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FITXA DEL DOCUMENTAL 

“Comprar, llençar, comprar.  
La història secreta de 

l’obsolescència programada” 

Guió i direcció: Cosima Dannoritzer 
Producció: Davina Breillet per Art France, TVE 
i TVC 
Gènere: Documental 
Any: 2010 
Durada: 75 minuts 
Països: França i Espanya 

 

QÜESTIONARI:  

1. Com definiríeu la obsolescència programada? Què és el que pretén? 

2. Rememoreu la història de la bombeta de Livermore (Califòrnia). 

3. Què era el càrtel de Phoebus? Què es proposava i amb quina finalitat? 

4. Expliqueu l'afirmació d'una prestigiosa revista de publicitat, Printer 's, que el 1929 deia: Un article 

que no es desgasta és una tragèdia per als negocis. 

5. Un dels principals teòrics de l'obsolescència programada dels anys cinquanta va ser Brooks 

Stevens. Stevens contraposava, en aquell moment, el model europeu (fabricar productes per a 

tota la vida) amb el model nord-americà (consumidors insatisfets amb el producte amb el qual 

han gaudit, però que senten la necessitat de canviar). Brooks Stevens ens venia a dir que 

s'aconsegueix la felicitat a través del consum il·limitat i que això posa les bases de la societat 

de consum. Opineu sobre aquesta teoria. 

6. Expliqueu per què van desaparèixer del mercat les mitges de niló que eren tan resistents. Quina 

relació té aquest cas amb el de les bombetes? 

7. Per què creieu que a la pel·lícula The Man in the White Suit tant l'amo de la fàbrica com els obrers 

estan en contra d'una tela que no es desgasta. 

8. Un detall certament curiós que se'ns explica en el documental és que en els països comunistes del 

segle passat, com la República Democràtica d'Alemanya, no es practicava l'obsolescència 

programada. Es fabricaven rentadores i neveres perquè duressin més de 25 anys o bombetes 

de llarga durada. Per què penseu que passava això? 

9. Recordeu el cas de l'iPod la bateria va durar vuit mesos? ¿Quina solución donava el fabricant? 

Què n’opineu? Us ha passat a vosaltres un cas similar o a algú que coneixeu? Com es va 

solucionar la qüestió? 

10. Les imatges que se'ns mostren de Ghana són realment impactants i molt lamentables. Mike 

Anan, activista mediambiental, ens diu que la posteritat no ens perdonarà haver imposat la 

societat del malbaratament en tot el planeta. Quin projecte té Anan davant la situació del seu 

país convertit en un autèntic abocador? 

11. A més de deixar constància de la gravetat de la situació, el documental arriba a una conclusió per 

a l'esperança. Compartiu aquest sentiment? 

12. Com aconsegueix en Marc sortir-se amb la seva i recuperar el funcionament de la seva 

impressora. 

13. Per què en acabar el documental el FÍ apareix entre signes d'interrogació? 

14. Escriviu la sinopsi de Comprar, llençar, comprar. 

15. Quines idees ens ha volgut transmetre aquest documental? 


