1t3 aniversari de 1'
Galeria 13
En el pan'Orama de l'ensenyament
i la ¡;ll,dactica cultural en general, l'aportació de I'Escola Elna ha
estat fonamental, car implica un renovellament Importan! del concepte
· de cu,ltura visual 1 un espai en. lllbertat per a realitzar qualsevol mena
d'experiéncies que fqssln valides per
la ·seva novetat o pel seu 9ontingut.
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Per bé que Eina es funda el curs
1966-67, els seus orlgens es remunten a uns intents ant~riors tan vallds
com I'Associació d'Artlstes Actuals
del Cerc le Artlstic de Sant Lluc
(1953), I'Escola d'Art del FAD (1959),
I'Esco la de Disseny Elisava (1963),
etc.
Si injcialme,nt concentra tota la seva orientació devers l'ensenyameny
del disseny en totes les seves manifestacions (gratrsme, interiorisme industr i a l ; etc), tot · tractant
d'incorporar les noves metodo logies
postindustrials, de mica en mica
supera el rigorlsme d'uns métodes
tancats per a obrir-se a la llibertat
del pensament i de l'especulació .
Noves seccions de pintura, ,f otografía, cinema, ,art, Jirac.tiques alternati -

ves ... tot ¡:¡116 que és viu, actiu i revul siu ha trobat una porta oberta en
aquest casal postmodernista , obra
de Rubió 1 Bellver, que es !roba al
peu del funicular de Vallvidrera.
Ara fa tres. anys, quan I'Escola Elna celebrava el seu desé anlversarl,
vam consagrar un a plana d'aqu es ta
secci 'ó (AVUI 3-7- 77) a l a seva
história i · programa, tot conversan!
·amb Albert Rafols C.asamada, director j anima d'ella per bé que els determinis siguin presos de manera
col-legiada per professors i alumnes .
En slntesi i molt abreujadament, podem dir que per Eina han passat els
més destacats artlstes i teórics de
casa nostra i una bona colla
d'estrangers. Des d'Eina s'ha impul sa! el disseny com a activitat que ultrapassa el pur formalism e ,
l'interiorisme ·com a espai im aginatiu
per a l'habitatge, la •comunicació en
tots els seus camps com a mitja
d'experiéncia i relació interperso nal,
l'art conceptual com a proposta alternativa, . la poesía visual com a nou ·
llenguatge, la filosofía com a pens ament antiescolastic, la pintura com
una
13 , practica irrenunciable .... , to t
E)ixó a través de classes, seminarls ,

ina a ·la
exposicions i encontres de tata me.na, que han estat com un esperó de
l'es morte"lt context cultural deis darrers anys del fra·nqwisme.
Sortosa ment no ha estat, com tan tos altres aventures , una expe rléncla
fallid a. J na continua exlstlnt 1funcio n a n!, guan y ant credlt 1 nombre
d'alum nes i essent .un nucll actiu de
tates aquellas activitats, elcéssiqu es
o modernes, arrauxadament avantguardistes o nostalgicam ent revivalistes , que puguin comportar una·
aporta ci"ó dinamica per a
!'arqu itectura, el disseny, les arts vi suals, les lletres, la filosofía, la poesía, la cultura en el. sentit més ampli
de la paraula.
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La manera de Óelebrar el tretzé
aniversari ja és un signe manifest de
Testil d'Eina. Al llarg d'aquesta setmana ~en els homónims locals de la
Galería 13 s'ha commemorat d'una
manera festiva . !'esdeveniment. Una
classe oberta: de dibuix en la qual
pod ia participar tothom, tant si pertanyia a I'Escola com si es deixava
endur per l'atract iu de la proposta,
que inclo"la dibuix de figura, natures
martes, treball amb retoladors, etc, ·
tot invitant experts i profans.
Altres activitats han esta!

l'exp licació per part d'alguns artistes ·
deis seus cc mt:Jseus particulars .. , a la
manera deis cc museus im.a ginaris» de
Malraux, l'elaboració d',.un cómic en
viu " , a carrec d'EI Hortelano, Makokl,
Mariscal, Martí, Peret i Roger, i ié\ celeb ració més animada "de la testa, .
amb un cóctel Eina crea! per Boa-

das, que a mb Campari, vermut i whi sky, contribuí a brindar per la ll arga
supervivencia d'aquesta atípica 1particularíssima esco la de di sse ny, qu e
ja ha estat qualificada p',.una univers it at heterodoxa de la Catalu nya
contemporan la ...
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