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Entrada de l 'escola Elna; deta ll de l 'exposlcló commemoratlvo del vinté Sniversarl d'Eina muntnda al. Palau Robert, a Barcelona. 

Eina, un aniversa -1 
L'escola d'Art i de Disseny commemora els seus 20 anys 

ALBERT RArO I.S-CASA MADA 
Ein a ha es tal, pe r a aquell s qui 
va m crca r· la i pcr a aqucll s qui 
l'h c rn vi sc utl a, una cx p cri Cnc ia 
important. Una expcriCncia for
ta , pl ena de prob lcmcs i tens ion s, 
pe rO visc uda a lcgrc m c nl, am b 
ent us ias me i, fin s i tot, amb un 
cc rt cspcrit de joc, amb un cvi
d enl gust pel ri sc i per !'aven tura. 

He dit ha estal , pero ca l dir és , 
j a qu e aques ta cx pcri Cnc ia no es 
limit a a aq ucsls 20 a nys pass al s , 
sinó que és presc nt i es projccta 
cap al rutur. 

Cree q ue Ein a va né ixer en e l 
mornenl jus l que cali a que ho res. 
El p a ís, e nca ra qu e tre ballosa
mcnt , esta va enlrant e n una nova 
epoca, i s i bé els organismos ofi
cia ls reien to t el possible per re
lard a r-ha, e ra evidenl que hi ha
v ía una nccess ital de noves 
orientacions ta nt en el camp de 
la cu ltura com en e l de la indús
tri a, com e n el de la vida en gene
tal. Alg•'• havi a de ser sensible a 
aque sta neccssit at, i Ei na, mo
destamenl, amb mitjans limilals, 
perO amb molt d'entusiasmc va 

ser-ha. Va ser, al matcix te mps 
qu e un ce ntre d'e nscnyament del 
Di sse ny en scntit a mpli , un punl 
de lrobada de moll a genl - intel 
lec tual s , arti s tcs, di sse nya dors , 
arquitectcs- ca rac tcrit zada pcr 
una especia l inqui etud i obertura. 
lanl d in s e l sc u propi ca rnp de 
l reball com en d 'alt res carnps de 
la cultura, la política, la c iCncia, 
c tcCtera . 

Ja s' ha parlat molt , i en alguns 
casos amb no prou exactitud , del 
seu origen . No voklria ara ins istir 
sobre aixO, que fin s a cerl punt 
c m sc mbla anccdótic; prcfereixo 
rcnexionar, en primera persona, 
sobre el pe rque gent com els qui 
va m fundar Ei na, scntírem la ne
cessitat de rer-ho en un moment 
d etermina l. 

Cree que c ulturalmc nt i vit al
ment érem conscients de viure en 
un moment de ca nvi . No sola
men t al nos trc país, on amb Hui
tes i dificultats s'anaven adqui
rint noves parce l.les de lliberl at, 
s in ó a nive ll mundial, sob retot 
dins e l camp de la cultura occi
denta l. Feia j a 20 anys que s'ha-

v ia a ca bat la d a rr c ra g u e rra 
mundial , i en te rm es genera ls hi 
h avia un únsia pcr millo rnr en 
lot s se ntit s les condicion s d e 
vid a, l'o rga nit zació de la soc ic
tat , els s istcmcs de produccib del 
treball en general i, en e l nos trc 
cas partic ular, cls de produ cció i 
diru sió del treball intel.l ectual i 
ar tísti c. 

Jus t en rtquest punt , i amb un 
ce rt utopisme - ncccssari sc m
pre a l'inici de les cmprescs a rri s
cades-, apareixia la idea del di.<
seny. Disscny com a elaboració 
de projec les que tendissin a mi
llorar la qualitat de vida: este ti 
camcnt , qu anl a l'aspecte de les 
coses, pe rO t a mb é funcional 
m ent, per millora r els produc tes 
manuracturats lant des del punt 
d e vista del rcndimenl com de 
l'ergonomia i de la cornunicació. 
I tot aixO com un a contribució de 
l'esperit creatiu, artístic, o co ns
lructiu a la societat. C ree que e ra 
aquesta, en el fons , la idea que 
cns movia. Hi havia enca ra una 
a ltra cosa importan! : el d esen
gany respecte a l'e n se nya m en t 

acadCmi c. D ' una bandn , I'Escola 
de ll ellcs A rl s havia de mostrat. 
a l ll a rg d e is anys, una inco m 
prcnsió to ta l de l' a rt del nos lre 
temps, una fi xació pa to l<igica en 
les formes més caduques de l'e n
senyamcnt artístic i una in opc
r:inc ia quasi total quant a l'o ricn 
ta ció dei s futurs arti stcs; d ' una 
a ltra han da, la Universitat , en ge
neral, vi vi a un deis morn ent s més 
ba ixos: gairebé to t s els prorcs
sors de valu a, aquells amb capa
c itat form :1t iva , eren expulsa ls o 
exclosos de l'ensenyamc nt. 

T o t aixó re ía n ecessa ri la 
crcació d'un centre o n, e ncara 
qu e de ma n e ra redui'd a al prin 
cipi, pogués experim ent a r-se un 
ensenyament act iu i lliure, obcrl 
a ls direrent s corrent s d e pe nsa
rnent , a les nove s orientacions 
artís tiqu es, a tola novctat qu e 
reprcsc nt és una aportació cnri
quidora, un n o u p unt de vista , 
una va loració crí ti ca i co nstruc
tiva enrront de les acti tud s pas
sivcs i mcnfot is tcs dom inaill s a 
!'e poca . Un centre on e l ve rta
de r esperit modern, lliure i di-

n;lmi c. hi fos scmpre prese nt. 
Cal dir també que In pintur a, 

d cs p rés d e l"inform a li s mc i e l 
pop-a rt vivía un :1 c ri si d e rcplan 
tcjamc nt s i qu e. e n aqu es l sc ntit. 
personalmenl , cm scmhl a\' :1 molt 
intcressa nt la re ncx ió tcO ric:1 ~o 
bre la rnateixa p rilc t ica pic tórica 
qu e comporta va l'c nscnya mcnt. 
El rigor a qu e obl iga va aqucs t" 
fo rnwlació, a ixí com aiiO que de 
positiu podía re prese nt ar apro
fundir en una matCria perla qua! 
semprc h avia tingut predilecc ió: 
e l color. 

Tates aques tes coses poden 
explicar, en part, ja que scmpre 
queda a lgun::1 cosa in ex plicada, el 
fe t que e n un moment d etermi na! 
el grup rundad or d' Ein a es deci
dís a tirar cnd avan t aques t prn
j cc te . Era un a n eccss it a t. 1 
aques t perquc expli ca també el 
quan : millor dit , el pcrquc i el 
quan van íntimam ent re la c i o~ 
nat s. Va néixer quan, formal ja 
l'equip i conscie nt s d e la manca 
d'una escoJa com la q ue inwgin :i~ 
vem , vam sentir la necess itat de 

Pass :-~ :1 la pA~ina 2 

~o anys de la mort cie Josep Dalmau, introduc~or ,del, cubisme_ a. Catah1nya 1 4 
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ANIVERSARI D'EINA 

Un lloc 
d'intercanvi 
d'idees 
Ve de la primÚA pRglnR 
fundar-la , i vam trabar l'impuls 
per fcr-ho. 

D'aixo fa 20 anys. 20 anys 
tran scendentals per al no strc 
país. Duran! aquests 20 anys, 
són moltíssimcs les coses que 
han passat, i moltíssimcs les que 
han passat a Eina. És immensa la 
llista de tots aquclls qui ha col.la
borat d'una manera o altra als 
acles i cursos de l'escola. Com 
també és extraordinariament 
amplia la gamma d'interessos 
que un rcpits als programes, con
fcrCncics i seminaris posa en evi
dencia. 1 és que una de les nos
tres característiques ha cstat, in
dubtablement !'obertura, l'afany 
de concixement i de difusió del 
concixemcnt. 

Sempre hem esta! contraris al 
dogmati sme de qualsevol tipu s, i 
partidaris, en can vi, de la renexió 
crítica davant idees i fct s. En 
aixo hcm seguit l'ensenyament 
de Cirici, un deis qui més va mar
car, cls primers anys, la ideología 
de l'escola. Hern cregut que és 
veritat que, com diu el títol d'un 
famós llibre, es poi aprcndre de 
tates les coses. 1, en definitiva, 
que en art o en disseny no hi ha 
una sola via valida per a tots, 
s inó que a partir d ' un rigor de 
plantejament cadascú ha de tra
bar el seu pro pi ca mí, ha d'apren
drc a aconseguir solucions perso
nals per als diversos problcmes 
que l'act ivitat profcssionalli ani
rU prescntant. 

Aquest no és un camí fitcil, i, 
de vcgadcs, l'es tudiant té la sen
sació d e lrobar-s' hi perdut, sen se 
recursos o sen se fórmu/es per 
aplicar. Pero un a vegada supera
da aquesta por, el mctode -que 
va acompanyat de tola !'orienta
ció in s trumental imprescindibl e 
per poder donar forma a les 
idees- resulta el més efica9, el 
més prod uctiu, el més pie d'inte
rCs, tant pcr a l'cstudiant com 
per al professor. Perqu e per a 
nosaltrcs l'escola ha estat sobrc
tot un lloc d 'intercan vi d'idees i 
d'expericncies. Un lloc on els 
professors - professionals en 
cxcrcici- fessin partícips de la 
scva experiencia cls estudiants, i 
on aquests plantcgess in als al
tres, els de més experiencia i co
neixements, els seus dubtes res
pecte als trcballs en curs. Hem 
considerat sernpre l' intercanvi 
vitalitzador pcr a tots dos camps. 

Duran! aquests anys, Eina ha 
estat - 1 continua sent- un cos 
vi u, un organisme en crcixement i 
desenvolupament constants, 
amb modificacions i canvis d 'cs
tructura, amb canvis de progra
ma i de professórs, amb incorpo
ració de noves especialilats. Tots 
aquests canvis, aq ues t movi 
ment, perO, no han afectat el seu 
esperit: continua sent I'Eina de 
scmpre. La del primer any, la 
deis 1 O anys, la dei s 13, la d'a
bans d 'ahir, la d'ahir. Aixó sí, 
molles coses hi han millorat i 
molles hi milloraran encara. 1 a 
que, definit el seu car8.ctcr al 
llarg d'aquests anys, es pot es
mcn;ar ara l'esforc; en el millora
ment d'aspectes organilzatius i 
tCcnics, tan necessaris també per 
al bon funcionament de tot l'or
ganisme . PerquC continuem 
crcient en la vigCncia d'una esca
la com la nostra, crciem també 
en el seu descnvolupament in 
qilestionable. 

Art i 1/ibertat, disseny i expansió 
ens semblen termes que sintetit
zen e l car8.cter i la motivació 
d'Eina. · 

Detall de l'exposlcló del Pálau Robert. 

Art, cultura i llibertat 
Herencia d'uria avantguarda 

DANIEL GIRALT-MIRACLE 
Pels seus plantejaments, tr~jec
tOri a i re sultats, l'escola Eina 
constitueix un cap[tol fonameo
tal de la hi storia d e les arts a Ca
talunya els darrers 20 anys. 

Eina ncix d ' una ruptura. For
malment , d ' un trencament amb 
una escala precedenl, Elisava, 
adscrita al C ICF i que el mate ix 
equip de professors ha vi a contri
buit a fundar el 1961, ambla de
cidida voluntat de renovar la di
dactica de la cultura artística j la 
relació de la indústria amb les 
idees estetiques. 

La llibertat pedagógica i la in
dependencia idcologica del 
claustre de prafessors topa amb 
la confessionalitat del CJCF. Eli
sava anava més enll3, tenia una 
din8.mica prOpia i unes idee~ 
molt ciares del que calia fer al 
nostre país per recuperar el 
tcmps perdut de la postguerra: 
prescindir deis plans d 'estudis 
obsolets deis enscnyaments ofi
cials i oferir a les noves promo
cions d'cstudiants una visió ge
neral del món que lllgués amb la 
realitat internacional i actués de 
catalitzador entre el reduH nom
bre de persones conscients qile 
era neccssari fer el gran salt. 

Tot aixó és dóna en un curs 
realment Cxcepcional, el que co
mcn9a el 1967 i acaba el 1968. És 
a dir, quan la gran insurrecció de 
la joventut, la crítica radical a 
l'estab/ishmelll, el triomf deis 
Bcatles, les experiCncics psique
deliqucs, els situacionistes, els 
beatniks; els hippies i la revolució 
sexual, Berkeley, Vietnam, Pa
ris ... A Barce lona, era l'any de la 
caputxinada i del Sindical Demo
cr3tic; per tant, l'ambient hi era 
dens, j la vohJrtta! de lluita contra 

la dictadura i els seus dcrivats, 
ferma i radicalitzada. 

Per aquest motiu , els profes
sors que decideixcn abandonar 
Elisava, ho fan conven9uts de 
lluitar per la llibertat de pensa
ment i d'ensenyament, cosa que 
faran fundant una cooperativa 
propia, que eis ha permes de de
fensar el seu ideari al llarg d 'a
quests 20 anys , no solament amb 
exit sinó també amb una gran re
percussió pública de la que e l 
país ha resulta! beneficia!. 

Trajectorla 
Tots aquells que hem scguit de 
prop la trajectoria d 'Eina, !'evo
lució del seu idcari , que en conei
xem les proclames, cls cursos, les 
conferencies, les publicacions , 
els graos muntatges ... , i, particu
larmeot, )'origen i la manera de 
ser deis seus profcssors, entencm 
que és, senzillament, e l model 
d'a llo que hagués eslat una csco-

. la normal en el camp de les arls s i 
el país hagués seguit una evolu
ció normal, des de I'Escola d'Art 
de Francesc d' A. Galí i la seva 
continuadora I'Escola de Bells 
Oficis, fins a I'Eina d 'avui. 

Llastimosamcnt, perO, les es
coles d'art, les d ' " Artes y Ofi
cios", els subproductes de les 
"Escuelas de Trabajo", molles de 
les escales de Belles Arts i l'ense
nyament deis oficis art[stics han 
viscut la miseria pedagógica més 
depauperada que s' hagi donat en 
el camp de l'cnsenyarnent duran! 
els anys de la dictadura. 

Els fills del Noucentisme, edu
cats per la Mancomunitat i la 
Generalitat, aquells qui visque
ren les exposidons d ' avantguar
d a jxdmogudes per l'ADLAN i 

'i 

el GATCPAC - que Ei na evoca 
en sengles exposicions-, la po
ten! volada del surrealisme cata
lit, els que signaren manifestos, 
que lluitarcn amb els inl el.lec
tuals de tot el m6n contra el fei
xisme i la incultura, no podicn 
arrenglerar-se amb l'enseny a
ment oficial; uebessitaven un a 
plataforma de llibertat , un ter
reny oxigenat, com inicialment 
ho fou l'escola d 'Art del FADo 
I'Ins titut FrancCs de Barcelona , 
autimtics fogars de la renaixen~a 
artrstica.que es grcsola a Barce
lona cls anys cinquanta i des d 'on 
prenen consciCncia de la seva 
lluita els fundadors de les grans 
plataformes de normalització na
cional en el camp de les arts. 

S6n homes com Alcxandre Ci
rici , Albert Ritfols-Casamada i 
Federico Correa els qui encap9a
len un corrcnt d'intelligentsia que, 
sortosamCnt, ser3 scguit pcr un 
equip formal per arquitectes, dis
senyadors, artistes, comunicólegs 
i teórics de generacions més jo ves 
que, cmpesos per una clara cons
ciencia professional i un naciona
Jisme manifesl, cerquen una eina 
de treball que, des d ' un prescnt 
historie real, afranti Ci futur des 
d' una perspectiva moderna i in
ternacional. Federico Correa, al 
seu prolcg del cataleg de l'exposi
ció commemorativa, ratifica pale
sament aquesta idea quan diu: "és 
bonic sentir-se anella de la poten! 
cadena que configura la cultura 
catalana al llarg tl'aquest scgle i 
deis últims anys del segle ante
rior". Si les circúmst8.ncies no ha
guessin estat tan advcrscs per al 
país, Eina hauria estat el praductc 
normal d'una pedagogía lliurc 
dins d'un país de nómina artística 
tan alta com ho és el nostrc. 

S'ha insistit reitcradamcnt en 
els paral.lelismes existent s entre 
la famosa i capdavantcra escoJa 
fundada per Walter Gropius el 
1919 i l'escola Eina. És cvident 
que tot profcssional de les arls 
que in len tés un apropament entre 
cls oficis i la nova societal indus
trial havia de renexionar cntorn 
del disseny i del farnós binomifiJr
ma-fimció, que rvt orris i Ruskin 
havien plantejat primer, la \Vcrk
bund, més endavant, i la Bauhaus 
culmina arnb un autC:ntic cxemple 
de coordinació entre la teoria i la 
pr3ctica, la unitat productiva de 
l'artesanal i la producció en sCrie 
de la indústria. Un cap lrcncada 
la frontera entr e les dil"erents 
pr:\ctiqucs artístiqucs, acccptat el 
rn e tode cicntHic, e l treball en 
equip, la idea d'cst3ndard, la vida 
urbana, etcCtcra, el culte a la indi
vidualitat del gcni entra en crisi 
per tal d'obrir les portes a un nr l 
de recerca que viu el batee de la 
societat , que !'estimula i Ji propo
sa nous horitzonts. 

Bauhaus 
Al nostre cntcndrc, Eina va més 
enlli\ que la Oauhaus . Rep e l més 
positiu del seu mcstra tgc, i així 
queda rencc tit en els plans d'cs
tudi que es rcprodueixen al cata
lcg de l'ex posicició, peró albira 
les línies mcstres de la modcrni
tat derivada del pensamenl, de la 
sociología , de les noves tccnolo
gies, deis mCtodes d'anftli si mate
riali s tes i capitalistes, lot ente
nent que l'cnsenyamcnt del Dis
seny Grafic, Industria l i d ' lnte
riors, de la Fotografia, la Comn
nicació, etcCtera, no poden pres
cindir d ' una weltonsclwwmg mé s 
amplia, enriquible j rcnovcllable. 
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Eina és més moderna que la 
Bauhaus. Fer comparances sem
pre és perillós, més encara si fem 
un paral.lelisme entre una escala 
oficial i ben dotada com l'alema
nya, i una altra mancada de recur
sos, animada pe! voluntarisme in
fatigable deis seus professors. 
Pero Eina ha tingut sempre uns 
plantejaments més oberts que no 
el dogmatisme pedagogic de 
molts tcórics bauhausians, rnassa 
exprcssionistes la primera C:poca, 
a Weimar, i cxcesivament cons
tructivistes, la segona, de Dessau. 

La ruptura del seu naixemcnt 
és especialment significativa, ja 
que en el fons res pon a la recupe
ració d'un pensament i d'una pc
dagogia lliures en sintonia amb 
l'aquí i amb l 'ara del seu temps, 
cosa que permeté que les mate
ríes a tractar, el contacte amb els 
nous corrcnts, la coneixenc;a di
recta deis creadors d'aquestes 
dCcadcs, fas directa, viva, csti 
mulant i autocrítica. 

Exposicló 
L'exposició commemorativa deis 
vint anys d'Eina, que es presenta 
al Palau Robert, és una oportuni
tat excepcional per fer el balan9 i 
el seguiment de les cxperiCncics 
d'aquesta escala en el seu conti
nu ajustament a la sintonía de 
l'actualitat. A través de 20 cen
tres d'intcres, s'hi viuen, o re
viuen moments estel.lars de l'es
cola que ens recordcn que sern
pre ha esta! un centre fermenta
dor d'idees i de multiplicitat d'in
teressos. Una escala experimen
tal que tant admet el taller de di
buix lliurc com l'aula universita
ria més especialitzada. Scnse 
menysprear el risc que la moda 
comporta, ha incorporal especia
listes i gcnera)istcs, savis del pen
samcnl i savis de l'ofici, en una 
trajectOria que inclou els enviro
oaments expcrimentals, !'estam
pa popular, l'art pobre i el Land 
Art, el kitsch i la pintura hipnoti
ca, les noves tCcniques gritfiques, 
les trame ses postals, el cOmic, les 
peiformanccs i les restes, l'art de 
la cuina, el disseny d'interiors, la 
fotografia, la poesia, la pintura i 
el dibuix, la cal.ligrafia, el maqui
llatge, el dibuix al natural , el gra
vat i, evidentment, tates les va
riants del disseny industrial. 

Entre les molles aportacions 
que Eina ha proporcional al país 
cal remarcar l'exemple pioner en 
la renovació deis plans d'estudi. 
De manera que les altres escales 
d'Art i de Disseny, un momento 
altre, s'han vist obligades a estu
diar-los amb deten.iment per tal 
d'actualitzar c]s seus propis es
quemes i eixamplar els horit
zonts culturals deis seus estudis. 
Aixo tant és aplicable a ies esca
les privades coin a les mun.icipals 
i oficials. Més encara, els plans 
d'estudi del Ministeri espanyol, 
que enguany incorporen per pri
mera vegada l'especialitat de 
Disseny, segueixen a les palpen
tes allo que les escales de Dis
seny catalanes han impartit al 
llarg d'aquests decennis. 

Tanmateix, lotes aquestes re
flexions i tots els comcntaris, a 
!'hora de fer balan<,; deis 20 anys 
d'Eina, no tenen la for<ya !estimo-

. nial indiscutible que la nomina 
de deixebles aporta. El merit del 
cataleg edita! en ocasió d'aquest 
aniversari és el de presentar-nos, 
amb la crOnica minuciosa de 
l'Escola, un ampli ventall de tre
balls i currfculums d'antics alum
nes. Gent que és al carrer, r~alit
zacions que veiem cada dia, 
creadors en plena activitat. 
Aquest és, realment, el futur 
d'una escala que ha sabut recollir 
i'herencia viva del passat pcr 
obrir agosarats camins de rutur. 

Escoles de Disseny a Barcelona 
Nombrosa oferta en aquest sector 

JULI CA PELLA 
Duran! molts anys, i en molts 
articles i documents, s'ha parla! 
del mite que la primera escala 
de Disseny que hi va haver a 
Espanya es va fundar a Barce
lona l'any 1775, amb el nom 
d'Escuela Gratuita de Diseílo. 
Aquest argument impactan! ha 
servil per épater demagogica
ment la resta .de nacionalitats 
sobre la nostra legendaria i im
manent vocació capdavantera 
en el món del disseny. 

PerO si pensem una mica en 
la Barcelona del 1775, quan es 
comenc;a a en derrocar la mura
lla interior de la Rambla, i el 
Raval és encara, com el scu 
nom indica, un cntramat pcrifC
ric d'horts i convents, comprc
nem de seguida que el mot dis
seny d'aquells temps tenia ben 
poca ve u re amb el signirícat ac
tual d'aquest'\ professió. 

Arribada la hormalització 
en aquesta disciplina després 
d'una eclosió recent, potser si
gui el moment de tornar les co
ses al seu lloc, i no confondre 
una escala de dibuixos pera es
tampats d' indianes amb una de 
disseny industrial o grafic. 

En aquest sentit , podem 
continuar afirmant que és a 
Barcelona on primer neix una 
preocupació per la nova disci
plina del Disseny, que a partir 
de la industrialització, i més 
concretament de les avantguar
des deis anys vint, comenc;a a 
escampar-se pel món occiden
tal fins a arribar a nosaltres. 

Inquietuds 
El primer embrió d 'escola neix 
d'un grup d'artistes i de profes
sionals inquiets, que ehtre
veuen una ruptura i ampliació 
en el camp de l'ensenyament de 
la imatge, la forma i l'espai. El 
1959, creen l'escola d'Art del 
I'AD, inspirada en les expe
riCncies de les mítiques escales 
de la Bauhaus i d'Ulm. Dos 
anys més tard, es tanca per in
tegrar-se dins el Centre d'ln
nuencia Católica Femenina 
(CICI'; actualment, CIC), que 
gaudeix de millar infrastructura· 
docent, i aixf neix Eüsava, que 
pren el nom de la priffiera artis
ta catalana coneguda. El plá 
d'estudis de l'escola ja es recal
za en el trípode classic de les 
branques del disseny contem
porani: grafic, indusirial i d'iu
teriors. Aquest últim lerme 
substituint-hi el de decoració, 
paraula desprestigiada ales' 
hores. 

Exterlors de l'edlllcl modernista on hl ha Elna. 

El 1966, certs enfrontaments 
de caire ideologic amb la direc-

ció del centre provoquen la 
marxa de 25 professors, gairebé 
tots, que amb els seus propis 
mitjans funden Eina. Es podria 
dir, dones, que l'esperit primi
geni de la docencia del Disseny 
culmina amb !'escala que ara 
celebra el seu vintC aniversari. 

Cap al final deis seixanta al
hes escales barcelonines in
cloueil el Disseny entre les se
ves especiaütats, i no és fins el 
1984 que es crea la primera es
cola de disseny rora dé Catalu
hya, !'Escuela Experimental de 
biseflo ,de Madrid, dependen! 
de 1' Adin(njstració i encara en 
fase de rodatge. 

En aquests llloments Barce
lona compta amb una nombro
sa i qualificada oferta pedagogi
ca en el camp del disseny. L'es
cola Elisava té aproximadá-
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ment 400 alumnes i 55 profes
sors , i l'any passat va inaugurar 
noves instal.lacions, disscnya
des per Alfred Arribas i que van 
ser selecdonades als darrers 
premis FAD. Jordi Perico! l'ha 
dirigida des del 1967 fins a l'any 
passat, en quC Jordi Roure va 
assumir aquesta responsabili
tat. Elisava és membre de 
l'JCSID, organisme internacio
ual que agrupa entitats vincula
des al disseny industrial. 

Eina compta amb 150 alum
nes i 72 professors, i té previst 
el seu trasllat al noti cómplex de 
Piscines i Esports promogut 
per Oriol Regas. Ara com ara, 
no té l'especialitat de Disseny 
Industrial, encara qUe sí cursos 
de Mobiliari per á postgra
duats. També té l'especialitat 
d' Art, que dirigeix Maria Giro-

na. L'actual director de l'escola 
és l'arquitecte Miguel Espine!, 
que hi substitueix, des de ra dos 
cursos, Albert Ritfols-Casama
da, inqüestionable i carisrnñtic, 
itnima de l'escola. A Eina, hi 
han dona! classes, entre d'al
tres, Alexandre Cirici, Rom:l 
Gubern, Federico Correa, Um
berto Eco, Oriol Bohigas, Toni 
Miserachs, Xavier Sust , Toni 
1\•larí, Quim Monzó. 

L'cscola lvtassana, tradicio
nal escala d'arts aplicades que 
depcn de 1' Ajuntament barcelo
ní, va incorporar el 1965 l'espe
cialitat de Disseny Industrial. 
No fa gairc, aquesta escala va 
guanyar el prcmi ltalia's Cup, 
que enfronta escales de Dis
seny de tot el món entorn d'un 
tema comú a desenvolupar, en 
aquesta ocasió cls dincrs. 

Beques i medalles 
També l'escola pública d' Arts 
Aplicades i Oficis Artístics , ara 
dependen! de la Generalitat de 
Catalunya, concguda per Llot
ja, va incorporar, cap als anys 
setanta, les especialitats de 
Disseny, i comcnc;a a gaudir de 
gran reputació. 

El 1984, es va constituir !'Es
cola de Disseny de Barcelona, 
la qua! , inspirada en les orienta
cions pedagogiques de l'lnstitut 
Politecnic de Mi13., va encetar 
les classes el gener de 1985. 
Pertany al Centre d'Estudis 
Garbí de la Fundació Vergés, i 
és dirigida per Xavier Salas. 

Curiosament, malgrat 
aquest espectre d'estudis tan 
variat , els únics professionals 
amb reconeixement oficial , els 
que es poden anomenar dissc
nyadors titulats de nivell supe
rior, són els sortits de les dues 
darreres promocions de l'espe
cialitat de Disseny de les facul
tats de Belles Arts de Madrid i 
de Barcelona, cstudis i cscoles 
que tenen poc a veure amb el 
cairc real d'aqucsla disciplina. 
En aquests moments, dins el 
projecte de creació de carrc rcs 
per a noves professions , hi ha 
previst tenir en considc ració el 
Disseny Industrial, la tutela del 
qua! es discuteixen, ara per ara, 
Enginyeria, Arquitectura i Bc
lles Arts. 

Entorn de l'cnseuyament del 
Disseny s'hau produit d'altres 
csdeveniments, com ara beques 
a la creativitat, o les mcdallc~ 
ADI-FAD i IN-FAD, per pre
miar els millors treballs de les 
escales barcelonines; o el recent 
Premi Massana-Manbar, que 
introdueix l'inccntiu de la pro
ducció de la pe9a guanyadora. 

J.C. 
Quan t'hi acostes per primera vegada i 
passes un petit pont de ferro, per endi.nsár
te en un caminet de sorra que porta a ]'es
cola, sembla com si entressis en un con te . 
El xalet modernista de Rubió i Bellver és 
la caseta de Hansel i Gretel o, segons com, 
una petita Manderlaine. 

d'altres, perO, Ji diuen "Mauthausen". 
A l'estiu, es facil trobar-hi en Xavier 

Olivé donan! classe sobre l'herba del jar
dí rorn.?intic que envolta l'escola, mentre 
!'América Sánchez intenta infructuosa
meni tancar les finestres i escletxes d'al
guna aula interior per passar-hi diapositi
ves. El projector l'haura portal ellmateix 
o algun alumne, per torns, jaque els de la 
casa es tan espatllats o els acaben de pis
par. Diverses vegades hi han entra! a ro
bar de nits i se n'han endut les maquines 
d'escriure i fins i tot la fotocopiadora. 
Pero no passa res. Tothom s'hi conforma 
i tot funciona. A l'hivern, en Mane! Esclu
sa ha de baixar a demanar-li a la senyora 
Inés, la veina, que li escalfi un cassó d'ai
gua per al laboratori rotografic. Quan la 
calefacció no funciona , s'hi fan les el as ses 

amb bufanda i barre!. Sort que se li pot 
demanar, a la Merce, bastan! més que la 
secretAria de l'escola, un cate arnb llet i 
croissants amb xocolata, que porten dh\
riament del forn del Foix de Sarria, per 
esmorzar o bercnar. 

De seguida t'adones que aixo no pot ser 
una escoJa normal. Dins, perles seves tres 
plantes, es beUuga un batibull de personat
ges en un ambient familiar on és impossi
ble distingir alumnes deis professors. Les 
classes s'hi donen a l'antic menjador de la 
casa, a les alcoves hi ha la biblioteca i la 
secretaria. Per ampliar l'espai, fa uns anys 
s'hi va construir un barracó provisional, 
encara que ningú no el vol fer servir. Al
guns l'anomerien afectuosament "el vagó", 

El sistema de valoració i qualificació 
deis alumnes és per credits (?),pero ni ells 
ni cls professors, gairebé tants com alum 
nes, no han entCs ben bé de quC es tracta; 
només es prctén valorar intcgralment l'a
lumne, més enll:l de l'aprovat o el sus
pens; el ret d 'assitir-hi a les clases ja és un 
bon punt a favor. 

Potser hi hagi un embruixa1Í1ent bene
fic, en aquest xalet ca m( de Vallvidrera es
devingut escala, que captiva tothom qui 
s'hi acosta i l'apropa humanamcnt i mitgi
cament al món de la creació i l'art. 


