzat en una branca i és molt complicat que s’ocupe d’una 

altra funció.

A tota esta organització hi ha que afegir-li un grup de modelistes de maquetes i un altre de 

modelistes per ordinador, que transporten les idees i esbossos dels dissenyadors de cada 

divisió al format vectorial (Corral, 2007).

Figura 80. Centre de disseny de Mercedes-Benz en Villa Salazar, Como, Itàlia: CarBodyDesign.com
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6.3. Disseny d’un automòbil

6.3.1. El dissenyador

El dissenyador dibuixa els primers traços d’un au-

tomòbil quan ja coneix (de la mà del departament 

de màrqueting) els gustos del públic al que va dirigit. 

El seu talent i activitat creativa té els seus límits in-

dustrials, com ja s’ha explicat, però la seducció del 

disseny determinarà l’èxit del projecte.

El principal argument que justifi ca la compra d’un 

model es recolza sobre l’aspecte econòmic. No obs-

tant, a sovint l’impacte del disseny determina l’elec-

ció. Tot va en funció del públic al que vaja destinat. 

El dissenyador realitza els seus primers traços se-

guint les pautes preestablertes i haurà de tindre en 

compte un llarg programa sobre el que treballar.

Per a la seua faena és necessari elaborar una do-

cumentació interna, enumerant tot el que pot ser 

assajat, provat o maquetat per a guanyar temps. 

Es tracta d’acumular experiències que permeten 

enriquir les següents i no partir de zero. Els models 

secrets descoberts pels fotògrafs durant la fase de 

proves difícilment eixiran avant. El que els construc-

tors reclamen als dissenyadors és que elaboren au-

tomòbils amb un estil que agrade al major nombre 

d’usuaris mantenint sempre una certa personalitat 

que els distingeixi de la resta.

La solució adoptada a dia d’avui se centra en diver-

sifi car l’oferta a partir d’un model amb personalitat, 
Figura 81. Dissenyador: Mark Fetherston, Walter 
Da Silva, Michael Robinson, Giorgetto Giugiaro: 
Mercedes-Benz-Blog.blogspot.com, Alchetron.

com, AutomobileMag.com, IAAD.it
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és a dir, realitzant variacions sobre una base comuna. Cada versió correspon a un estil de 

vida particular i és una manera de relacionar l’automòbil amb el seu futur propietari. Cada 

model ha de respondre al tipus de satisfacció que pot sentir o desitjar l’automobilista. La dis-

tincció s’efectua aleshores sobre els aspectes exteriors o interiors, sobre la visualització de 

les qualitats dinàmiques o sobre l’habitabilitat, sobre la facilitat de transformació del maleter i 

poden aparéixer els derivats que imiten fortament el model: és, per exemple, el que busquen 

la majoria de les empreses amb les versions esportives GTI. En el dissenyador recau la 

càrrega de seduir les ambicions de la clientela, de trobar l’ànima de cada cotxe.

El treball d’un dissenyador té com a nucli la rennovació de la línia o de l’interior d’automò-

bils de gran difusió. La forma, la silueta d’un vehicle venen defi nides pel plec de condicions 

elaborat pels responsables de la fabricació, que deuen implantar tots els elements en el seu 

lloc (motor, rodes, sistema de suspensió, etc.). A partir de les noves possibiliats tècniques i 

dels treballs precedents, proposa les noves línies o els nous ambients susceptibles de crear 

la personalitat del nou model. La vida d’un cotxe és limitada i, a partir del seu llançament, ja 

s’està pensant en el seu substitut.

Açò signifi ca que el dissenyador segueix de molt a prop totes les evolucions, tècniques o 

culturals,  i coneix tots els vehicles de la competència fi ns als més mínims detalls, informació 

que podrà aplicar als projectes en curs i que li permetrà imaginar nous conceptes i formes.

Els somnis de carrosseries o ambients interiors futuristes rarament passen de ser un esbós, 

perquè, en realitat, són assajos que en alguns casos es convertiran en una maqueta o un 

prototip. Podran ser l’oportunitat d’un projecte de sèrie limitada, d’un vehicle d’investigació o 

d’un concept car. D’aquestes propostes el dissenyador conserva una idea, una personalitat 

de les formes, una llista de detalls que aplicar amb cura en un vehicle de gran sèrie.

L’objectiu dels esbossos i de les imatges sintètiques realitzades per ordinador és representar 

els volums de l’automòbil, però no la seua aplicació en totalitat, ja que ofereixen desenes 

de solucions per a un mateix confl icte. Abans de passar a la fase de la maqueta a tamany 

natural, s’elaboren proves a escala reduida. Aquestes també poden utilitzar-se per a cercar 

les proporcions que serviran primer de soport per a l’estudi de detalls del tractat de volums.
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El dissenyador escolleix les línies, afi rma les formes i escolpeix directament sobre la matèria 

i, en una fase posterior, torna a moure’s entre la maqueta i el dibuix. L’avantatge de l’escala 

reduida és que serveix per a analitzar el volum en totes les seues vistes. El treballador fa la 

feina d’escultor abans de realitzar la seua obra defi nitiva en la dimensió autèntica. És un mitjà 

de treball i d’experimentació aerodinàmica i un útil element de selecció per a decidir quines 

idees es realitzaran a gran escala (Santamaría, 2006).

6.3.2. Disseny d’interiors

En el disseny d’interiors l’estètica s’adapta amb particular intensitat als usuaris que ocuparan 

aquest espai en el futur. El confort, l’ergonomia, la visibilitat o la seguretat són aspectes que 

es tenen en compte des dels primers esbossos.

Al contrari de la situació fa uns anys, quan s’esperava a tindre perfectament defi nit el disseny 

exterior de l’automòbil per a començar amb l’interior, actualment ambdós treballs són simul-

tanis, el que estalvia molt de temps de cara al llançament del nou model.

L’equip d’estilistes encarregats de concebre l’interior del cotxe utilitza mitjans similars als del 

disseny exterior, és a dir, esbossos, dibuixos i maquetes realitzades amb els mateixos ma-

terials modelables que la carrosseria, així com la inestimable ajuda dels ordinadors, amb els 

programes CAD (Computer Aided Design, Disseny Assistit per Ordinador) i CAS (Computer 

Aided Styling, Estil Assistit per Ordinador), que asseguren el respecte de les dimensions re-

collides en el plec de condicions al verifi car contínuament les quotes d’habitabilitat, corregint 

amb antelació possibles errors.

La missió dels responsables d’estil d’interior és la de dissenyar tots els elements de l’habi-

tacle (quadre de comandaments, consola, volant, il·luminació, panells de les portes, panells 

insonoritzants, embellidors en diferents materials i seients). Aquest treball és portat després 

de la primera fase d’esbós als esculptors per a que elaboren les maquetes en colaboració 

amb els estilistes, que s’encarreguen d’investigar i desenvolupar els temes prèviament apro-

vats. Es tracta d’una tasca difícil: defi nir el detall en harmonia amb el conjunt. L’ergonomia del 

quadre de comandaments, la consola i el volant és objecte de numerosos estudis adreçats 

a determinar les formes i la situació dels diferents comandaments i equipaments de confort.
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Paral·lelament es duen a terme diferents treballs d’investigació per a seleccionar i defi nir 

altres paràmetres, com espais per a deixar objectes o els destinats als elements de segure-

tat. Els seiens requereixen també estudis meticulosos per a defi nir la situació de les guies i 

dels ancoratges dels cinturons. Elements com els reposacaps i els dispositius per a abatre 

els seients posteriors requereixen una atenció particular per a garantir no només el seu bon 

funcionament, sino també el seu comportament front a eventuals col·lisions, cosa que es 

comprovarà en fases més avançades. També el maleter és objecte d’esforços especials per 

a facilitar la seua utilització i perfeccionar els seus acabats.

El dissenyador ha de posar especial atenció en els elements mecànics, com el tamany del 

quadre de comandaments o la potència de la calefacció, i els que afecten als ocupants, 

determinats per estudis fi siològics i ergonòmics: postures de conducció, zona d’alcanç dels 

comandaments, camps de visió a través del volant i dels cristalls o fi ns i tot el recorregut dels 

eixugaparabrisa. Aquests estudis han de tindre en compte l’estatura, pes i complexió de tots 

els possibles usuaris del futur, labor per a la qual s’utilitzen robots ajustables que es coloquen 

en la plaça dele conductor i, mitjançant la utilització d’un emissor de rajos làsser, es coneix 

la visibilitat en totes les direccions, els angles morts i fi ns i tot la lectura del quadre d’instru-

ments. Posteriorment, gràcies a programes CAD i una vegada recollits tots els paràmetres 

estudiats pels robots, se simula la conducció en un ordinador.

Figura 82. Disseny d’interiors per a Mercedes-Benz: CarBodyDesign.com
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Els materials i colors usats en l’interior també han de defi nir la personalitat estètica del vehi-

cle. En el departament de colour&trim es busquen teixits, fi bres, plàstics i colors que vestiran 

el nou model. Els seus treballadors duen a terme diverses investigacions sobre els efectes 

dels materials a través de la seua textura, sobre la creació d’imatge tèxtil per vies informà-

tiques i sobre l’aspecte superfi cial dels plàstics per a defi nir les millors opcions i obtindre la 

màxima efectivitat en la seua realització.

L’elecció dels colors parteix de tonalitats bàsiques d’interior que combinen amb els diferents 

nivells d’equipament i pintura exterior. Després d’escollir les diferents imatges en l’ordinador 

s’envia a la fàbrica tèxtil un disc amb totes les dades del nou teixit, que és introduït en els 

telers de control numèric que poden suministrarla primera prova escollida. Al fi nal, s’envia al 

departament de disseny per a l’elecció defi nitiva.

Per a escollir els colors i materials s’utilitza el plec de condicions inicial, mentre que la pintura 

i altres arts són font d’inspiració per als teixits. En qualsevol cas, es treballa per a destacar 

l’estètica del vehicle i la seua personalitat.

El desenvolupament dels accessoris s’inicia en la fase de l’avantprojecte del nou vehicle, 

puix si s’afi g un accessori no planifi cat en les etapes inicials pot no resultar viable la seua 

instal·lació, el que comportaria una gran quantitat de modifi cacions posteriors en el model 

base, amb la consegüent elevació de costos que implicaria. Per tant, la defi nició de l’estil 

dels accessoris es realitza en paral·lel al desenvolupament del cos principal de l’automòbil. 

Entre els accesoris més importants responsabilitat del centre de disseny destaquen les ba-

ques portaequipatge, portaesquís i portabicicletes, el garfi  per al remolc, les llantes d’aleació 

i els tapaboques, els elements aerodinàmics complementaris (spoiler frontal, aleró posterior, 

faldons laterals, etc.), els seients especials (cadiretes infantils, baquets esportius), volants i 

revestiments interiors especials (acabats en fusta, fi bra de carboni...).

6.3.3. Procés de disseny

Quan s’escomet un projecte, el primer pas és que cada dissenyador elabore la seua propos-

ta; només s’elegeix una, però immediatament tots comencen a participar en l’evolució de la 

guanyadora, pel que el disseny defi nitiu és una tasca de tot l’equip.
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La defi nició de l’estil és el primer pas en el desenvolupament d’un nou vehicle. L’objectiu és 

oferir una proposta de disseny realista, tècnicament produible i que puga ser completada 

en el menor temps possible. Una vegada que la marca ha establert i aprovat el plec de con-

dicions, es concerta una reunió amb els responsables del centre d’estil. Aquesta reunió es 

coneix com a briefi ng i serveix per a determinar el començament del projecte.

El disseny, siguent una labor creativa, se sotmet als requeriments del plec de condicions: 

categoria del vehicle, número i ubicació dels passatgers, tipus i disposició dels components 

mecànics, situació de l’equipatge i de la roda de repost, longitud, amplària, alçada i distància 

entre eixos, disposició dels pedals, ergonomia, habitabilitat, visibilitat, accessibilitat, limita-

cions d’homologació (ubicació i tamany dels paracolps, grups òptics, etc.) i diversos paràme-

tres de carrosseria quan s’utilitza un bastidor ja existent.

L’embrió en la fabricació de qualsevol automòbil és el propi disseny. De la seua viabilitat i 

qualitat de realització dependran posteriorment factors com la facilitat o difi cultat de fabrica-

ció, la perfecció dels acabats i ensamblatges i, el més important, la qualitat fi nal del producte 

ja elaborat.

Quan el disseny ocupa un lloc importantíssim en la realització d’un automòbil és evident. 

Però els fabricants necessiten més que formes atractives, perquè els seus productes van 

a ser utilitzats a més d’observats. En consonància amb les necessitats d’uns consumidors 

cada vegada més exigents tant en aspectes estilístics com d’utilitat i qualitat (i sense oblidar 

la importància de la reducció de costos de producció en la indústria) la qualitat en el disseny 

resulta imprescindible. A més, per si açò fóra poc, deu servir també per a simplifi car els pos-

teriors processos de fabricació i muntatge.

La reducció del número de peces totals, la seua facilitat de reparació, l’increment de les pe-

ces amb possible reciclat, i fi ns i tot l’augment de les seues funcions, elaborant peces d’utilitat 

“universal” dins dels distints productes de la marca, són objectius tots ells realment molt im-

portants i que el dissenyador ha de tindre en compte en el desenvolupament del futur model.



104

6.3.3.1. Fases de disseny

Una vegada determinades i analitzades les característiques del vehicle comença el disseny. 

En la primera fase es desenvolupen una sèrie d’esbossos o sketches en els que es defi neix 

l’estil i les característiques formals del nou vehicle. Quan estan llestes totes les propostes, 

es realitza una primera selecció en la qual dos o quatre propostes passen a la següent fase.

El primer pas important en la creació d’un automòbil és la pròpia defi nició estètica del model, 

tant en el seu aspecte intern com extern, puix d’açò dependrà que el futur vehicle capte l’in-

terés dels clients. Per a conseguir-ho, els estilistes s’encarreguen d’esbossar les formes del 

que serà l’automòbil, treball que culmina amb l’aprovació de la millor idea proposta, que nor-

malment serà aquella que amb més alta qualifi cació haja superat els més exigents exàmens 

crítics, tècnics i, sobretot, de viabilitat i facilitat de construcció.

El segon pas a realitzar consisteix en “donar volum” al dibuix. En aquesta fase s’elaboren 

maquetes, primer a escala 1:4 i després a tamany natural. Aquestes maquetes s’utilitzaran 

per als primers tests d’aerodinàmica en el túnel de vent per a confi rmar els càlculs efectuats 

sobre el paper respecte a la seua penetració aerodinàmica o les forces que poden desesta-

bilitzar el seu moviment. Els successius retocs acabaran de defi nir el cos del futur model, a 

l’espera de les proves defi nitives amb el model a escala 1:1.

Els modeladors de les maquetes treballen en estreta relació amb els dissenyadors. Antiga-

ment, utilitzaven algeps per a la confecció d’aquestes primeres miniatures, però hui en dia es 

fa servir el clay, un compost originàriament d’argila, sofre, silicona i ceres naturals que per-

met una major rapidesa de modelatge, ja que per baix dels 53ºC està sufi cientment sòlid i per 

Figura 83. Esbossos d’interior i exterior d’automòbil: Pinterest.com
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damunt d’aquest llindar permet el seu treball (Santamaría, 2006), que ha sigut recentment 

perfeccionat, eliminant el sofre i afegint oli. Ford reconeix l’utilització de més de 90.000 kg 

per a fer les maquetes. Seat afi rma que calen 3.200 litres d’aigua per a fabricar un automòbil 

i Ford està en procés de reducció de la quantitat d’aigua necessària de 3’7 litres l’any 2000 a 

només un el 2020 (és a dir, un estalvi del 72%) (Merlos, 2017).

Les maquetes a escala es recobreixen d’una pel·lícula plàstica que pot ser pintada en una 

secció especial del centre. Els models d’estil reben els tractaments cromàtics necessaris per 

a fer que l’aspecte exterior s’acoste el més possible al del cotxe real i poder efectuar una 

efi caç anàlisi visual.

Amb les maquetes i els esbossos anteriors es realitza una segona selecció, d’on sorgeixen 

d’una a tres propostes defi nitives, depenent de la importància del projecte i de la capacitat 

de la marca.

Aquesta fase s’ha vist recentment ajudada per la tecnologia VR (realitat virtual), que escurça 

encara més els temps de preproducció, al voltant d’un 30% de temps de producció dels pri-

mers prototips.

A continuació, amb l’ajuda de potents ordinadors amb programese de CAD i CAS, els projec-

tistes consegueixen la màxima qualitat i fi abilitat en les peces que desenvolupen, ja que el 

Figura 84. Modelatge amb Clay d’un automòbil a escala real: BBC.com
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nivell que no s’alcance en els plànols i models virtuals serà molt difícil de trobar en processos 

posteriors. Aquests programes permeten corroborar sobre la marxa si s’estan complint els 

requeriments tècnics inicials. Cada dissenyador assumeix la responsabilitat de la perfecció 

en els seus components per a que cumplisquen les diferents exigències de qualitat, funcio-

nalitat, idoneitat de fabricació i seguretat. En aquesta fase també es monitoritzen tots els 

possibles defectes i les seues conseqüències, procedint a la seua eliminació.

Amb les propostes seleccionades es desenvolupen les maquetes a tamany real, que són 

comparades entre sí i amb vehicles de la mateixa categoria ja existents en el mercat. D’aquest 

estudi sorgeix la proposta defi nitiva per al model que es comercialitzarà.

Aquest és l’útlim pas del disseny. La màxima precisió al transportar les dades del plànol al 

model resulta imprescindible i per a això s’utilitza la tecnologia més moderna. De totes ma-

neres, i encara que les distintes peces es realitzen ja per robots i maquinària sofi sticada, els 

primers prototips es monten a mà i inclús les soldadures es realitzen de manera tradicional. 

Açò serveix per a calibrar les màquines a la vegada que permet corregir els petits defectes 

que pogueren produir-se. Tot aquest procés acaba amb els primers prototips completament 

elaborats.

6.3.4. L’opinió del públic

Actualment una de les tasques del primer prototip és captar l’opinió del públic. Açò es du a 

terme a través del clinic, organitzat pel departament de màrqueting amb l’objectiu de donar a 

conéixer el nou automòbil a un grup de persones seleccionades en funció del seu perfi l (es-

tudis, sexe, edat, professió, etc.). El clinic és un test d’opinió que pretén realitzar un sondeig 

quantitatiu amb les persones seleccionades a les quals se les ensenyen diversos automòbils, 

sense sigles identifi catives i pintats amb un color uniforme. Després d’examinar els models 

presentats, els enquestats han de situar al futur model en la seua parcel·la de mercat. A més, 

han de detectar, segons el seu punt de vista, els punts forts o febles del cotxe i defi nir segons 

la imatge que els produeix l’automòbil als potencials compradors. Gràcies a aquests estudis 

es determina l’impacte del vehicle en el futur client. No només es recolleix l’opinió sobre 

l’impacte estètic, sino que també es valoren teixits, colors, acabats, habitabilitat, confort... 
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Amb les respostes obteses es poden proposar modifi cacions del prototip que infl uiran en el 

resultat defi nitu (Corral, 2007).
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7.1. Briefing
Amb tota la informació recollida ja podem defi nir el briefi ng que determinarà el concepte pro-

post. Les premisses de les que partim són les enumerades a continuació.

S’elabora una carrosseria per a un concept car, per tant, no està destinat a la seua utilització 

com a mitjà de transport per al gran públic, sino per a crear imatge de marca i marcar línies 

estètiques per a futurs models.

La marca per a la que s’efectua el projecte és Nissan, d’origen japonés i actual membre del 

grup Nissan-Renault.

Ha de pertanyer al segment SUV, que aprofi ta al màxim l’espai que ocupa (al presentar una 

morfologia de dos volums i una alçada signifi cativa) i permet la còmoda circulació tant per po-

blacions i carreteres com per camins secundaris i terreny no asfaltat en diverses condicions 

(per l’elevació de la carrosseria, encara que presente un sistema de suspensions per defecte 

preparat per a la ciutat).

Es tractarà d’un vehicle elèctric amb equipament d’alta tecnologia, el que implica que no re-

querix una calandra que permeta la refrigeració del motor ni alguns elements, com els espills 

retrovisors externs que poden ser substituïts per videocàmeres connectades a pantalles en 

l’habitacle.

Figura 85. Mercedes-Benz  Concept EQ (2016): Daimler.com
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Figura 86. Alfa Romeo Pandion (2010): TopCarRating.com

Figura 87. BMW X100 (2016): MasQMotor.com
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7.2. Inspiració
Abans de començar a llançar idees, és fonamental inspirar-se tant amb l’estat de l’art de la 

indústria treballada com de conceptes que l’envolten o que poden complementar-la d’alguna 

manera, com són sectors afi ns, el context cultural, la natura, etc. A continuació es recullen els 

principals camps de referència tinguts en compte durant la fase creativa.

En primer lloc, l’anàlisi de concept cars elaborats ja tant per empreses professionals com dis-

senyadors independents del sector permet una primera ullada general (sense cap restricció 

de segment) a noves propostes formals, estètiques, geomètriques, de materials, etc. tant a 

nivell global com particular.

En segon lloc, l’anàlisi particular dels concept cars pertenyent al segment SUV ajuda a fo-

calitzar la fase de disseny i observar les diferents línies d’innovació en el sector de mercat 

treballat.

A continuació, l’estudi d’algunes formes animals i el seu moviment serveixen com a referèn-

cies a l’hora d’elaborar grups òptics, nervis sobre la carrosseria... a més d’acabats particulars 

originats amb la inspecció de colors, textures i reaccions front a la llum de diferents criatures 

com peixos, medusses, etc,

Per últim, i tenint en compte l’origen de la marca treballada, aprofundir en les arrels culturals 

del seu país d’origen, Japó, permet considerar geometries, colors, acabats i fi ns i tot actituds 

i valors que intentar representar amb el disseny.
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7.2.1. Concept cars

Figura 88. Concept cars: Pinterest.com
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7.2.2. Concept SUVs

Figura 89. Concept SUVs: Pinterest.com



116

7.2.3. Animals

7.2.4. Cultura tradicional japonesa

Figura 90. Animals: Pinterest.com

Figura 91. Cultura tradicional japonesa: Pinterest.com
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7.3. Esbossos
Amb tot açò, ja podem començar amb la fase d’esbós a mà, que combina tant l’estudi mit-

jançant el dibuix de models ja existents o propostos per altres dissenyadors com l’exploració 

de noves propostes. Els dissenys propis no destinats a l’estudi general del segment i, per 

tant, no adequats al briefi ng, han sigut numerats de l’1 fi ns al 56, i les seues variacions nom-

brades en ordre alfabètic.

Després de la primera fase de llançament d’idees, se’n prenen unes poques per a continuar 

amb l’esbós digital, permetent el ràpid estudi cromàtic dels diferents models i el treball amb 

petites variacions sobre la idea que fi nalment resulta elegida.

Una vegada escollit el frontal preferit, s’elaboren una sèrie de variacions; i igualment ocorre 

amb el lateral i la part posterior, buscant sempre la coherència entre totes les vistes. Per a 

decidir el lateral, a més, es porta a terme un estudi cromàtic per a visualitzar els diferents 

efectes resultants del bicromisme-.
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Es pot observar l’adequació dels esbossos al briefi ng i alguns resultats de la búsqueda de 

referències d’inspiració en els exemples següents.

Els fars en bumerang, així com la forma de V sobre la calandra són recursos identifi catius 

de Nissan molt utilitzats, com ja hem pogut observar anteriorment. Els grups òptics han res-

pectat la geometria habitual de la marca en els models 8, 10, 11, 15, 25, 26, 34, 35, 45 i 50; 

han variat en alguna direcció o detall en els 9, 12, 32, 34, 44, 52 i 55 i han afegit més canvis 

de moviment en els 5, 19, 29, 33, 38 i 56. En altres propostes, com les variacions c, d, e, f i i 

del 55 s’imiten els ulls d’un llop, arribant a híbrids entre aquest concepte i el bumerang de la 

Nissan com el i.

Una altra senya d’identitat de Nissan, la forma ascendent en el lateral posterior de l’habitacle 

ha sigut treballada en els casos com els 8, 24, 46, 48, 53, 55 o 56, entre altres.

Pel que fa a les variacions de la calandra, una de les més explorades ha sigut la conversió del 

recorregut de la línia en una superfície (29, 30, 31, 34, 35, 39, 50, 51), però que s’ha acabat 

descartant pel seu semblant amb la utilitzada per Seat, particularment amb la generació de 

vehicles d’inicis dels 2000 (p. ex.: Seat Ibiza III). Una altra ha estat la reiteració de la forma 

amb un gran element que recorre la major part del frontal (32, 33, 38, 40, 43, 45, 47, 52). Per 

últim, en aquest sentit cap mencionar aquelles en les que aquesta part s’ha integrat en el 

capó, donant a noves formes no només en “V” (8, 12, 15, 19, 19, 37, 38), sinó també en ”M” 

(32, 37, 47).

Un concepte estudiat ha sigut el de carrosseria “kimono”, present en els models 27, 42, 44 i 

49 mitjançant l’assimetria del frontal amb un encreuament. En el cas 44 podem observar amb 

particular claredat el refi nament formal i l’evocació de l’estil asiàtic.

Respecte a l’estil global, s’ha experimentat tant amb formes fl uides i arrodonides (2, 5, 7, 8, 

15, 16, 19, 22, 27...) com amb altres més dures i tallants (1, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 17, 25, 35, 

etc.). També s’ha treballat la integració del parabrisa amb el capó i el sostre (10, 11, 50, 52, 

53, 54) o amb tot el cos de l’automòbil (4, 22, 23, 24,  27, 48, 51, 55, 56), provant també el 

fl ux de diferents colors al voltant de tota la carrosseria (4, 6, 7, 8, 26, 27).
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Finalment, el concepte fi nal més treballat ha sigut el de carrosseria “llop” (55, 56). Basat en 

els models 32, 37, 41, 47 i 51; s’ha confi gurat un espai frontal en que la forma de “V” marca 

el nas de l’animal i la calandra el musell, quedant la mirada defi nida pels fars. Pel que fa al 

lateral, la forma del nervi de la variació f, nascuda de la d i resultant amb les ulteriors g, h, i, j, 

k, l; imita el moviment de les potes frontals de la criatura durant la carrera. En la k, a més, el 

tall cromàtic amb el que es treballa completa el moviment de les potes, simulant la continuïtat 

de la posició del cos amb les posteriors. 
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7.4. Elaboració del model 3D virtual
Una vegada ja s’ha decidit el concepte, i havent elaborat prèviament una aproximació de les 

vistes ortogonals de l’automòbil, es procedeix al modelatge 3D amb el programari Rhinoce-

ros (versió 5), escollit per la llibertat de treball amb formes lliures a través de splines, defi nits 

mitjançant punts de control.

En primer lloc, es transporten les vistes frontal i lateral dreta en forma de mapa de bits a les 

seues fi nestres de visualització respectives, es defi neix una caixa amb la volumetria general 

del vehicle es comencen a generar les primeres línies de vista i de superfície amb les ferra-

mentes “Corba des de dues vistes” i “Visualització dels punts de control” i “Reconstrucció de 

corba” per a ajustar-les a la tercera vista ortogonal.

En segon lloc, es comencen a generar les primeres superfícies amb les funcions “Superfície 

des de xarxa de corbes”, “Superfície a partir de 2, 3 ó 4 arestes”, “Pedaç” i “Transició”. Així, 

anem comprovant la seua qualitat i les seues proporcions respecte al tamany global. Es ge-

neren totes les capes necessàries per a mantindre tota la informació ordenada i poder ocultar 

i visualitzar els elements a voluntat segons la conveniència de la situació.

Figura 92. Elaboració del model 3D virtual. Pas 1: Elaboració pròpia
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Continuem generant línies i superfícies seguint la metodologia ja explicada completant tota 

la geometria global del model, deixant els detalls per a la fase fi nal. Es modifi ca el color de 

les capes a mesura que s’avança per a facilitar la seua visualització i comprensió al mateix 

temps que creix la complexitat i la densitat d’elements en l’espai.

Figura 93. Elaboració del model 3D virtual. Pas 2: Elaboració pròpia

Figura 94. Elaboració del model 3D virtual. Pas 3: Elaboració pròpia
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Per a continuar amb el modelatge de la part de darrere de l’automòbil, s’afi g una fi nestreta 

amb la vista posterior i es treballa amb una nova capa de manera que les línies que confi gu-

ren el frontal no entorpisquen la tasca.

Per a acabar amb el modelatge de la carrosseria, es parteixen les seues superfícies que 

presenten les dos coloracions (es decideix ometre el canvi de color en l’extrem davanter del 

frontal degut a la sobrecàrrega conseqüent en el disseny), es divideixen les superfícies se-

gons en els diferents materials que les formaran, es corregeixen els petits errors com subtils 

desfassaments entre superfícies i es defi neixen els detalls fi nals, com els fars o el logotip de 

la marca.

Figura 95. Elaboració del model 3D virtual. Pas 4: Elaboració pròpia

Figura 96. Elaboració del model 3D virtual. Pas 5: Elaboració pròpia
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Finalment, afegim les rodes amb un model de dibuix de pneumàtic extret d’una web amb 

fi txers de llicència lliure (Archive3D.net), i les llantes, projectant el dibuix de les marques de 

les urpes de llop sobre la seua superfície troncocònica.

Figura 97. Elaboració del model 3D virtual. Pas 6: Elaboració pròpia

Figura 98. Elaboració del model 3D virtual. Pas 7: Elaboració pròpia
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Una vegada acabat el modelatge, procedim a la defi nició dels diferents acabats superfi cials 

amb el programari Keyshot (versió 6), que disposa d’una gran biblioteca de materials i d’op-

cions per a realitzar renderitzats de qualitat amb molt bona defi nició i nivell de detall.

Per acabar, col·loquem el fons, que generarà també els refl exos sobre l’automòbil i ajustarà 

els focus de llum.

Figura 99. Elaboració del model 3D virtual. Pas 8: Elaboració pròpia

Figura 100. Elaboració del model 3D virtual. Pas 9: Elaboració pròpia
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Figura 101. Elaboració del model 3D virtual. Pas 9: Elaboració pròpia
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7.5. Descripció del producte final. Nissan Okami
Com ja s’ha comentat durant la fase d’esbós, el disseny pretén evocar un llop, tant amb la 

seua vista frontal com amb el perfi l. Els fars parteixen de la base d’un ull de l’animal que ha 

sigut en prime lloc estilitzat i en segon, modifi cat amb l’addició d’un angle més per a evocar la 

forma de bumerang representativa de Nissan. Ha sigut dividit en diferents seccions aprofi tant 

el potencial de la tecnologia d’il·luminació LED, conferint-li un llenguatge més avantguardista. 

Al tractar-se d’un vehicle elèctric, aquesta llum podria utilitzar-se com a indicador de la fase 

del procés de càrrega de la bateria, canviant de color mentre rep alimentació i passant a un 

tercer a l’omplir-se completament.

La forma de V sobre la calandra, també típica de la marca, marca el contorn del nas del 

llop, mentre que la continuació d’aquestes línies sobre el capó reforcen l’efecte “musell”, 

conferint-li una gran agresivitat i força al disseny. El color de la calandra correspon al de la 

meitat posterior i imita els canvis de color en el pelatge de la fera. El logotip de la marca ha 

sigut modifi cat, simplifi cant la línia i reduint-la a les lletres majúscules i a dos seccions de 

circumferència que imiten el sol de la bandera japonesa. Per afegiment, en lloc del clàssic 

Figura 102. Concepte llop en els fars davanters: BS-Asahi.co.jp (modifi cada), elaboració pròpia
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acabat metal·litzat, s’ha convertit en una superfície d’emissió tènua de llum, per a reforçar el 

seu caràcter futurista.

Pel que fa a la vista lateral, els nervis presents sobre la seua primera meitat, juntament amb 

la línia de transició cromàtica dibuixen el perfi l esquematitzat d’un llop corrent amb una pota 

davantera i una posterior. A més, la línia ascendent de la cintura del vehicle a l’alçada de 

les rodes de darrere signe identifi catiu de Nissan es presenta contornejant el perfi l superior 

d’una superfície recta que acaba amb una forma quasi parabòlica. Una altra característica de 

l’empresa, el sostre fl otant, s’aconsegueix amb el bicromisme de la carrosseria, perfi lant amb 

el color del frontal el marc superior de les portes. És interessant destacar que l’abscència 

d’espills retrovisors preveu l’utilització de càmeres sobre la part posterior de l’automòbil, molt 

menys sensibles a col·lisions (per una qüestió essencial de tamany), amb menor efecte de 

les condicions climàtiques sobre la visibilitat (ja que en els retrovisors clàssics es poden em-

brutar tant ells com les fi nestretes, entorpint la seua funció) i major penetració aerodinàmica.

Figura 103. Concepte “llop” sobre el lateral: Pinimg.com (modifi cada), elaboració pròpia
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Les llantes, per altra banda, segueixen la tipologia ja observada en altres concept cars durant 

la fase d’inspiració d’aparença llisa i contínua, amb absència de radis i joc amb l’assimetria. 

En el nostre cas, presenten una lleugera inclinació radial cap a l’interior i el dibuix de les mar-

ques de les urpes d’un llop sobre la superfície, ressaltades, juntament amb un disc que em-

marca la llanta, amb una lleugera il·luminació LED del mateix color que la de la marca frontal.

En el costat posterior, s’ha decidit ometre la forma de bumerang en els fars per a dotar-lo de 

major netedat formal i lleugeresa visual. Com el frontal, presenta un canvi de color, que es 

correspon amb la tonalitat de la primera meitat, i la marca enllumenada (ací sense el cercle) 

juntament amb la línia d’èmfasi de Nissan voltejada per a defi nir una continuïtat amb els fars 

amb el to de llum ja utilitzat en altres detalls.

Per acabar, els colors del concepte han sigut elegits per dos motius fonamentals. En primer 

lloc, seguint amb la temàtica “llop”, la carrosseria havia de presentar tonalitats que es pre-

senten en l’animal, el que restringia l’elecció a blanc, negre, grisos i marrons. En segon lloc, 

com ja s’ha observat en l’apartat d’anàlisi del color en l’actualitat en aquest sector, el blanc i 

el negre són colors amb una acceptació majoritària entre el públic, el que facilita el seu aco-

lliment en el moment actual de presentació de la proposta i, a més, al tractar-se de tonalitats 

tan neutres (encara que el negre presenta lleugers refl exos metal·litzats marrons) es reforça 

la seua atemporalitat, evitant que en aquest sentit “passe de moda” al deixar-se d’utilitzar els 

colors. Els acabats metal·litzats, molt utilitzats en ela indústria de l’automòbil, recolzen el seu 

caràcter esportiu més enllà del que ho podrien fer els mats o pastissos i eviten distraccions, 

permetent centrar l’atenció en les formes del concepte. El blau quasi blanc de la marca i les 

llantes ha sigut triat per la seua facilitat per a combinar-se amb altres colors i per les idees de 

tranquilitat i “tecnologia” que transmet.

Respecte a les dimensions generals, el vehicle té una longitud total de 4500 mm, una alçada 

de 1715 mm, una amplada de 2048 mm, una distància entre eixos de 3043 mm i una alçada 

lliure de 302 mm, pel que podem afi rmar que és un SUV mitjà del segment D.
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Figura 104. Vistes ortogonals del Nissan Okami: Elaboració pròpia
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7.5.1. Coherència formal

Si observem el model en la seua vista frontal, lleugerment elevada per a vore clarament el 

capó, el primer que observem és la forma de “V” sobre la calandra continuada a través de 

quatre nervis simètricament posicionats sobre el capó fi ns a arribar al parabrisa. Els que 

fl anquegen a aquests marquen la cintura del vehicle i dibuixen amb la seua corbatura una 

línia que s’uneix amb la base de la “V”, i a la seua vegada, els externs a ells marquen el límit 

superior de la calandra, amb una paral·lela que uneix els extrems inferiors dels grups òptics 

i que serveix de peu per al text “NISSAN”.

La fi gura en “V” es veu reiterada en la forma de la calandra, amb uns petits canvis d’orienta-

ció en els seus extrems superiors paral·lels a la línia dels fars que la confronta.

Figura 105. Línies de tensió expressiva frontals del Nissan Okami: Elaboració pròpia
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El primer que vegem en la perspectiva lateral és la continuació de la línia de cintura descrita 

anteriorment, que recorre transversalment tot el model fi ns a descriure l’aleró inferior junt 

amb la línia de color groc que naix en els nervis que emmarquen els fars davanters i conti-

nuen fi ns a identifi car el límit superior dels posteriors.

Més avall, un segment imaginari va des dels grups òptics frontals fi ns al límit superior del 

marc de la roda de darere, passant primer per la de davant i pel començament del nervi “pota 

de llop”. Si s’allarga virtualment el nervi base del lateral, observem com uneix els centres 

d’ambdós rodes, mentre que si dibuixem una recta al seu nivell trobem l’alçada de la part 

Figura 106. Línies de tensió expressiva laterals i laterals-posteriors del Nissan Okami: Elaboració pròpia
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posterior. A l’alçada del seu angle superior, el que delimitem és l’inici inferior de l’àrea poste-

rior amb el color secundari.

Per últim, la línia ascendent creuada naix de la “pota de llop” fi ns a arribar al colp ascendent 

de la línia de cintura, on després continua en el mateix sentit fi ns a la forma de l’aleró superior.

Finalitzant aquesta anàlisi, en la última vista proposada torna a predominar la forma de “V”, 

amb nucli en el marc del nom de la marca, que continua travessant el vèrtex central inferior 

dels fars per la superfície del maleter, es reitera en la zona inferior de canvi de color i es re-

peteix passant pel peu de les lletres i pels vèrtex més centrals dels grups òptics.

7.5.2. El nom: Okami

La paraula japonesa ōkami (狼) signifi ca “llop” i, malgrat ja no trobar-se present aquest ani-

mal en el país, sí que el va habitar fi ns a 1913 en dos varietats diferents, l’Ezo i el shamamu 

(canis lupus hodophilax), conegut també com a “llop nan” (Hall, 2005). Paradoxalment, eti-

mològicament es creu que la paraula es podria traduir com a “deu gran” (大神, siguent kami 

Figura 107. Línies de tensió expressiva laterals-posteriors del Nissan Okami: Elaboració pròpia
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(神) la paraula per a “déu”) associat a les montanyes i als boscos i considerat com un esperit 

honest i benèvol amb poders sobrenaturals que protegia a les persones i les collites (Swan-

cer, 2015).

Així doncs, se li ha donat al concepte de SUV propost nom d’esperit diví en algunes regions 

del Japó, ja que com en la mitologia pot recórrer montanyes i boscos i protegir a les persones, 

servint-les portant-les d’una banda a una altra i transmetent força i poder al mateix temps que  

honestedat i benevolència, arribant així a una perfecta simbiosi entre la cultura popular de la 

nació d’origen de Nissan i el futur d’una indústria que fou un dels motors del seu creixement 

després de la crisi que sofriren a l’acabament de la Segona Guerra Mundial.  

7.5.3. Imatges finals i contextualització

Com ja s’ha explicat, l’automòbil es passa pel programari Keyshot per a ajustar els materials 

de les diferents superfícies i defi nir entorns que es refl exen sobre el vehicle i l’il·luminen de 

Figura 108. Temple dedicat al deu guardià llop japónes: RalphHaussler.Weebly.com
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diferent manera. Tot seguit, es realitzen algunes modifi cacions amb Adobe Photoshop CC 

2015 per a afegir realisme al resultat amb detalls de pols, gotes d’aigua, zones brutes sobre 

la carrosseria o èmfasi d’algunes ombres. També s’afi g a un parell d’imatges el text “Nissan 

Okami” amb la tipografi a Against, d’estil caligràfi c i que imita el traç d’els pinzells típics del 

Shodō (書道, “camí de l’escriptura”), és a dir, de la caligrafi a japonesa amb tinta. El color 

utilitzat ha sigut el Pantone 2965 C, un blau fosc amb un lleuger toc gris que harmonitza amb 

les imatges que acompanya d’una manera sòbria i elegant, sense distraure l’atenció de l’au-

tomòbil i mantenint-se pròxim al negre de la tinta tradicional, que en aquests casos resultaria 

artifi cial confrontat amb el fons.

Figura 109. Edició d’imatge amb Photoshop: Elaboració Pròpia
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7.6. Construcció de l’holograma
Per a fi nalitzar el projecte, es realitza un montatge amb components física i digital per a ge-

nerar un holograma del model virtual creat a petita escala.

El primer pas és generar un vídeo en moviment de l’automòbil, ja que es decideix que l’ho-

lograma presentarà una senzilla rotació sobre ell mateix amb un període de deu segons, 

aprofi tant la possibilitat de moviment que ofereix aquesta tecnologia. Per a tal propòsit, es 

renderitza el vídeo amb Keyshot i es monten les quatre vistes necessàries rotades i desfas-

sades per a generar la imatge, com es pot observar en la Figura 110.

Per a completar l’efecte òptic, se situa un tronc de piràmide invertida buït format per una 

estructura amb arestes de vidre i làmines d’acetat formant les seues cares. Les arestes, 

més resistents,mantenen l’objecte amb la inclinació de cada costat adequada per a generar 

l’holograma sense distorsions ni desfaçaments d’imatge, mentre que l’acetat, amb el seu poc 

espessor, evita que es creen fi gures secundàries per la refracció de la llum.

Figura 110. Fotograma de l’animació per a l’holograma: Elaboració pròpia
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Figura 112. Assaig amb piràmide de vidre: Elaboració pròpia

Figura 111. Assaig amb piràmide de cartró ploma i acetat: Elaboració pròpia
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