
DEU ANYS DENSOS 
[1 mes de gcnC!r de 1977 fa deu anys 
qul! va obrir les portes, a Barcelona, 
!'escota Eina, possiblcment un deis uu
c lis de la vida catalana que han estat 
més sensibles a l'evolució de la societat 
1 dt! la cultura del món durant aqucsl 
pl!ríodc, i que hi han donat una resposla 
més cohcrent. 
Aqucsts deu anys comen9aren al mo
ment de la gran insurrecció de la joven
tut, des de les formes lleugcres deis 
Bcatlcs fins a les grcus deis Pantercs 
1\c~rcs. Des de !'impacte inteHectual de 
Wnght Milis fins a les celebracions psí
codeliques de Leary i el seu LSD. Era 
el temps dels provos í els siluacionís
tes. Els beatniks s'bavien acabat i co
men9avco els lzippies. 
El 1966, a Am~rica, la policía detenía 
noranta mil menors escapats de casa 
i a Alcmanya el nom de J'any, sex wtd 
sexig, era pres com a símbol de la revo
lucíó sexual. Era també l'any en que 
Beuys, Buren i Kosulh inkiaven l'art 
conceptual, amb el rebuig radical de 
l'art-mercaderia. Aquel! any, a Barcelo
na, era l'any de la «Caputxinada• i l'any 
en que, resultat d'una rcvolta per la lli
bertat dt: consciencia, els vint-i-cinc pro
lcssors d'Elisava deixaven aquesta esco
ta per a fundar, coopcrativament, Eina. 
Al món, durant els dcu anys d'Eina, hi 
ha hagut tola una historia de canvis. 
El primer any, el 1967, era el de la gran 
mobilització deis cstudiants de Berkcley 
contra la guerra del Vietnam, i de la 
rcvolla deis de Berlín, capitancjats pcr 
Dutschkc, a la Kürfürstendamm. El 
1968 duia l'esclat del maíg de París, sc
gu i t pcl dcscncfs. Descncis encara més 
trágic amb l't:ntrada dl!ls tancs sovil!
tics a la Praga del sociahsme en lliber
tat. Dcscnc1s greu de 1969, I'any en que 
la tecnocr~cia salisfeta posava el pri
mer home a la Lluna. Semblava que la 
societat consumista havia triomfat so
bre la rcvolta deis joves. El 1973, pero, 
la crisi del pctroli descncantava també 
els consumistes, i l'adveniment de Pino
chet accentuava la negror. Una nova 
alba scmblava produir-se, a Portugal, el 
1974. El 1975, els patriotes guanyaven 
la gucru, al Vietnam. Eren lliures An
gola i Mo~ambique. S'acabava el blo
qucig de Cuba. Maria Franco. El 1976 
ha estat, a Catalunya, l'any de les mani
fc-;tacions del fcbrcr i de l'onzc de se
lcmbre a Sanl Boí. 
(;ulturalment, duranl aqucst perfodc era 
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escoltat Marcusc, amb les scves idees 
sobrc J'alienació i la pcrmissivitat re
pressiva; era reivindicada l'Escola de 

Frankfurt i es produi'a l'estructuralisme. 
La Lingüística i la Scmíotica s'instaHa
ven com a disciplines modcl per a les 
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ciències humanes. Cibernètica, Teoria 
dc la Comunicació i Ecologia prenien 
un gran paper, i es desenvolupaven for
mes dc crítica profunda, anlicultura, 
ant i psiquiatria i crílica de l'ensenya
ment i del s istema hospitalari, fins als 
extrems dc Laing i d'Ivan Illich. Creixia 
l'exigència dc la çualil:lt dc la vida. Des
prés dels cabells llargs i de les nors 
dels hippies, quedaven instituïts els pan
talons texans, els jerseis universitaris 
i les barbes. 
Pel que fa a l'art, aquesta dècada coin
cidia amb el cicle dc la desmatcrialitza
ció radical. Dibbets a Holanda, Lang a 
Anglaterra, Vostell a Alemanya, Sol Lc
Witt a Los Angclcs desenvolupaven l'art 
conceptual, el proccss, J'cartl1, el IJody, 
etcètera. Seguia el desenvolupament dc 
l'hiperrealisme, moll viu ja el 1969. Con
ceptuals i hiperrealistes trobaven un 
lloc de confluència a la Documenta dc 
Kasul, el 1972. Eb catalans creaven l'art 
feble, e l 1966; els soldats-saldats, el 1967; 
l'ari pobre del Maduixer i els Cerimo
nials, el 1969; la mostrn dc Montpeller, 
el 1970; l'Att Jove, el 1971, i des dc lla
vors l'All Concepte del Tint, el Tra 73, 
la Comunicació d'Hospi talct, el Grup de 
Treball, Ics experiències Video, l'Àmbit 
dc recerca, etc. 
En Arquilcclllra, la dècada aportava la 
influència semiòt.ca i lúdica dc Venturi 
i, més tard, la dc l'especificitat forma
lista dc l'escola dc Nova York dels 
Eiscnman, Graves, Gwathmcy, clc., amb 
derivacions retro, i la radicalització dc 
la llibertat d'un Hollein. 

ANTECEDENTS 
La primera idea de real itzar una escola 
nova per a la plàstica contemporània 
nasqué d'unes converses al Cercle Artís
tic, a la plaça dc Catalunya, el 1953, on 
un grup d'uns dos-cents artistes joves 
es mobilit7arcn per tal dc plantejar-sc 
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els problemes dc l'art vivent, sota la 
llosa dc l'art oficial. D'allí van sortir uns 
poders atorgats i s ignats perquè els in
tegrants d'un petit grup trcbalféssim 
per obtenir una escola, unes exposicions 
i un museu com a alternativa a les ins
tittJcions existents.· 
Fruit d'aquests poders fou la Jabo1iosa 
creació dc l'Associació d'Artistes Ac
tuals, que es vo poder legalitzar el 1956 
i que va complir, com va poder, el man
dat rebut. El 1957 posava en marxa el 
Saló de Maig. EI 1958 iniciava, amb 
l'Automòbil Club 1 el Club 49, Ics ges· 
tions per al Museu d'Art Contemporani, 
que tóra inaugurat el 1960 a Ja Cúpula 
del Coliscum. Finalment promoguérem, 
el 1959, l'Escola d'Art del FAD, inspirada 
en l'experiència, considerada fonamen
tal, dc la Bauhaus, adapladn a Ics recer
ques més noves d'Uim i fonamentada en 
el compromís lundacional de col·labora
ció d'Antoni Cumclla, Carles Planell, 
Romà Vallès, Tàpies, Tharrats, Subi
rachs, Brossa, Oriol Bobigac;, Miquel 
Porter, Villèlia, Xavier Busquets, Joan 
Prats i el qui signa. El 1960 fou creada, 
com una secció de l'cscol:l, l'Escola 
d'Art Dramàtic Adrià Gual, a cura dc 
Ricard Salvat, Carme Serrallonga, Ma
nuel Valls, Maria-Aurèlia Capmany, 
C. Giménez i Joan Obiols \lié. J1s intc
rc¡,sanl d'::motar els noms dc Ics aules, 
corn Gropius, Klee o Adrià GuaL Les 
cspccialilats hi eren urbanisme, equip, 
interiorisme, disseny industrial, oficis 
i espectacles. 
La manca dc suport econòmic feia di
fícil la continuïtat de l'Escola. Per això 
acceptàrem de tancar-la, el 1963, per a 
p~ssar a muntar una nova escola, amb 
mitjans que ens sem bla ven suficients, 
a l'empar del CICF, el qual ens prometé 
una ncutraJitat ideològica. 

Allí sosUnguérem una lluHa contra els 
qui volien fer-nc una escola dc Belles 

Arts, i assolírem, després dc grans w .. 
cussions, que l'escola -que balejàrem 
Elisava, nom dc dona que és el del més 
antic artista català conegut- ho fos dc 
disseny gràfic, industrial i in teliorista. 
En aquella ocasió implantàrem, també 
a·nb dificultats, el mot interiorisme, 
creació nostra. Els primers plans d'es
tudi es basaven en els dc l'escola del 
FAD, simplific<lls. En fou nomenat di
rector Albert Ràfels Casamada i entre 
els professors hi hagLLé Corrca, Bohigas, 
Alemany, Susc, Cantallops, Rodrigo, 
Steegman, Miquel Milà, Blanc, Todó, 
Maria Girona, Snbirachs, Zimmerman, 
Guinovart, Romà Gubcm, Roura, Palau
zic, Miscrachs, Xavier Rubcrt, el qui 
signa, etc., ftns a vint-i-sis. 
Hi dominava el concepte, encara, del 
disseny fonamental, i la imatge hi era 
admesa com a mitjà auxiliar dc repre
sentació. 
L'escola formà alumnes que després han 
donat exccHents realitzacions, com Bcth 
Galí, Pilar Mangrané, Anna Bricall, Ma
riona Aguirre, Sílvia Gubcrn, Anna Ala
vcdra, Toni Miserachs, Isabel Cowcll, 
M. Dolors Cabassa, Cor Pc.!llicer, Mireia 
S.imon ... 
Una profunda crisi motivada per la in
tenció del ClCF d'interferir les clusscs 
del professor dc cinema, Romà Gubcrn, 
ocasionà la decisió de vint-i-cinc pro
fessors dc solidaritzar-nos amb ell, en 
defensu dc la llibertat de càtedra, i d'a
nar-nos-en de l'Escola. 
Eni re tots, amb capital nportat entre 
lots, vam crear, llavors, l'Escola Eina. 

DE LA GESTALT A LA SEMiòTICA 
Eina començà a funcionar e l curs 1966-
1967, a partir del mes dc gener, en una 
deliciosa torre postmodernista, obra dc 
Rubió i Bellver, voltada d'un bell jardí, 
entre Sarrià i Vallvidrera, on encara 
roman. El director va ésser-ne també 
AlbcrL Ràfols Casomada. Els professors, 
bàsicament, els mateixos ci'Elisava. 
Pensada sobre el mateix esquema, de 
cara al disseny en 1 res formes -grafis
me, interiorisme i disseny industrial-, 
va ésser concebuda amb un doble pa
per, receptiu i actiu. D'una bunda, com 
a lloc dc reunió i d'in Lcrcanvi entre per
sonalitats i idees diferents. Dc l'altra, 
com a centre pedagògic i d'activitats. 
El seu caràcter era donat per la volun
tat d'implantar metodologies noves, el 
cultiu dc la llibcrtut, el cnirc amplament 
humanístic i l'obertura cap a la possibi
litat d'assajar cada any un pla nou. 
Com una herència de la línia Bauhaus
Escola del FAD-Elisava, l'ensenyament 
comcnçl1 moll arrelat a la Teoria dc la 
Forma, a la Gestaltllworie. però el curs 
scgü.ent, el 1967·68, lti havia noves idees 
en circulació. L'arribada en massa de la 
lcolització dc Ics ciències humanes ba
sada en Ja Lingüística, que ens havia 
desvetllat l'Opera Aperta d'Umbcrto 
Eco, el 1963, va començar a prendre cos 
per a nosaltres amb la lectura dc Les 
mots et tes choses dc fooucaull, el 1966 
seguida de La pensée sauvaRe, que en; 
\la deixar Oscar Tusquets, i Le cru el 
le cuit, comprat tol seguit. A tot el nos
t re ambient e~ despertà uno curiositat 
viva que a alguns ens va fer devorar 
quantitats ingents dc literatura !\emiò
tica. Vam par1ar per primera vegada a 



Barcelona d'aquestes coses en una con· 
ferència triple -Josep M. Castellet, 
Manolo Sacristan i el qui signa-, a 
l'Institut Francès, sobre el tema Art i o 
sig11i{icació, seguida, després, per les 
memorables conferències de Barthes i 
dc Goldmann. 

A l'ambient d'Eina, aquestes preocupa· 
cions van transformar-ho tot durant el 
curs 1967-68, dintre el qual, a Eina ma· 
teix, va tenir lloc una polèmica dc tres 
dics entre el grup català dels qui ens 
hi interessàvem -com Gabriel Ferra· 
ter, Barral, Bohigas, Mestres Quadreny, 
Castellet, Vallverdú, Solà M01·ales, Rà 
fols, Gubern, Clotas, Tusquets, Correa, 
Domènech, Cristian Cirici i el qui sig· 
na- i els iÚtlians del Gruppo 63, entre 
els quals hi havia Umberto Eco mateix. 
Barilli, Spinelli, Gillo Dorfles, Filippim, 
Guglielmi, Porta, Riva, Colombo, Man- Anunci d'un seminari. 
ganeJJi, Bonino, Pagliarani, Curi, Giu-
llani i Spatola. 

Aquestes converses d'Eina, .a la tardor 
dc 1967, van tenir sens dubte una gran 
transcendència per a la vida cultural 
catalana. Per a l'escola, foren l'origen 
d'un desenvolupament molt sòlid de les 
idees semiòtiques a totes les fases de 
l'intercanvi d'idees entre professors i es
tudiants. Després, a la primavera de 
1968, els debats amb aquells qui, com 
Jordi Borja i Maria-Aurèlia Capmany, 
havien tingut una presència activa al 
maig dc Parfs van afavorir una presa 
dc consciència molt viva dc Ja nostra 
problemàtica social i històrica. 

DELS «MASS MEDIA» 
AL CONCEPTUAL 

El curs 1968-69 va estar dominat per Ics 
conseqüències dc l'impacte semiòtic. Al 
camp dc Ja teoria, a part el paper dels 
professors, hi hagué la participació di
recta d'Umberto Eco en un seminari 
sobre els Còmics, dintre Ja perspectiva 
general dels mass media, i un Seminari 
d'Estètica, pel febrer de 1969, on Sacris
tan i jo ens encarregàrem del tema d~ 
Ja significació; Sió, dels Còmics; Gu
bern, del Cinema; Lucicn Goldmann, dc 
Literatura; Jorcli Galf, de Pintura; Ma
nLH.'l Valls, dc Música; Bonet, dc Mate
màtiLa, i Fcudtt::L, c..lt:: Lingüíslit:a. lli 

participaren, entre d'altres, Xavier Ru
bcrt, CJotas i Solà Moralcs. 

Des del punt de visla dc la pràctica, 
foren creats environaments en relació 
amb el tema nou dc l'art menjable.!, com 
El Jardl de les Dellcies, on hi havia l'ar
bre dels ous, l'arbre del pa, etc., i hom 
hi podia triar entre llets dc diversos 
colors, Lenyitlcs, per cxcmplc, amb gro
sella o amb menta. 

La preocupació pels llengua Lgcs no ver
bals va ésser aprol u nd ida el curs se
güent. Teòricament, hom realitzà en 
equip, el 1969-70, un complet Estudi se
miològic de la Travessera de Gràcia. 
A Ja pràcl ica, l'escola treballà, també 
cn equip, al munLutgc dc l'exposició 
ADLAN, al Collegi ti'Arquitcctcs, inici 
d'una sèt ic tic muntutges d'exposició 
-sistemes dc comunicació dc la comu
nicac.:ió qlu.• ha continuat fins a la ins
tnHació nova dd Museu Picasso, diri
gida per Stecgman, els anys 1975 i 1976. 

Aquell mateix curs, l'l.!scola descn\'O]upà 
Ics experiències combinades d'Earth, 
Llctrismc i Botly, portades o cap per 
Antoni Llcna, Sflvia Gubcm i Jordi 
Galí, on tols els pat ticipanLs triaren, 
per acolorir alguna part del propi cos. 
pin Lura g!Og<t u lJJava, tots furen ser-

Anuncis d'una activitat de Cerles Pazos I de l'exposició de la tramesa postAl. 

vits amb poemes SQbrc paper blau o 
groc, el vell tema a~dèmic del nu ar
tístic fou canviat per la presència real 
i foren am~lificats alhora els sorolls 
de Ja màquma d'escriure poemes i el 
cant dels ocells del jardí. 

El curs 1970-71 es tragué molt partit dc 
la nova formació semiòtica. Ei na lru 
projectes ambiciosos dc scnyalitznció, 
guanyà el concurs dc bústies prunwgut 
pel FAD i realitzà el muntatge moll 
creatiu de l'exposició intcmacionnl d'art 
Homenatge a Miró, a Granollers. 

Alhora, dedicà sessions a l'estudi dc hl 
Darrera Dècada de la M 11sica Cuta/mta 
i desenvolupà el camp sen'iorial, sot tint 
dels marcs tradicionals dc !';:ut visuul 
o auditiu mitjançant la Primera C!J.JlC· 

riè11cia tàctil. 

El curs 1971-72 hi representà una rent• 
xió molt completa. Durant el ctu·s vn 
haver-hi l'impacte de la grnn reunió in· 
ternacional de Castelldefels cent t ada en 
Ics relacions entre Arquitectut·a, Histò
ria i Teoria dels Signes, on partici¡>tll'èl1 
els especialistes més importants d'Euro
pa i d'Amèrica, com Bonia, Bwadb~o•nt, 
Canter, Colquhoun, Choay, Ehcnmun, 
Jcncks i Krampcn, amb ds prulcssurs 
de les escoles d'arquitectura dc Ourcc 



lona i <.lc València, i d'Eina, Oriol Bohi· 
gas, Tomits l.lorens i el qui signa. Hi 
haguc.! una assistcncia cxtraordin~tria dc 
professors i d'alumnes i l'arm:ri<:à Eiscn· 
man ens impressionà amb Ics sCVC!> dia· 
positives d'arquitectura deslligada <.lc 
Iota func.:ió. Un ullrc esdeveniment dl'l 
curs foren ks conferències dc Max Ben 
sc i d'alt res sobre art cibct nètk orga
nitzades per Ilcbcl al collcri d'Arquitec
tes, que Eina seguí de prop. 

L'escola realitza, a més <.lc les acti\'itats 
normals, experiències rebcionadl.!s amb 
ets plantejaml.!nts conceptuab. Sobre la 
relació rc<tl·irrcal. la nevada sintètica, 
dc pon•r., al jardí. Sobre b criti<.a dc 1::1 
\ isibili tat, Ja creu ratllant l'escula i el 
jardí, muf'lt::Jda per Arranz Bravo i Bar
t?l?ni. Sobre. la cntica dd gust, 1\:xpo
srcw del s obJectes passats dc moda o 
~·ora d'ús •. ubsolcts. ~obrc la r chu::iú pro· 
JCClC·rcaltlat, ci proJecte dc transforma
ció del jardí a escala 1/1, inst.al·lat al 
jarcH mateix. 

Complement <.ld curs fou el viatge col· 
lc<.: tru al P;.~eilic americà, el Califumw 
Dretml /11. 

PERCEPCió I COMUNICACió 

El curs 1972-73 Jou ci dc Ja contcstacio 
autogc¡,tionürla. L'apogcu dl! Iu l.ursa 
consurnista ambiental aguditzà Iu res
posta dels jovcs. Els alumnes ocuptncn 
el govern dc l'escola. Els plans d'estudi 
foren abandonats. L'escola Einn s'obrr 
a tota mcnn dc matèries i hi IOJL'n tnvi
tats professors e-xter-ns, per a cursus dc 
dos o tt es mesos. Hom ha pogut dia·, 
amb raó, que fou un curs .. dcsotbitada
mcnt brillant•. 

llom hi rc~1litzà gran qu:mtil,lt d'l'Xf)l'· 
riènc.·ics d'acord amb plantcjaml'llts més 
o menys conceptuals, al voltant ckls kts 
dc la percepció i la comunicació. Túc
tils, com la que muntà Lluís Utrilla so
bre la sensualitat <.l'uns inflabks t rans
parcnts i <.l'altres coses; sonon~s. corn 
la instal-lacio dc mictòfoPs al Ji.lrdr i 
l'amplificació dc Ics indiscrccion'> a l'in
terior; sonores per ab.,l:ncia, com el 
lrauamcnt del silenci per part d'un 
equip compromès a collaborar sense 
parlar; visuals, també per absL·ncia, en 
una pràctica, dirigida per Ponsatr, d'em
paquetar· persones; o bl! per modihcacró 
<.lc Ics c<Jndicions ambientals, com a la 
confetcncia entrc roba estesa. 

A part Ics c'perièncics pròpies, l'escola 
a~ollí el Smt,alito, construcció als jar
drns, d'Amat; I'J\ml1ic111 per a mu~tca 
dch Sis; l'exposició dc Records de Car
Ics Pazos i el film dc Toni Miró amb 
pa_J tic~pacio d'olors acompanyant el sc
mrnarr subr..: La pauio dd somrti i les 
Tcorie., clel:> romwttin.,mes, i la docu 
mcntació fílmica sobre cls innablcs dc 
Pon sali. 

Iniciatives que transcendiren foren l'c:x
Pl?sició dc P~JI!,\Ía. I'Í.wa/ organitzada per 
E11'a a Ja lhhrcna Dalla, Ja \'asta c:xpc· 
riència dc Ja Tramesa Po.\tal, amb l'cx
posrcró sub'icgücnt, i la conferencia Plav 
Back dc Ràlols Casamada, a la qual 
hom veia l'artista pintant, boca closa, 
mentre l~t sc\ .. 1 \'l!ll enregistrada ex pa
s ava les tdccs que an~nu desenvolupant 
a la prac.tJca. 

Malcria nova d'aquest curs fecund fou 
la dc! talll!t dc moda. Una altra novetat 
Jou la publicadó d'una revista titulada 
« Undcrground». Lcwin Richtcr s'hi ocu· 
pà dc música clcctronica: CarandelJ, de 
la litl.!ralllra com a placr. Hom hi es
coltü f!lOit<l gl'nl. des d'Aranguren fins 
a ,\larra del M<tr Bonet. Eu¡leni Trias 
hi parlà dc la filosofia actual com a 
filosofia tràgica. 

El curs 1973-74 representà el retorn a 
la sistl'm•.lt ill:ació i u l'existència d'un 
el i n.:ctor, però aprofità Ics experiències 
passades. El tema fonamen tal fou el 
dels mitjans dc comunicació, amb tots 
els problemes dc transmissió, utilització 
dc nou~; sentits, canvis dc sentit i su
pressions dc sentit. 

Eina s'interessà pcr la nova experiència 
internacional dl.! Tramesa Postal i en 
féu una exposició a La Sala Vinçon, corn 
a participació al Congrl!s Mundial dc la 
Comunicacio, pel novembre dc 1973. 

Sottsass hi envià des d'I tàlia un paquet 
scn!>c res n dins, amb un rètol que deia: 
«Conté malenconia», que la duana no 
volgué deixar passar. L.1hosa organill:à 
cxpcricncies sobr·c el llenguatge icònic. 
Jordi Pablo, sobre mariologia. Muricl 
Casals féu n .. ·ncxions sobre el consumis· 
mc. A fi dc curs, el 18 dc juny. hi hagué 
Ja gran manifestac-ió, amb molts imi
tats, Fntorn del Tronc, amb tota mena 
dc plantt:Jamcnts, bàsicament conccp
~uals, quc tran~formarc':l el paisatge del 
,1ardr, entorn d a r bres vtvenls. Francesc 
Vicens hi patlú sobre l'espai real i l'cs
p.li t•n la rintura. Fou publicada, sobre 

IB A IQ IGA lllllrr 
Muntaner, 87-89 

(Entre València i Mallorca) 
Urgell, 24 

(Tamarit i Florida blanca: 
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Aparcaments qratuits clients 

Làmines Nacionals i Estrangeres 
Portafotos, Sants Sopars, 

Retaules, Motllures, 
Marcs, Cornucòpies, Crucifixs 

d tl.•ma, una fitxa sistemàtica dcl qui 
signa. 

CR1TlCA DE LA IMATGE 

El curs 1974-75 aprofundí bàsicament els 
rmbk·mcs de la imatgl'. Ai-.r I'C'iCOia 
o.tr ri.bava al final d'una gr ,rn co1 btl, que 
htww coml!nçat amb l'::tbstraccio rigo
rosa dc la Gest alt. La semi ot ica havia 
cstm c.:l paimer enriquiment dc la idea 
dL· forma. Dc la signifrcació hom es veié 
obligat -com 'olia Mac Luh:..tn- a pas
sar als mitjans de comunicació. El coo
ccptualisrne scní per a fer la cntica d!!l 
c~t!ni rccorrcgut i l'estudi dc la percep· 
cro portlt a Ja critica dels rnissatgcs 
scns1bles. Era hora, doncs, d'introduir 
la imatge corn a tema, salvada ja dc tol 
con/ etuttisme. · 

Vuig <Jbrir el curs, amb la intcnció d'a
guditzar el sentit crític dels estudiants 
per· a dissenyador, <.1mb una conferència 
C\.altant l'antidisscny. Dur<mt l'any, Can
tallops va organrt7ar cxpcrièncrcs com
rlcxes dc f.llt/11 i .~O, Vers iu !>Ofist Ït'<tda 
del conegut artifici turístic, per ajudar 
a .• la .' isió c~itica, però Ics gram expc
ncl'1t:rcs dc I any foren Ics que organitzà 
Xavier Olivé, que tenien rcr objecte la 
crítica concreta dc I<~ imatge, t·om Les 
Belles Art!> -on introdur so i moviment 
a l'experiència acadèmica del «dibt1ix 
del natural»-, i sobretot f~ossetti, on 
els alumnes realitzaren, amb vcstils i 
acccssoiÏs, el Somni de Da11te, amb la 
qual cosa la realitat imitava l'art. 

Aquell curs, l'escola muntà, al Barcelo
na, Centre de Disseny, l'exposició Bar
celo11a de:>/lorada. D'altra banda, gua
nvà ci concurs per al cartell del Premi 
Joan Miró, amb un tema dc fotonovcJ.la. 
El curs 1975-76, vaig inaugurar-lo amb 
uns mots demostrant Ja inl·xistcncia dc 
la creativitat. fou també un cu1·s dedi
cat a la imatge. L'argentí Pér~z Sünchc1. 
hi organitzà la presència del cinema 
i Ics sèrics dc diapositives Fet a ma. 
l.lovct hi exposà un curs sobre Kafka, 
plantejà la psicoanàlisi del Dt'l<'lmer mr 
1'/wrbe i muntà una e-xploració sobre el 
disseny del cos humà. Xa' il!r Rubcrt hi 
p.ulà del malestar dc Ja cultura. Orrol 
Bohtgas, dc la forma ur ban a. L'e!>cola 
pn~parà dos muntatges, el del rcrnodc· 
Jatge dd Museu Picasso i el dc J'e.xpc>
sició d'homenatge a Scbast i à Gtlsch. 
La gran expcril:ncia d.c l'~•ny tou la dc 
lc.s E.\CIIltlm!s a l'Aire Uiure, comenta
da det<liladament a "Serr~1 d'Or», on es 
conrongurrcn artista. tema, model i obra 
~n una mateixa realitat. 
Sobre l'experiència dels dos cursos an· 
tenors ha començat, preocup;.ll cnc.1ra 
rcr l~1 veritat i la mentida ck la imatge, 
l'I curs 1976-77, sota Ja rcspcms<~hilitat 
di recta dc Xavier Olivé, al costat dc 
RMols. 
Al ll•trg d'aquests deu anvs, rin<t ha 
aco:lit una setantena dc professors· ar
quitectes, dissenyadors, intcrioristt•s, es-
11L'Ciali'itcs en comunicació, matemàtics, 
sociòlcgs, pensadors, cntics dL· lrlcratu-
1 ,t, d'art. dc cinema, dc rnúsrca, gra lis
I e s, p111 tors, fotògrafs, csc u I tor s, l om po
~i tors musicals i in tèrp1 l'ls, i experts dc 
t•ideu i d 'altres mitJans alternatius. 

ALEXANDRE CIRICI 


