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ESPAI 

EINA li~ 

( t. 9t\7 - b8 

Es reproduirà el primer environament r calit~at al pa1s. a càrrec dels 

alumnes de l'escola, a través d'una proposta dül dissenyador Carles Riart. 

Consisteix en uns cubs pintats, en colors fosforescents l projeccions 

d'élctors dc cinema, amb paviment de boles de pórex 1 un ïals sostrtl amb 

doble it.luainacló quo el convertia en opac o transparent. 

Aques t espai s'utilitzarà també per explicar el context històclc 1 cultural , 

ta moda i el disseny. 

l.'ambientac1ó sonora consistlri en m~s1ques oel moment 

etc . 

Hair. ~avi Shankac, 

AixJ mateix s•cxposaran joies dissenyades amb el material que sorgeix 

Llavors : el mctacr1lat. 

lexlos introductoris Albürt ~àfols Casamada i Josep Maria Carandell. 

·. 
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ESPAI I f 

~.NIOO ~W..C ( 1 • 968 ) 

Wuan els artlst~s m~s coneguts dels pa1s croen el moviment "Estampa 

popular". un sector d'aluames d'ElNA. anomenats d'una banda "Equip A"

format per ~amon Herreros. J.L. Jubany i A1exanare TornaoeH- i per l'altra 

••~-:qulp 2" - composat ~er Àlbcrt Romero i A. l-<aja- realitzen una obra amb 

lntcncló politlca formalment basada en el Po~ Art. 

Les oures evidentment no foren signades i s'utilitzà com a tecnica les 

trepes. 

L'espaí el configurara una re~roducciò du Karl Marx. de tres per dos metres. 

tractada amu els colors de la bandera del "Uarça" sobre un fons groc. 

Un ~llre corrent uist1ntiu del mom~nl. r~presentot per Equ1~ Crònica, es 

caracteritzava per la uiilltzaclo de fragmenls de quadres famosos per mitjà 

del ''collage". 

Josep Guinovart empra fragments del Uuernika. amb una relectura Pop. a la 

¡;alella l<ene Metràs. Es mostrarà una obra d'aquesta exposiciò. 

1Pxt introductori de Jordi Solè Tura. 
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ESPAI 111 

1-969 ) . . , 

.. 

Rf!lcclura d~ la primera intcrvenc1ò ~ubllca d~l grup format per Antoni 

Llena. Sílvia Guberu , Angel Juvé, 1\lu~rt Porta (ZushJ 1 Juan Carlos P~rez 

Sanchcz (Amé r ica Simcnez), en el jardí d'EINA i en el Jardí tlel Maduixer . 

Es recrearan obres que ïormen part dels mov1m~nts Land Art i Art Poore. 

L'Pspai consta rà de quadres hipnóttcs d'Arb~rt Porta (Zush) 11 - luminats amb 

Llum nt'!gra. esculturP.s de:arucul.H~s ae paper tt'Autoni L!eua i reflexions 

sobre la filosofia Zen. 

T~xl Introductori d'Alexandre Ci rici l ~ellicer . 
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ESPAIS IV 1 Xl 

El NAt~ 

El fnL mes curacteristic del Pup Art va ser el ressaltar l'objecte de 

con!>um, j<J {()S en ül sentit d'incorporac· l() aL quadre o ¡;el de Plntar-lo. 

Significà, per tant, una àesmltlticació de la civllitzaciò de consum, en 1• 

que s'obligava al public a rellcxionar sobro el va1o1 estetic dels objeclcs 

d'us co~ú creats per la ind6stri~. 

l 't-H il.lust rar aquesta aclltlit s'~xposaran obres d'Acugau, LL1mós i 

1\rgliAon. 

. . 
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tSh\ 1 IJ 

~-1, 15..1~11 . ( 1. ~69 ) . 

EINA li~ 

Aparuix un nuu matHri~l la formica . L'cm~rHs~ posslbilila a d1fcr~nts 

dls~cny~dors una rcfl~x1ó sobr~ aquest nou el~ment crean t uns espa1s ains de 

1<~ Fira Hor,:arhotel. 

Colnctdlnt amb la segona v1sita d~ Gillo Oorfles a ELNA en la que parli. per 

primera vegad~ al país. del ~isch, Jordl Galí. col.laborador à'EINA, 

pr esf\nta l'espai mf!s innuvatior o'Hogarnowt. utilitzant la fò rmica co11 

a eLl'menl C()OStrUCliU. 

La proposta ae Jordi Gal t és un ~a r on cmpr~ com ~1ements decoratius 

matE: r i~ls ccmsid~rats de "mal ~us t., 

flors du pldstic i il.luminació u~ nèuns. 

sufas fo rrats de peL l oe pantera, 

f'<JS l.t:r torment Jordi G<21l ha dis~woya t l:!l s lHH s Bo.> li. che, Mif é:lmcllndo, el 

t t!stauranl Marfll u les Galer.iHs "La Aven.i.ua". entrH a'alLres. 

Text 1nt roductor1 de Glilu ~orfl~s. 
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E~PAl VI 

El NAn~ 

... 

lli.ns cJ<H Sl)mi.r.a ri. " Anà!J.sis súmlor.ic: ú ' un car r e r o~ Harct::lona la 

Tr!lVt1SSfH!l dt· G r :.~ci~·· que J.m}Jaíll Albe r t l<afols Casétolada ; Umbecto r:co donà 

•Jn<s lltÇO magts u al. 

La reflexió tt•ò r ica d'aquest mom~n t ac;t:t;J com a 1evu1sJ.u del món culturétl. 

rcvoluclOnant la lt::ctu ra de l'ar t,. lé.l imatge. etc . 

AquesLa reflexio cotnctoeix amb la preocup~cio per l ' estructuralisme i que 

1'!-o promoguda l'fi la VLS~tét que efi.)Cl~a a etNA koJnnd Barthes fent una 

inte rprntacio un~;ulstica de L' oür a de B;H¿at.. 

flquust E:~Péu estara d'.•dicat al ll.Lsseny <;;àtLc i basicament a estudis de 

mnrqu0s l de logotips , partint de la Gestald lhcory f1ns a ra . 

Ln tnftu~nctn en la pinlura es reflectira a lravès rieJs quadrAs '11omcnatgc a 

Lú1~E::r'' <1'/\Luf:Hl Rafols Casamada . 

Tnxtos wtroouc;turls o ' umoeno tco, ·,on1 '-'lserachs i 1\L!:Iert Rafols Casamada • 

.. 

.... 
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ESf'A I VIl 

El NAn~ 

Es f:l sf:lrvi.r pc.H primer cop el terme ''Arqultectu r a (:i'in ttHio r s'· en front uel 

dP "decor ac it)' . 

I! <H4Ultcc lc Fe<.Jer ico Correa és ~xpul:":a L de la Uní ver s ita t de lja r cclona pe r 

motius pol1tics i impartiré classes sob r e inler1orisme que ioilu1r~n 

pos1tivamenl en t~s pustcno r s generàcions d ' arqullectes i dlssenyadocs . 

A uav<•s <J"un anàlisi <.le La tv.D..UQ...i.Q.r.mg es pcescnlar;i un fJ COtou.p de sala 

d'(:~star. L't:SP<Ji c.•s COIIIPOnúra dels elements uptcs: r epistlS 1 desnivells 

emmoqueLals . ODJecws uc <Jj fererals dissenya<tors que ta<Hl inlluit •Jllerlur!DI:lllt 

en el uiss~ny tnduslrial : muules i cbJHCtes ue fedorico Correa, Josep t 

1\~emany. Miguel Milà i Anaré IUcuru . alxl C<Jm 4uaores de pintors 

r~pres( . .'fllatlus ütH momtmt. 

. . 

Text introducto r i o ' Oriol Hohlgas. 
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f\NNE.Xt:: f\ L' ~.Sa> Al V lI 

El NAn~ 

fi Lravl~s dê!s fint>Str<tls du 1a "!>ala d'c.slar" es veur~ UI• jardí que 

comt.Jinarò elemt-nls d~:! vegctaèió naturals amo d'altaüs d'esc~nogràfics. 

projt:"!cte qt.ïe va reai.itzúr Maria Girona al Jar<H d'ElNA L'any 1.9'//. 

· .. . 

Text 1nlroduclori de Maria C1ronu 
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E~P/\ lS V li, lX i X 

I .• . . 

l.a carnctt\rl.stica mes propta <..le l'IHl Couc~ptua1. •:mils pur" 

1 '(!Star <.Wsvinc•.Hat . o t' .1.ntentar ~stu r - ue, de l 'objElCte. 

''més fred'', és 

lh:tJutja la utilit:tació de maler ials ''t:>ells'' i la manipulació artesana o 

\ntius tr .1.nl. 

rer molts dels s~us creadors a1 movtment conceptu~L no es vol definir com a 

art sJno com a activitat c reatíva , aesp1~C1ant la mat~ria . 

Espai Vll I · Tramesa ~ostal. 
Espnl fX - Espai Têct.1.l 

Espai X - Projecció de films. 

·. 
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ESPAI Vlll 

IBAI!ES.A POSTAL (1.972). 

El NAn~ 

. I.-

La Mostra Internacional de Tra•esa Postal va ser un intent d'especular amb 

la coaunicació a distància, possibilitant !'intercanvi d'obres, idees o 

propostes l'origen de les quals pot trobar-se en e ls diferents corrents de 

l'art. 

La principal finalitat va ser provocar una activitat experlaenta! en· la 

Ul1litzac1ó d'un aitjà tan tradicional coa el slsteaa postal. 

Aquesta mostra es va presentar a ElNA l'any 1.972 i dins ael Congrés Mundial 

de Co•unicació l'any 1.973 a la Sala Vinçon. 

La resposta va ser molt satisfactòria i hi participaren els segUents països: { 

República Federal d'Alemanya, Republica Oe•ocràtica d'Ale•anya. Anglaterra, 

Espanya, França, !Iolanda, Itàlia, Estats Units, Mèxic . Suècia i Xile. 

lli destacà la participació d'artistes conceptuals tan !aportants coa John 

Baldessarl, Oruce Gildea, Johns Knight, Alex S•lth, etc. 

Text introductori extret del catàleg de !:exposició. 
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ESP/d IX 

t.S.P..A.l T!ttil L ( 1. 91 l ) 

EINA li~ 

Una de les tendències 11és reaarcablas de l'Art Conceptual va ser el Body Art 

(Art del tos) 1 la preociJpacló per sensloiHtzar els sentits. 

Aquesta Lendència es practicà en el nostre pais per la •ajorla d'artistes 

conceptuals 1 l'experiència fou especialaent proaoguda a l'Escola EINA, per 

Lluís Utrllla. 

En una sala rectangular tancada per paravents i co•pletaaent a les fosques 

es recubr1ran el terra 1 les parets aab d1versos aaterials per provocar les 

scnsac1ons de : rugositat, flongesa, fredor, escalfor, etc. 

Textos introductoris d'Alexandre Ciricl i f'elllcer 1 Lluís Utrilla . 

. . 
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ESPAI X 

(1.971-73) 
1 ••• 

EINA li~ 

Espai dedicat a la projecció de "fil11s co• a obra" o "fil•s reportatge", 

d'accions d'artistes conceptuals. 

Es projectaran : 

"Filas-obra" de Miquel Cuñat, Carles Pazos, Olga PiJoan i Carles Santos. 

"FU•s reportatge d'accions tàctils" de Lluis Utrllla. 

"Accions fU•ades" de Francesc Abad, Jordi 8enito, Torres. etc. 

"Inflables" de Ponsatí i el flhl "Dolors" d'Antoni Miró. 

· ... 

Text introductori de Lluis Raclonero. 

. . 
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ESPA 1 XI 1 

I. • 

Una altra de les propostes Conceptuals que practicaren dlfer~nts creadors va 
ser 1 'anàlisi de ·•el verbal". 

Mitjançant la instal.lació d'uns alcròfons que estaran situats en l'Espai 

Tàctil, i sense avisar prêvla•ent al públic, se sentiran els comentaris fets 

en aquell espai en aquest. totalment buit i a les fosques. 

~· 

.. 

Text introductori extret del quadern de les experiències de coaunicació 

realitzades a ElNA. 
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PRIMERA PLANTA 
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Analitzant els tòpics de la natura morta es procedeix a una lnterpretació; no 
d'un quadre concret. sinó de les caracter1st1ques d'un gènere. 

S'utilitzen objectes reals, objectes reals pintats 1 pintura, en la creació 

d'una natura morta am~igua, perturbadora. Uns aliaents que no se sap si s'han 

començat a menjar, una caça que espera ser cuinada, unes flors que coaencen a 

marcir - se. Tot s'atura en un instant, tot esperant una persona que •ai no 

arriba. Tots els objectes es coaposen amb l'única finalitat de coaplaure el 

plaer del pintor en l'acte de p1ntar. De complaure el voyeur en l'acte de 

mirar, aquesta natura morta magnlficada en les seves diaensions 

distorsionades. 

Ei pas del temps el suggereix el tuf de la caça, les espelmes enceses que es 

consumeixen, distorsionades pel tul pintat i vernissat quo s'hi troba davant, 

a manera de pàtina. Els crlsanteas re-pintats al damunt es panseixen instant 

rera instant. 

L'amblgüit~t augmenta la confusió. Es confonen les estovalles pintades a 

l'oli amb la textura del llenç. Els objectes reals -com les fruites pintades 

amb treaentina- es confonen aab la pròpia pintura. A les estovalles. 

encarcarades de pintura s'hi troben realçats els piegs i eafasitzades les 

ombres. 

L'art permet el joc de la paradoxa i de la vida. En aquest cas s'ha 

interpretat un estil, una idea, de la aateixa manera que el músic interpreta 

la seva partitura. 

Espai realitzat per Josep Bagà, Jordi Colomer, Agusti Jansana 1 Xavier Olivé 

---~-------~ 
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., .,· 
i . 

lntel.lectuals L professors de l'escola analitzaren la Cuina pel què suposa 

de ritus, de creació, de sensibilitat, d'imaginació 1 pel seu valor com a 

acte soclal. 

L'any 1.9'/8 es realitza el seainari ''El Gust de la Cuina" en el que 
partic1pen Miquel Espinet. Joan Enric Lahosa. Xavier Olivé i Llorenç 

Torrada. 

La preocupació no és la d'ensenyar a cu1nar sinó que es tracta la 

gastronomia com a exercici dc cultura, sense renunciar a donar unp.s 

coordenades per preparar uns plats i saber-ne apreciar el seu valor. 

''Gust 1 Estil. Intercanvi de sensacions" s'intitulà el segon seminari, que 

es feu l'any 1.981. La proposta volia relacionar l'estètica d'un tipus de 

cuina a•b l'obra d'un artista. 
-t v~.._ \:. 

AiXl doncs en la sessió "El .Color dels Perfums" de Maria Girona a•b la cuina 

japonesa: .,Una Figuració Força Abstracta., de XaV!er Olivé es relacionava amb 

la cuina de Montse Gulllén ... Un Senyor de Barcelona" analltzant els tòpics 

barcelonins de la ma de Ra•on Cabau i . Francesc Todó, "M'Exalta el Nou 1 

M'Enamora el Vell'' contraposat a la cuina del "Recó d'en lllnu" amb l'obra do 

Sergi Aguilar o "La Joie de Vi-Ure" que cons1stí en una sessió de tastavins 

de la mà de Miquel · Espinat. la11bé Albert ~àfols presentà "Una Cuina a•b 

Stllj" relacionant la cuina de Nischel 1 francesc Artigau organitzà en el 

l'atelier "Els Fogons Fauves". 

Organitzaren aquest segon seminari Miquel Espinat, Joan Enric Lahosa. Xavier 
Ollvé 1 Llorenç Torrado. 

L'espai estarà presidit per una gran taula parada a•b transparències de 
plats cuinats que s'il.lu•inaran per sota. 

I • ,.· :') 

# .... :· 

- ·-
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ESfAl DEDICAT AL DISSENY .INQUSIRIAL 

Recull de dissenys industrials que, a part de la seva funcionalitat, ténen 

un valor coa a objectes i que condicionaren nous tractaaents espaials. 

S'exposaran els 

Gubern. Angel 

producció. 

priaers dissenys editats per Snark - Santi Roqueta, Sílvia 
Juvé, Carles Riart, etc. la aajoria d'ells encara en 

Text introductori de Santi Roqueta. 

.. 

·' 

. .. 



EINA Eteofa de Dlueny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
T•t•ron 203 09 23 

ESlli CARLES e.AW.S { 1 • 9 7 3) I ,~ 

El NAt~ 

Carles Pazos es pot consideraran aquest •o•ent coll un artista conceptual 

però taabé •olt vinculat al Pop Art a•erlcà. 

h11b la seva obra personal "Sis records •es natures aortes" aanipula iaatges 
típiques da !es "pin- ups" fotografiades en als calendaris de butxaca. La 

projecció d'aquestes i•atges queda tallada i manipulada per tubs de noó de 
diferents colors. 



EINA Escola de Dlueny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
Te,.fon 203 09 23 

~ ~ ( 1.971-78) 

El NAt® 

• •. r 

·. 

A partir del llibre "Síaoolo, comunicación y consuao" d'U11berto Eco es 

co• ença a parlar del cò•ic co• a fet cultural. 

Eco participà en uns sealnaris sobre els còaics dins de la prespectiva 
goneral dels •ass-aedla. 

En !'espai hi haurà un gran aural que, coaençant per la aítica Barbarella, 

nnlrà rep roduint la història del còmic en el nostre país, des d'Enric Sió 

fins a llor telano, Makoki. Mar isca!. Mar ti, Nontesol. Nazar lo, Per et i Roger. 

També es convidarà a participar -hi a les dues revistes de còaics • és 
representa tives, "El Cairo" 1 "Víbora". 

• 

·. 
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~1 [ESTES •' ,,. 

La importància del lúdic vinculat a•b una sèrl~ de tallers dins d~ l'Escola 

coa són l'escenografia. "l·~scaparatisme''• la cuina. el vestuari. el ritus 

social ha estat present any rera any en una sèrie d'actes. 

Entre d'altres. el Juny de 1.979 es realitzà la pintor~sca "Festa Marina•• on 

els alu•nes environaren el jardi d'EINA coa si tos en fons del aar, fent 

molt d'ènfasl en el vestuari dels participants. 

Es recrearà part d'aquest muntatge i es proJectaran videos de les festes : 
Aniaals Imaginaris, Pastoral. Transcripció d'un Quadre Pre- refaelita, Les 

Belles Arts, Escultures a l'Aire Lliure, Una V~tllada Nàgica, etc. 

Textos intéoductoris d'Alexandre Clrici 1 P~lllcer, A.Lbert Ràfols Casamada. 

Xnvlor Olivi i Josep Bagà: 

. . 

.. 
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, .. 

Durant tola l'exposlciò hi haurà un espai reservat per l•partir classes

-obertes al públic- de dibuix, p1ntura 1 disseny. 

------------
------~ 
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k:.l::SPA.l PúUUC COlt A E.S.fA1 L.OlllC ( 1 • 9 7 2-7 3 ) 

! r 

Es planteja l'espai public coll a espai escenogràfic, per la qual cosa la 

preocupació formal se centra en la intervenció da la llu• 1 la utilització 
de •aterials efímers. 

Es partirà pe la proposta del •untatge, realitzat a ElNA per Danl freixa 1 

Pere Riera, per la pri•era audició de "Qualsevol nit pot sortir èl Sol" de 
Jau•e Slsa. 

Text introductori de Dani Freixa i Pere Riera 

-. 

.· 
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.. 

Acció creada per Fernendo hmat. Consisteix en descarregar un ca•ió de runa i 
els participants han de fer una construcció única sense parlar entre ells i 

se'ls faciliten els materials i les eines necessàries. 

Es proposa quo la acció es realitzi quinze dies després de la inauguració de 
l'Exposició. 

Amb tota mena de plantejaments. bàsicament conceptuals. s'ha de transformar 

el jardí entorn d'arbres vivents. 

A cada participant se 11 assignarà un arbre o arbust perquè hi treballi 

mitjançant qualsevol tipus de proposta o acció amb l'arbre com a 

protagonista. 

La invitació a participar ha d'anar acompanyada d'una fotografia en la qual 

es donin les característiques ambientals i la situació de !"arbre així com 

una descripció botànica. 

~ · . 

. ,_: 

,·• 
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INAUGURACIÓ 

... 

ESCULTURES A L'AIHE LLIUR~ 

El 

. .. 

Projecte realitzat l'any J.97h per Cesc Gelabert, Xavier Olivé i Carles 
Pazos, seguint la tendència del Body-Art dins d~l Conceptual. 

Relnterpretant la proposta de l'any '75 es proposa que, en la balaustrada 

que re•ata la façana del Palau Robert, hi hagi vuit persones fent 

d'escultures i que es podran observar des del carrer pels vianants. 

Rcqu~reix la instal.lació de petites platafoi•es, de la mateixa alçada que 

les baranes, a•b un eleaent de subjecció pels participants i amb una 

il.lu•inacló pròpia per cada escultura • 

.. 

. .. 
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El 

CONFERÈNClES 
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Avinguda de Vallvidrera, 44 bla 
01017 larcelona 
Teltfon 2030923 

BARCELONA : HERMENÈUTICA I DISSENY 

' 

• 



IINA Escola de DlaMny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bla 
01017 Barcelona 
Tol6fon 2030922 

BARCELONA HERNEN~UTICA 1 DISS~NY 

Barcelona Juan Manuel Bonet 
Eugenio Trías 

Or iol Botügas 

Hermenèutica H.G. Gadamer 

Disseny 

H.R. Hauss 

Heinrich Dietrich 

Professors de la Universitat de Constanza que proposen noves 

aproximacions per a l'anal1sl 1 lectura de l'obra d'art. 

Presentats per Jaime Siles. traductor dels seus assaigs, 

poeta i director de l'Institut de Cultura Hispànica de Viena. 

Ettore Sotssas 

Umber to Eco 

Glllo Dorfles 

François Lyotard 

' 

Presentats per Roman Guoecn 

Les conferències sobre Disseny es realitzaran simultàniament a l'Exposició. 

Els altres dos blocs es donaran coincidint amb la presentacio del llibre

resum del Muntatge al Palau Robert. 



EINA ltcola do Dlttony 
Avinguda do Vallvidrera, 44 bit 
010171arcolono 
, .. .,.,. 203 09 23 

' 

·. El NAn~ 

PUBLICACIONS 



EINA !tcola d• Dl .. •ny 
Avln,uda de Vallvidrera, 44 bit 
0101 Barcelona 
Teltfott 203 09 23 EINA I~ 

En •otlu de la celebració de l'aniversari l'Escola Elna ha decidit de 
realitzar l'edició de diverses publicacions que reflecteixin sobre el paper 

els trets característics de l'Escola als seus orígens, finalitats. el 

planteJa•ent didàctic, la seva projecció, els aluanes, el professorat, etc. 

A•b aquesta finalitat s'ha pensat en editar els tres llibres que es descriuen 
a continuació. 

' 



IINA Etcola de Dlaaeny 
~Yinguda de VaiiYidrera, 44 bla 
01017 Barcelona 
Teltfon 203 09 23 

EINA - CRONOLOGIA DELS 20 ANYS DE L'ESCOLA 

El NAn~ 

El contingut d'aquest llibre es basa an dues parts ben diferenciades : la 

pr1•era, escrita per Albert Ràfols Casa•ada, descriu la història de l'Escola 

des dels seus orígens fins a l'actualitat. L'escrit s'acoapanyarà de 

docu•ents significatius i d'una cronologia co•parada de fets ciutadans que 

s'han esdevingut durant les dues dècades real1tzaaa per Toni Marí. 

Una segona part es dedicarà a la reproducció d'una cinquantena d'obres 

or1ginals fetes per professionals significatius en el ca•p del disseny 

gràfic, industrial, l'art i l'interiorisae, que han estat aluanes de 

l'Escola. co•pleaentada per un breu curriculu• professional i la fotografia 
dels seus autors. 

El disseny de la publicació s'ha enco•anat a Saura 1 Torcente, d'Edicions de 

l'Eixaaple. que han co•posat la •aqueta del llibre a•b unes característiques 

de foraat, diaensions i presentació que en fan una obra singular. 



IINA Escola d• Dlsa•ny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bla 
01017 Barcelona 
,...,...2030923 

EINA - VINT ANYS DE DISSENY 

El contingut d'aquest segon llibre és el ae 
al Palau Robert el proper •es de Juny 
l'aniversari. 

Recollirà per tant i•atges de les obres 
creadors hauran fet o exposat en cada un dels 

El NAn~ 

catàleg del Muntatge que es farà 
en •ot iu de la celebració de 

i dels espais que els diferents 
•untatges . 

En principi l'edició del llibre està pensat que segueixi les •ateixes 

característ iques de for•at que la publicació anterior i la realitzaran així 
mateix els dissenyadors Saura i Torrente. 

El fet de no poder- ne extreure i•atges fins al •o•ent en què s'inauguri 

l'Exposició ja que són •untatges inèdits, fa que el llibre-catàleg no pugui 

sor tir fins dos •esos de flnali tzada 1' Exposició. 



EINA Escota de Dltteny 
Avinguda de VallvfdNra, 44 bla 
01017 Barcelona 
Tettfon 2030923 

EINA - ACTIVITATS PARAL.LELES 

El NAt~ 

El darrer llibre és un recull ae les conferències que s'i•partiran dins dels 

se•lnarls "Barcelona : her•enèutica l disseny", organitzats per Toni Warí 1 

que s'han referenclat anterior•ent. 

Obvla•ent el llibre serà d'aparició posterior 1 tindrà un for•at distint pel 

seu contingut e~clus1u de text. 

Aquesta publicació s'editarà a•b el suport de La Caixa de Pensions. 

' 



EINA Escola de Dl11eny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
Tel.,on 203 09 23 

EINA 20 ANYS 

AVANÇ DESGLOSSAT DEL PRESSUPOST 

(Estimaci6 aproximativa) 

EINA li~ 



EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
Tel.,on 203 09 23 

CAP!TOL I 

MUNTATGE / EXPOSICIO AL PALAU ROBERT 

I.1 Equip de muntadors 

EINA li~ 

I.2 Industrials de fusteria, electricitat i revestiments 

I.3 Audiovisuals 

I.4 Retolament i senyalització 

I.5 Materials fotogràfics i de reproducció 

I.6 Transports i assegurances 

I.7 Despeses inauguraci6 

I.8 Animació d'exteriors (actes puntuals) 

I.9 Material divers pel muntatge 

I.10 Altres col.laboradors 

' 

Total 15.000.000 



EINA Escola de Dlaaeny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
Tel.,on 203 09 23 

CAP!TOL II 

PUBLICACIONS 

II.1 Disseny 

II.2 Autors textos 

II.3 Fotocomposició de textos 

II.4 Fotblits i fotocrome 

II.5 Impressió (planxes, paper, relligat, etc.) 

II.6 Fotografia, il.lustracions 

II.7 Material fotogràfic original 

EINA li~ 

' Total 8.500.000 



EINA Escola de Dlueny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
Te .. fon 203 09 23 

CAP!TOL III 

ACTES PARAL.LELS I CONPERtNCIES 

III.1 Despeses conferenciants 

III.2 Traducci6 simultània i intàrprets 

III.3 Material fotogràfic i video 

III.4 Reprografia i edici6 de ponències 

III.5 Despeses invitats i taules rodones 

III.6 Local 

Total 

'\ 

El NAn~ 

4.000.000 



EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
Tel•fon 2030923 

CAP!TOL IV 

INFRAESTRUCTURA 

IV.1 Comissariat exposici6 

EINA li~ 

IV.2 Disseny i responsables del Muntatge al Palau Robert 

IV.3 Coordinaci6 de publicacions 

IV.4 Organitzaci6 i gesti6 Actes paral.lels i confer~ncies 

IV.5 Secretaria 

IV.6 Administraci6 

IV.7 Premsa 

IV.8 Difusi6 i tramesa 

Total 4.000.000 

' 



EINA Escola de Dlueny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
Telifon 203 09 23 

RESUM DE PRESSUPOST 

CAP!TOL I. Muntatge al Palau Robert 

CAP!TOL Il. Publicacions 

CAP!TOL III. Actes Paral.lels i Confer~ncies 

CAP!TOL IV. Infraestructura 

Total 

'\ 

EINA li~ 

15.000.000 

8.500.000 

4.000.000 

4.000.000 

31.500.000 



EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
Te .. fon 203 09 23 

EXPLICACIO DEL FINANÇAMENT 

Generalitat. Departament de Cultura 

EINA Subvenció d'Eina a fons perdut 
Empreses col.lab. (Arts gràfiques) 

.. La Caixa .. ( conferlm. i actes paral.) 

Pendent de Subvenció 

' 

EINA li~ 

2.500.000 

4.000.000 

4.000.000 

Total 

10.000.000 

10.500.000 

11.000.000 

31.500.000 



ANTONI LLENA I L'ART POBRE 

i\ascur a Barcelona el 1943, Llcna és un home dolç i sencer, d'ulls brillants, ullerós, ombrívol, dc gaita 
rosada i llavi mullar. El vaig conèixer com a caputxí, a la seva cel.la de Sarrià, el 1964. Llavors feia unes 
capses dc cartró que la mullena havia deformat d'una manera tova, posades damunt teles. Abans, havia 
fet assaigs dc pintura, d'un aspecte eròtic que, en aquells moments, sorprenia en l'obra d'un captuxí. 
Després, emprengué el tema de les capses amb coses per a obligar la gent a actuar. Al Saló de Maig fou 
possible de veure la seva capsa amb mirallers on la gent s'emmirallava; forats per on la gent mirava, o 
tapes que la gent aixecava per trobar-se amb una segona tapa a sota. 
1-fés tard emprengué l'obsessió dc les banyeres d'ull, que pintà en grans formats, com grans calzes rosats 
on es banyaven ulls enormes, blavosos. 
De les banyeres d'ull passà a les rajoletes blanques, bisellades, de les estacions de Metro i dels 
urinaris públics. 

Art efímer i casetes de por 
Abans d'abandonar les obsessions -al 1966 encara faria obres obsessionades per un objecte: l'aplica
ment lluminós de paret-, el 1965 descobrí l'art efímer i realitzà moltes pintures amb pols de talc de 
color varis, que el més petit buf de vent desfeia. Dintre una mateixa tònica de feblesa, emprengué allò 
que anomenava cavalcades de cartr6, desmitificació del rema retòric, en el més indigent del materials. 
Aquesta època s'acabà amb its Casetes de por, perites cases encantades -amb trampes- en minia
tura. 
Fou en aquest temps que tingué l'oportunitat d'un contacte amb l'art establert quan, en l'ocasió del 
famós setge del convent del caputxins, el9 de març del 1966, compartí la ceLla amb Antoni Tàpies, amb 
el qual l'uneix, des d'aleshores, una amistar. 
Però la primera influència cultural important li vingué, el 1967, d' Alan Davie, el pintOr escocès que 
havia començat tOcant la flauta, fent jazz i pintat poesia, a la manera de Chagall. la descoberta de 
Pollock a Venècia, el 1950, l'havia portar als confins dc la doctrina Zen i el féu participar al moviment 
Beat. Després, feliç, casat, parc de dos infants per als quals fa joguines dc colors, en una casa conforta
ble, sense beure ni fumar, viu entre el Hertfordshire i Cornualles i treu el cap, de tant en ranr, als Estats 
Units. Diu que les coses reals sempre s6n estranyes, que pinta perquè no té res i que la petfecci6 ha mort. La. seva 
pinrura s'assembla molt a la del grup COBRA. 
Llena sentí l'impacte de la posició poètica i filosòfica de Davie, però resta molt lluny de la seva 
pmrura. 

El cant a la feblesa 
L'any 1968 el vaig trobar molr canviar. J a no era caputxí. Vivia en un pis abandonar, rronadíssim i sense 
mobles, al núm. 3 de la Riera dc Sant Miquel. Feia csculruretes que cran trossos de paper descolorit. 
tallat o esqueixat i enganxat, dc vegades plegar fent escaletes. En tenia rrcs que no passaven dc tres e 
quatre centímetres de dimensió màxima. Deia que volia fer un art pobre, efímer, perquè la pobresa era 
allò que havia après a la vida real. I la feblesa. Aquestes estatuetes eren monuments. S'estimava més fer 
monuments de paper, febles, per als grans homes. El bronze i la pedra són materials inhumans que cos
ten esforç i diners, i que aixafen. Un monument dc paper pot ésser posat a la vora de la gespa d'un parc 
És millor que la pluja o el vent se l'emportin. És més humà. 
Voli:.t ésser útil. Volia fer estaruetcs de paper dibuixades, perquè la gent les retallés. També dibuixava 
vestits retallables, vestidets, pcquè la gent pogués vestir-les i despullar-les. Deia que l'interessava la 
feblesa. Que trobava que l'art industrial, com el cinema, és fort. i que. en contrast. la pH.stica pur:J 
només pot ésser l' experienoa persona, feble. 



11-mbé volia ter una revista útil i n'havia realitzar la maqueta. Era feta per trossos dc paper, de forma i 
color diferents, enganxats per un extrem. Caldria llegir cada full movent-lo, perquè el text seria adaptat 
als estrips dc cada paper. Així el lecror s'hi trobaria enredat, compromés. Per altra banda, la revista 
podria ésser comprada com a objecte per a donar vida a la casa. Per exemple, es podria asseure en 
un sofà. 
El 1969 treballà amb altres materials i començà a fer conèixer la seva obra en les manifestacions al jardí 
Galí del Maduixer, al CoLlegi d'Arquitectes i a la Petita Galeria de Lleida. Al jardí Galí obtingué una 
victòria de la feblesa amb la catifa d'escuma, blava, posada a l'escala, que ningú no gosà trepitjar, i rea
litzà un acte poètic amb el petit llimoner, d'un metre d'alçada, del qual protegí els troncs amb petits coi
xinets d'escuma de plàstic lligats amb cordills. 
Al CoLlegi d'Arquitectes exposà la seva bombolla dissecada, petita bombolla de sabó amb dissolvent 
que permet conservaria, amb irisació i tot, dintre una bossa de cel.lofana, obra que Anroni Tàpies 
adquirí. A Lleida no exposà les obres. Només les recordà dibuixant el perfil de l'ombra que projectaven 
sobre les parets. Féu escultures sense forma, barrejant trossos dc paper amb escuma. Preparà amb spray 
fulls de paper destinats a ésser trepitjats i tacats, al terra d'un magatzem. S'enganxà, amb mullena, fulls 
de paper de seda sobre el cos. Féu escultures sense matèria, només d'ombra projectada sobre escuma de 
niló. Per exemple, l'ombra que hom crea en posar els peus sobre una catifa. Durant aquest any, entrà a 
formar part d'una comunitat, amb Jordi Galí i Sílvia Gubern, a la casa del Maduixer. 

Forma de vida 
S'interessa molt en les relíquies, a dissecar coses, com a forma de refús de la sensibilitat i de les qualitats. 
El dissecat indica que una cosa ja no serveix. Va contra l'afany de posseir. Quan això és fet amb una 
bombolla, ja de per si efímera, el dissecat posa molt neguitós l'home acostumat que les coses que pos
seix siguin sòlides. Les seves formes són només resultat de la vida. Mai no són cercades. No fa seves les 
coses. No fa res sense una idea precària. Treballa quan té un concepte. No li fa res que ningú no vegi la 
seva obra. Li plau, en canvi, que en parlin sense haver-la vista. Així queda dar que allò important és l'ac
titud, no l'obra. L'art no és sinó una forma de vida. 
De vegades posa una obra en un lloc públic. Ningú no se n'adona. Ha fet coses al carrer. Ha folrat de 
paper de plata el voraviu d'una voravia. Ningú no ho ha vist. Ha posat papers blaus als taulers d'anuncis. 
Ha fet escultures en forma de vara i ningú no ha pensar que ho fossin, perquè les presentava com un 
bastó. Ha pintat el cantell d'uns plecs de quartilles, forma que es desféu quan algú les agafa. L'any 1970 
ha realitzat obres tancades en capses que formen part de l'obra. Per a veure-les, cal destruir-les. Pensa 
que potser arribarà un moment en què caldrà no fer res. Si tot ha estat dit, no cal repetir. 
Darrerament ha tingut algunes idees noves. Escriure un article amb molts pensaments i molt estil, i 
posar-lo al full dc paper, no paral.lelamcnt sobre el pla de paper, com hom sol fer, sinó a través, en pro
funditat. Hom no veurà sinó una ratlla negra i caldrà acceptar que l'article hi és. Fregar un corredor 
tenint cura que el rastre de baieta cap a la dreta quedi separar del rastre cap a l'esquerra. D'escorç, veu
rem unes ratlles lluents alternades amb ratlles mats. Només durarà fins que s'assequi. 
Al començament, treballava com a protesta contra l'afany de posseir i retenir, que considera estúpid o 
impossible. Ara, per posar en una situació ridícula els artistes que, tot i treballant al mateix ritme que un 
sabater, es pensen que llurs obres són eternes. 

Alexandre Cirici 



Anys 60. «Un Disseny realista, per a una societat idealitzada» 

Malgrat tot, seria injust no reconèixer que, durant aquest període, es consolida la professió de Dissen
yador Industrial tant al nivell personal com institucional (estudis professionals, associacions i esco
les). 
Es varen afiançar i ampliar les incipients accions empresarials dedicades a la producció i distribució, amb 
un nivel de Disseny molt apreciable, tant en els productes com en imatge. Tot això coincideix amb 
l'evolució d 'alguns establiments comercials ja existents, sensibles -i dc vegades impulsors- a les 
noves propostes, amb la creació d'aleres de nous, amb una manifesta vocació d'afegir-sc al movi
ment dissenyístic. 
També és just reconèixer el paper que varen jugar les Exposicions anuals del Deltes ADI-FAD, com a 
aparador de les últimes tendències. 
No hi ha dubte que el motor d'aquesta evolució va ser principalment la implantació del mire ((decoració 
moderna», amb la complicitat d'arquitectes, interioristes i dissenyadors, que provocà, tant l'afany de 
renovació dels equipaments obsolets, com l'acceptació dc les noves tendències formals amb algunes ins
ral.lacions de nova planta. 
Aquesta dinàmica va decantar moltes vocacions intel.lectuals progressistes, amb poques possibilitats 
d'incidència social des del camp estrictament culcural, a considerar el Disseny Industrial, com un instru
ment per a l'evolució de la societat, donada la seva capacitat d'incidir en el comportament quotidià dc 
les persones, modificant els costums d'ús i els entorns. 
Però, per aconseguir objetius tan ambiciosos, era necessari considerar la indústria com a base d'una pro
ducció esperançadament massiva. 
Els dissenyadors vàrem haver de fer un gran esforç per assimilar urgentment, les diverses tecnologies de 
transformació de matèries, a més d'incloure, en el nostre bagatge cultural, les limitacions dels processos 
de manufactura, així com les noves possibilitats que ens oferien les últimes tecnologies i materials que 
successivament aparegueren. 
La intenció de consolidar un estil formal propi, arrelat a la nostra tradició cultural, però amb anhels 
progressistes, així com la de fer compatibles els materials tradicionals amb els de recent aparició, propi
cià actuacions apressades amb afanys dc modernitat; l'aplicació de tecnologies no suficientment assimi
lades ens portà a resultats no sempre cohcrentes amb els propòsits teòrics inicials. 
Dc totes maneres, malgrat les precipitacions i les inquietuds excessives, el conjunt dels productes dis
senyats durant els anys seixanta es pot considerar prou meritori, ateses les circumstàncies poc propícies 
de l'època. Fins i tot s'haurien de destacar algunes realitzacions que, avui per avui, mantenen la seva 
acceptació formal i vigència utilitària, al bell mig dc la descabellada aparició de dissenys simbolistes i 
personalistes, fruit d'algunes tendències culturals actuals, en franca oposició a les assumides els anys 
seixanta. 
Si avui fóssim capaços de compaginar l'austeritat i l'afany utilitari d'aquell període -exemplar en 
aquests aspectes-, amb la llibertat creativa de què gaudim, havent superar passades restriccions estilís
tiques, menys caricaturesques, però més cultes i meditades ... , potser seríem en el camí d'aconseguir un 
estil propi, culturalment autèntic i funcionalment lògic, d'acord amb les apetències sentimentals i utili
tàries a les quals sembla dirigir-sc el futur d'una bona part de la nostra societat. 

Joan Antoni Blanc 

!__------------~-------------~-------



SUPERCOLLAGE 

El Supercollage va ser una experiència col.lectiva portada a cap durant el curs de «Color», l'any 1973. 
Consistia en la realització d'un collage dins el qual fos possible d'entrar. 
U na part del treball va consistir en la recollida del material -en aquell cas anuncis o fragments d'anunci 
dels utilitzats als grans plafons publicitaris- i una altra part a la realització pràctica duta a terme pels 
alumnes sota la meva direcció. 
S'havia d'establir un diàleg entre l'espai arquitectònic, el volum interior de la classe on va tenir lloc l'ex
periència, i els elements cromàtics i formals que s'incorporaven a murs, sostre i terra, i veure com 
aquests elements modificaven tot el concepte d'espai, gràcies a les relacions que s'establien entre ells. 
Per tractar-se d'un treball col.lectiu cada alumne podia intervenir amb les seves idees i amb la incorpo
ració d'elements nous. 
El supercollage actual coincideix amb l'anterior només en el plantejament. El resultat és diferent ja que 
són diferents l'època, els materials, els realitzadors, l'espai on es treballa i els professors que diri
geixen l'experiència. 

. . 

A. Ràfols Casamada 



ART POBRE I LAND ART 
Sílvia Gubern, Àngel Jové i Antoni Llena. 
Interpretació d'obres realitzades als jardins d'EINA i del Maduixer, 
l'any 1968. 



• . 

TRAMESA POSTAL 1972 
La Mostra Internacional de Tramesa Postal va ser un intent d' especular 
amb la comunicació a distància, possibilitant l'intercanvi d'obres, idees 
o propostes, l'origen de les quals pot trobar-se en els diferents co
rrents de l'art. 
Aquesta mostra es va presentar a EINA l'any 1972 i dins del Congrés 
Mundial de Comunicació i l'any 1973 a la Sala Vinçon. 



SUPERCOLLAGE 1973 
Experiència col.lectiva 

' • 



·. 

ESP Al TÀCTIL 1972 
Una de les tendències n1és ren1arcables de l'Art Conceptual va ser el 
Body Art (Art del Cos) i la preocupació per sensibilitzar els sentits. 
Aquesta tendència es practicà al nostre país per la majoria d' artjstes 
conceptuals. 



ARQUITECTURA D'INTERIORS 

La continuïtat en els principis del racionalisme i el funcionalisme només es pot justificar recolzant-la en 
una persistent crítica raonada d'aquests mateixos principis i, sobretot, de les derivacions patològiques 
que poden provocar. Mantenir aquesta continuïtat i exercir aquesta crítica, introduint-hi la confortabi
litat del bon gust -les petges que han resistit els vents canviants de la història i estan, per tant, prova
des i garantides- és un dels fonaments de l'obra de Federico Correa i Alfons Milà. I traspassar aquesta 
actitud als alumnes d'Eina i de l'Escola d'Arquitectura ha estat el valor pedagògic n1és sobresortint de 
Federico Correa. 

Oriol Bohigas 



PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ 
DEL JARDÍ. ESCALA 1:1 1972 

A través de les finestres de la Sala d'Estar es pot veure el projecte de 
jardí realitzat per María Girona. 



' ' 

LA SALA D'ESTAR DELS '70 
Prototipus realitzat per J osep Alemany segons els principis de raciona
lisme i funcionalistne impartits per Federico Corrca en els seus cur
sos d'Interiorisme. 



LA PINTURA HIPNÒTICA 
I EL KITSCH 1969 

Gillo Dorfles dóna una conferència a EINA sobre el kitsch. 
Espai de Jordi Gaü i Jordi Galí Jr. basat en la seva intervenció a 
Hogarhotel. 

Els quadres son d'Albert Porta, Zush, exposats el mateix any a la Gale
ria René Metras. 



ESPAI SONOR (FIRULETE) 1970 
Grup de comunicació 
Una altra de les propostes Conceptuals que practicaren diferents crea
dors va ser l'anàlisi de «el verbal». 
El so que se sent procedeix dels micròfons situats a l'Espai Tàctil. 



DISSENY GRÀFIC 
Obra gràfica feta pels alun1nes d'Eina a l'Escola durant aquests vint 
anys. 

. . 



. • 

NATURA MORTA 
Espai realitzat per Josep Bagà, Jordi Colomer, Agustí Jansana 1 

Xavier Olivé. 



•• 

BIBELOT BOREAL 
Carlos Pazos reinterpreta la seva obra personal «Sis records n1és natu
res mortes» en la qual manipulava imatges típiques de les pin-ups foto
grafiades en els calendaris de butxaca, l'any 1973. 



DISSENY INDUSTRIAL 
Recull de dissenys significatius dels darrers vint anys realitzats per pro
fessionals que han in1partit classes a EINA. 



•. 

LA CUINA 
A partir de 1978 Eina analitza la cuina pel que suposa dc creació, de 
ritus, de sensibilitat, d'imaginació i pel seu valor con1 a acte social. 



PERFORMANCES I FESTES 
En 1969 es realitza la «Festa Marina» portada a terme pels alumnes 
d'Escenografia. 



CÒMIC EN VIU 
29 de setembre. 20 h. - Montesol 
1 d'octubre. 17 h. a 20 h. - Per et 
3 d'octubre. 
5 d'octubre. 
7 d'octubre. 
9 d'octubre. 

17 h. a 20 h. - Outumuro 
12 h. a 14 h. - Roger 
19 h. a 20 h. - Mariscal 
17 h. a 19 h. - Cesc 



KARL MARX 1968 
Reinterpretació d'una obra de l' «Equip 2» 

Quan uns artistes creeq. el moviment «Estampa popular», uns alumnes 
d'EINA, anomenats d'una banda «Equip A» -format per Ramon 
Herreros, J. L. Jubany i Alexandre Tornabell- i per l'altra «Equip 2» 

-composat per Albert Romero i A. Raja- realitzen una obra amb 
intenció política formalment basada en el Pop Art. 
Les obres evidentment no foren signades i s'utilitzaren les trepes com 

' . a tecruca. 

' . 



ENVIRONAMENT EXPERIMENTAL 
1967-68 . 

Reproducció del primer environament a càrrec dels alumnes de l'Es
cola a través d'una proposta del dissenyador Carles Riart. 

' • 

• • 



COMPLEXITAT I CONTRADICCIÓ 

Deixàvem els anys 60 amb endarreriment. Quan Amèrica i Europa havien superat l'estil modern de la 
Bauhaus, nosaltres ens hi trobàvem de ple, amb un entusiasme digne de n1illor causa. Però en aquest 
país absurd el funcionalisme era símbol d'antifeixisme, quan precisament el funcional és un estil més 
aviat de caire feixista. Tot això fa que a casa nostra ho confonguem gairebé tot; els desfasaments tem
porals causats per la guerra civil ens han desorientat. Per als que sortíem i copsàvem el que passava a 
fora, tornar aquí i explicarlo-ho era un diàleg de sords. ¿Com fer entendre als «progres» que el seu sím
bol de «progresia» -el racionalisme- estava ja periclitat? 
Tanmateix, Eina recollia tots els corrents,. encara que molt retallats cap a la moda funcionalista local. 
L'exposició de tendències nord -americanes dels anys 60 fou un atemptat contra les teories vigents al 
nostre país. El postmodern, que es forjava en l'obra de gent com Venturi, no encaixava amb els esque
mes racionalistes dels anys 30, defensats i aplicats aquí durant els 60 i gairebé fins a l'actualitat. La utilit
zació de l'arquitectura i el disseny com a símbol -encara que fos un símbol popular del tipus de Las 
Ve gas- fou una aportació bàsica dels anys 60 a l'estil postmodern que emergia llavors i que no vam 
identificar fins als anys 80. 

No es tracta de fer judicis de valor ni comparacions, però cal recordar que dins l'austera, anti eròtica i 
unitària hegemonia de la Bauhaus tardana, l'aparició d'una exhibició amb complexitat i contradicció fou 
una alenada de llibertat molt benvinguda. -. 

Lluis Racionera 



EL CÒMIC 

El paper determinant que ha protagonitzat l'escola Eina, des de la seva fundació, en la introducció, 
desenvolupament i evolució de les diferents disciplines culturals i artístiques que han envaït els últims 
vint anys, podria ser exemplificat en l'àmbit del còmic. Va ser a Eina on va tenir lloc la primera confe
rència que va fonamentar teòricament una forma de comunicació emergent, va ser la primera vegada a 
Europa que es van discutir els principis d'una semiologia del còmic. També pel que fa a la praxi d'aquest 
important llenguatge Eina ha estat decisiva. El trajecte de la modernitat, que va començar amb Enric 
Sió com a trencament de l'infantilisme i assoliment de valors adults fins aleshores allunyats del còmic 
(desinhibició moral, llibertat tècnica) i que va propiciar l'eclosió de les noves opcions, va passar per 
Eina. La contracultura underground, les pÓ.sicions anti -stablishment, la radicalitat i la nova sensibilitat fruit 
de la desaparició de la censura en el post-franquisme creen una nova generació d'artistes, la dels setanta, 
que neguen implícitament Enric Sió, el pare, i s' endisen per nous camins, el feismo, el porno-còmic, la 
línia clara post-innocent i d'altres. Uns s'inspiren en l'underground americà de Crumb i Sheldon, altres en 
Hergé i l'escola de Brusseles. Eina en va ser testimoni. L'heterodòxia de Mariscal, plataforma per a fites 
artístiques sorprenents i no esgotades; la línia clara de Montesol, suport d'una salvatge sàtira de la socie
tat moderna; el neo-barroquisme de Peret, destacat de l'escola mediterrània; l'elegància gràfica d'Outu
muro a partir d'enfollides ruptures; la gran tènica de Xifrè, en els pressupòsits de l'escola mediterrània; 
la línia més tradicional i periodística de Cesc vinculada a la sàtira política; el brutal hardcore de Gallardo
Mediavilla on triomfen els mals sentiments i el cutre; el mediterranïsme militant de Roger; el pluridisci
plinar Hortelano que, amb tènica excel.lent ens proposa nous mons imaginaris; i també la il.lustració 
més preciosista d'Aurora Altisent o Fina Rifà han estat fites del singular i viu tarannà de l'Escola 
Eina. 

-------



TALLER OBERT 
Taller obert de disseny i art. 
29 de setembre. 20 h. Dibuix de model amb Artigau 
6 d'octubre. 12 h. Aula inicial del Departament de Disseny 

Gràfic 
7 d'octubre. 12 h. Aula inicial del Departament de Dissen~ d'In-

8 d'octubre. 

9 d'octubre. 
14 d'octubre. 

15 d'octubre. 

16 d'octubre. 

19 d'octubre. 

20 d'octubre. 

26 d'octubre. 

tenors 
12 h. Conferència inaugural del curs 1987-88 a càrrec 
d'Oriol Bohigas. 
12 h. Aula inicial del Departament d'Art. 
De 10 a 12 h. Caligrafia amb Amanda i Keith 
Adams 
De 12 a 14 h. Fotografia amb Manel Esclusa 
De 17 a 20 h . Classe de pintura amb Albert Rà.fols 
Cas amada 
De 12 a 14 h. ~ Redacció amb Ramon Barnils 
De 17 a 20 h. Joaquim Chancho 
De 10 a 12 h. Art i Poètica amb Vicenç Altaió 
De 17 a 20 h. Classe de Pintura amb Josep Gui
novart 
De 17 a 20 h. Classe de Pintura amb Joan Her
nàndez Pijoan 
De 17 a 20 h. Cuina amb Miquel Espinet,]. E. Lahosa, 
Llorenç Torrado i Xavier Olivé. 
De 18 a 21 h. Taller de Maquillatge amb Susana 
G. Korver i Joan Alonso 



EL DISSENY INDUSTRIAL DELS ANYS 60. 
(A Barcelona i la seva àrea d'influència) 

Aproximació a l'anàlisi d'una època en la qual tant el context operatiu del Disseny, com les vocacions 
dels seus practicants, es varen començar a configurar. 

Revisió d'un període creatiu clau per a la comprensió de l'evolució del Disseny al nostre país. 

L'observació d'un període tan curt de temps no permet una anàlisi històrica en profunditat -que 
s'hauria de fer consideant un període més ampli-, tot i que, per la seva proximitat, pot servir per a una 
millor comprensió d'allò que succeeix en l'actualitat al camp del Disseny. ·· 
La situació projectual a començament del anys seixanta, era una conseqüència dels anys de resistència 
cultural de caràcter interclassista -lògica aglutinació de les inquietuds liberals i progressistes-, que 
condicionà els dissenyadors a una mítica persecució del bé comú, en forma dc productes assequibles, 
austers i exempts de frivolitats, a la vegada que aptes per a rota la societat. 
En aquest període, es produí una concatenació d'esforços individuals, amb l'afany d'aportar solucions 
racionals i innovadores, al gran nombre de problemes d'equipament d'una societat empobrida i 
desinformada. 
Una societat que els dissenyadors mitificàvem com a receptora: lògica d'unes propostes que objectiva
ment li convenien, però que realment no l'interessaven. Sol passar, que les aspiracions dels necessitats 
no es decanten per l'austeritat formal, ans al contrari. 
Així doncs, els anys seixanta, que haurien d'haver estat uns anys de realisme pragmàtic, foren una suc
cessió de mitificacions i somnis redemptoristes, per la idealització que dels suposats receptors dels ((mis
satges» en feien qui els componien. La societat receptara, per desinformada i necessitada, era també 
somiadora, però de luxes llunyans. 
Des de la nostra perspectiva actual, és fàcil d'observar el decalatge, entre les propostes d'aquells que 
projectàvem i les apetències d'aquella societat. 
Les propostes de Disseny, fetes amb intencions populistes, foren consumides per una minoria, culta 
i liberal. 



... 
DISSENY GRAFIC 

Durant els anys que vaig ser responsable del Departament de Disseny Gràfic d'Eina, una de les activitats 
principals que vaig desenvolupar va consistir en intentar que els estudiants oblidessin les idees precon
cebudes que tenien sobre l'àmbit de la professió, que molt sovint em semblaven errònies, i aprenguessin 
a (<llegir» les peces gràfiques que tenien a l'abast, fins i tot les menys brillants i, aparentment, les més 
insignificants. Això volia dir, dotar-los de l'hàbit d'exercir el seu esperit crític professional durant les 
vint-i-quatre hores del dia, acostumant-los a mirar, amb ulls de dissenyador, els elements del seu entorn 
que, sense adonar-se'n, els podien ensenyar moltes coses, no solament per a la seva futura feina en con
cret, sino sobre el món de les formes en general: la senyalització dels carrers, els rètols de 1~ botigues i 
la seva integració a l'arquitectura, els comunicats publicitaris, els cotxes, els ascensors, els despatxos 
profesionals, els bitllets d'entrada als espectacles i als museus ... 
Recordo que aquesta manera d'enfocar l'ensenyament del disseny gràfic va provocar una petita batussa 
amb el professor de l'assignatura d'Imatge, Joan Enric Lahosa, que havia rebut amb simpatia les queixes 
dels meus alumnes. Els havia fet treballar -més amb el cap que amb les mans- el tema de les matrícu
les dels cotxes, fent comparacions entre les diferents maneres de resoldre-les a cada país: tipografia, 
colors, formats, llegibilitat, etc. Les queixes, potser una mica justificades, reclamaven informació prèvia 
sobre la reglamentació i les normatives existents sobre el tema. Però a mi el que em semblava prioritari 
era que, a partir d'aquella sessió de treball, els estudiants deixessín de mirar-se les matrícules dels cotxes 
com si fossin simples tràmits burocràtics per passar-les a considerar possibles objectes de disseny. 
Avui dia no cal buscar peces que han passat, o que potser haurien d'haver passat, per la taula d'un dis
senyador gràfic: ens les trobem davant dels ulls constantment. La conclusió de tot plegat, és que el grau 
de responsabilitat que tenim els professionals d'aquest ram en la imatge global d'una ciutat, fins i tOt 
d'un país, actualment pot semblar d'una evidència aclaparadora però cal pensar una mica en quina era la 
situació general a Catalunya vint anys enrera per adonar-nos que quasi rot estava per fer, començant, en 
el nostre cas, per la divulgació de la nostra professió. 

Toni Miserachs 
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6?-68 

(foto) [scola Ej~A. un eaifici de l'arquitccle Joan ~Ubló 1 tlellver 

(fotu) Aloxanclre Cirlci 1 Pellic~r. fundauot 1 c:reaaor a'Ell\A 

(úoc.) Contracte pr1vat d ' aportaclo d8 capltal per a ld cteaclo ue 1'esco~a 

Prlmer cnv1rooament realitzat al pa1s a ca,rec dels alumnes d~ l"escola, a 

traves a'una proposta del dissenyaaor ca,les Riar~. 

I~ 
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t\0~ Tes u moni Çili l' (¡poca Jl. J& 

E 

1 968-69-70 

Per ~ncat r~c del Col . l8gi ct ' Arqu¡tectes de Catalunya 1 balea1s es crea un 

equí¡:. de prvfessors i alumnes d't.lNA que s en~o..a1 rega dd comissariat de 

l'exposició i del seu disseny . 

(!otos) ~erie de íotograiies ue la façana del Co1.1eg1 d ' tuquitecL¿s en ~a 

4ual es Jeproduia el logotip de l'exposiclo amu e1s co1ors de la bandera 

republicana. Despres de d1ferents amenaces de Fuerza ~ueva. l ' autoritat 

governativa competent proh1bi la util1tzacio d'aquests colors . Posteriorment 

es van pinta t de color ve1me11 . 

(cartell) Cartell de l 'eÀpos1c1o . 

(docu.) Cicle de pel . llcules que en mot1u de l'exposicio es projectaren a la 

Filmoteca . 

(foto) Mural d ' entrada a l'exposlcio. 
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08017 Barcelona 
Te lèfon 203 09 23 

~~o- 7 1. 

Per encénrec del Centre a'Jn1ciatlves 1 hirisme ''(;(lmarca del Valles" de 

Granollers EiNA realitza el dl5seny cle l'f:xposicio d'hom8natge a Joan Miro 1 

organitza el pr1m~J concurs d'Art.Jove. 
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-, 1 -7 2 

( fc1to) J::spai per a un 1 eci"tal de Jaum~ Sl sa dissenyat pels alumnes de 

l ' assignatuta d'!nterio t lsme, dl11gida p~r P~re Rlera . 

(coc.) Dut ant tot el cu1 s d ' 1mparteixen les classes "Proceso de la 

comun1cacion'' . Les classes es recolllren a1a a oiéi en els quaderns que 

s ' editaren . 

(foto) txpe r iències del ~allet de Volum oirlgit per Josep Ponsatl . 

COSAS PASI\DAS DE MODA (aun no recupe radas) 

(<ioc . J "La exposiciòn se producira 1nstantau~amente con los oujetos 

aportades por tooos . 

Para traslado cie objetos g ra.ndes r,abf& una camioneta a tu d1sposición . 

Si aún no estàs decidido por el objeto que vas a llevar te hacemos algunas 

sug·e rencias : 

Mueoles funcionales . albums de fotos , medlcamentos , discos , trabajos 

escolares . .. 

Puedes \•eni r vestida y to<.to . . . y llevar tu fox-tetr ier . . . 

Esta prevista la instalación de diapos1 tivas y magnetofòrt para tu uso . . . " 

{doc.) Estudi semiològic de la Ttavessera de Gracia. Lmber to Eco assistl a 

l'acte de cloenda . 
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(foto) DAUA-ART-PROVOCACI6 

E 

72-73 

I.Jna conferència d'Aloert Rafols Ca!:.amada enJegistrada en una cinta 

magr.etofònica. Du1 ant el tr anscur!:. <.te la conft:l l t:mcia Aloe1 t l<aïols Casamdaa 

1ealitzava el grafic dê les connex1ons inLêrnacional~ del Dadà . 

(foto) Ent1ada a la conferencia 

(toto) Esquema dibuixat aurant la conre1enc1a per Albett Rafols Casamada . 

(foto) SAvSúL1TO: una proposta de Fernando Amat. 

A partir d'elements d'ender1ocs es feia una construccio col.lecuva 

durant la qual els participants no poü1en par la1 

(foto) Fernando Amat parucipant en l' exper ienc,ia 

(foto) P1er re Roca fen t el dinar 

(fo to) Expeliències tàctil s Iealit¿ades pe1 Llu1s Utrilla 
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(foto) ENTORN DtL TRONC 

'1 3- "1 4 

(doc.) Invitacio adreçada als artistes par pattlc!par a l ' exposició . 

Particlpants: fernando Amat , Josep tsigas , Joan Brossa, Car les Camps, Ailcia 

Fingerhut , SílVla Gube1n , F. Garda Sivilla, Mana Gi rona, Josep Guinovart , 

J . Jglesias del Marquet , Angel Jc.vè . Antoni Llena, i<obert Lllmos , Paco 

Llobet , Fina Miralles . Yolanda Kavarro, Callos Pazos, J.C . Pé t ez .::iancltez, 

Olga PiJoan, A. Ràfels Casamada , Pare Riera , Francesc SeJrat, francesc Todo, 

Llu is Ut 1 illa, Rosa Vi la- Abadal , Jordi Marcet , Xavie r Bal''buena. 

I. 
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{foto) "LAS BELLAS ARTES'' 

7 4 -'(5 

Classe de dibuix a la maneta à' una academia tradicional 

(foto) Les cançons , cantades per Ma. del Ma r Bonet, amb text d ' Albert· Ràfels 

Casamada es presentaren a EI~A . 

(foto) Transcripció d ' un quad re pte-raíaelita. ExpetiètJcia dirigida pet 

Carles Pazbs i Xavier Olivé. 

(folo) ESCULTURES A L'AIRE LLJUWE 

Acte de cloenda del curs 

(foto) '"Baicelona desflorada'' ExposiciÓ al BCD amb un muntatge dissenyat p~r 

alumnes i professors d'EI~A 



\, 
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(foto) P1ofessors 1 alumnes 0'EINA participant al Canet ~ock 

(doc.) ~ublicaclò interna de l'escola 

(doc.) Pnmer curs del Col. 1egi do Filosofla celebrat a EINA 

(dor . ) Manuscrit de )ordl Llobet 

7"5-76 

(doc.) Lstudi per a la remodeladv del Museu P1casso . lmatge grafica d'América 

Sauch~z i espai d'Enric Steegmann 
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(foto) Pastis del JOe . aniversa11 

(foto) Alumnes d ' Interlo t isme 

'7 b - 7 'i' 

{foto) Aparador realitzat a Vinçon pels alumnes d'Escapdi&Usme 

t. 
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7 7- '7 s 

(foto) L1nasay Kemp lmarLelX una classe a1s alumnes d'ElM al 1eatre Lllure 
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.18-7 9 

(doc.) Ca r ta ct •agraiment de Joan B1ossa per hav~r - lo felicitat pel ?1emi 

Clutat de Ba1celona 

(foto) festa de Nadal . Artigau fent ue dimoni amb Sergi Aguilar 

tfolo) Alumlles vestits d'àngals 

(doc.) Ocaña posà per una classe ae Dlbuix . Esboç d'un alumne 

(foto) Pati Núnez , Luis Alba, Isabel N1~ez 
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'79-80 

(ioto) Exposició Joseph Albers celebrada a El~A 1 pntro~inaaa pel Col.legl 

Alemany. 

C0nf~rencies d'Cva.Eyquem, profes~ora de la Universitat de París UER, Albert 

Ràfels Casamada, J. Albreeht, Notberto Chaves. ~amen Folch i Eduard Subirat. 

(foto) ~atura Morta de Xavier Olivé 

(foto) Classe oberta de dibuix 

~atura Morta d'Àlbe¡t Ràfels Casamada 

(fotoJ ~atura Morta de Francesc Todó 

(foto) Un comic en v1u a carrec a'Hortelano. Makokl, Matiscal. Marti, 

Monlesol, Peret i Roger . 
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8~-84 

(doc . ) "HISIORIA DEL MONO , EL MORO I Ei... TiGRE"' . Conferència d ' Albert lsern. 

(doc . ) Coberta del número! de la revista Paper& Jmpresos 

~doc.) Article d ' Albert Rafels Casamada publicat al número de PaPers 

impresos 

(foto) Presentació del número 1./3 de PoJJei s impresos a la lllbr e r ia Cròmca 

(doc . ) Coberta de Papers ImP resos número 2/~ 

(doc . ) Fragment de l ' article d'Enric Sotué " Intervenció dels ll . l us tr ado r s 

catalans del tombant del segle al voltant de la publicitat" 

(doc . ) D1buix de SllVla Gubern enca r tat al numero 2;3 de Pap.ers Impresos 

_(doc . ) Il . lustracio d ' Angel Jovê a1 numero 2/3 ae Papers Impresos 

(doc . ) Il.lustració n'Amèrica Sanct"¡ez al número 2/3 de }'apers lmpresos 

(doc . ) ll . lustracio de Ma r ia Glrona al nurue ro 2!3 de PaPers lmpre~os 

(doc : ) ll . lustració de Xavier Olive al núme ro 2/3 de Paperl> ltrnnesos 

(foto) Cartell dissenyat per Toni Mi ser achs 

I~ 



EINA Escolo dc Oiueny 
Avinguda d e Vallvidrera, 44 bis 
08017 Barcelona 
Telèfon 203 09 23 

(foto) "ANIMALS 1MAGlNARiS" . I-esta Ot:: final de CUlS 

E 

(doc . ) "Amb el paisatge i contra el paisatge'' ae Lloreny Tot rado 

(doc . ) Dibuix de Jordi Colomer 

(doc.) ''UMBRACULOS. aquellos Ftagmentos de Paraiso" ae Mar1a cel Mar Arnús. 

\ 
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85-86 
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