
Museu na Grã-Bretanha vai contar a história do vaso sanitário


O museu Gladstone Pottery, na cidade britânica de Stoke-on-Trent, garantiu uma verba de mais de US$ 2 milhões junto à União Européia e à Loteria Britânica, para financiar o que está sendo chamado de "celebração da história do vaso sanitário".

Os visitantes poderão saber como era a vida no banheiro dos nossos antepassados que viveram antes da invenção da privada com sistema de descarga.

A mostra, que será inaugurada em agosto e ficará em exibição permanente, vai incluir a reconstrução de um banheiro vitoriano, com suas mal-cheirosas latrinas. 

O museu tem planos inclusive de recriar o autêntico fedor vitoriano, a partir de aromatização química.

Tradição

Nos últimos 150 anos a melhoria das condições sanitárias das residências salvou a vida de milhões de pessoas.

O museu Gladstone Pottery fica localizado nas antigas instalações de uma fábrica tradicional de porcelana.
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Os britânicos sempre estiveram na vanguarda da tecnologia das latrinas


O vaso sanitário moderno foi criado no século XVI por Sir John Harrington. 

Ele era neto da rainha Elizabeth I, e para divulgar a invenção publicou um panfleto intitulado "A Metamorfose de Ajax".

Na época o nome Ajax passou a figurar em várias piadas e acabou virando gíria para significar banheiro.

Crapper

A invenção do sistema de descarga moderno também é atribuída a um britânico, Thomas Crapper. 

Além do sistema de descarga, ele teria criado em 1860, a tampa dobrável em forma de "U". Mas segundo Angela Lee, uma porta-voz do museu, "Thomas Crapper não passava de um grande especialista em marketing pessoal, que patenteou várias criações de outros inventores."

Uma história corrente na Grã-Bretanha atribui o nome de Thomas Crapper a um conhecido vocábulo da língua inglesa que exprime a ação de defecar. 

Mas essa versão também é contestada por Angela Lee que diz que a palavra já era amplamente utilizada nos Estados Unidos, e foi levada para a Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial: "Os americanos achavam engraçado ver o nome Crapper estampado nos vasos sanitários britânicos." 

Objetivo sério

Apesar do aspecto curioso, a mostra tem um objetivo sério, que é o de promover a região de Stoke, área renomada mundialmente na fabricação de cerâmica.

A indústria da cerâmica emprega cerca de 2,5 mil pessoas em Stoke, onde estão localizadas algumas das mais conceituadas marcas de vasos sanitários, como Twyford, Armitage Shanks e Doulton. http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2001/010117_toilet.shtml


