
~~ ~tu; f~Dlch 
(JVL-\ UL _ ~V1t3rtt: 

Revista brcu --------------------------------------------------------------------------------, 

Exposició 

Eina celebra ¡·int ;¡n_,·s d'história 
L'escola de disseny Ei11a, a 

qua! ha jugat un paper tran: ce' -
dental en les últimes gener .. -
cions d 'artistes catalans. ha C<·
lebrat els seus vint anys de vica 
amb una exposició titulada Eina, 
vint anys d'avantguarda. 1967-
1987, i alhora amb la publicació 
d'un !libre que recull la historia 
del centre, des deis seus ori
gens fins als nostres dies. narra
da pe! seu director. el pintor Al
bert Rafols Casamada. 

L'exposició, que ha ocupat el 
Palau Roberl el mes d'oclubre, 
ha presenta! una lectura actual 
deis fets més significatius suc
ce"ils duran! els vinl anys d'his
lória de !'escota. Entre ells, En
vironament experimental 1967-
68 és una reproducció del pri
mer munlalge realilzal per alum
nes de l'escola seguint una idea 
del . dissenyador Caries Riart ; 
Karl Marx 1968 és una reinter
preladó d'un rostre de Marx ela
bora! pe! llavors clandesli Equip 
A; Art Pobre i Land Árt esta de- . 
dicat a l'art pobre realitzat per 
Silvia Gubern, Angel Jové i An
loni Llena el 1968; La· pintura 
hipnótica i el Kitsch. 1969 mos-
lra la decoració - realilzada per 
Jordi Gali i Jordi Gali, (ill, per a 
Hogartiotel, a més deis ·quadres 
exposals aquell maleix any per 
Albert Porta i Zush a la galeria 
René Metras, i La sala d'estar 
deis 70 moslra una sala d'estar 
amb diferents nivells i la moque
ta de Federico Correa, creador 
de gran influencia en l'interioris
me deis setanta. 

A més s 'hi poi veure un pro
jecte de lransformació del jardi 
de Maria Girona (1972); una sa la 

Restes íberes 
en el futur 
Pare del i\tligdia 

Les restes d'un poblat iber 
pertanyents al segte VI abans de 
Cris t va n ser descoberts fa poc 
a la muntanya de Montju"ic, al 
costal del cementiri de Can Tu-
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nis. menlre les excavadores 
d'obres públiques preparaven el 
terreny peral futur Pare del Mig
dia. 

El jaciment !roba! a Montjuic 
-que sera respecta! i inclós en 
el pare- podria haver es ta! el 
primer assentamenl del que av11i 
és Barcelona , que possiblement 
hi va romandre durant vuit se
gles, fins al 11 de !'era cristiana. 

En aquella época la Zona 

:: en qué per recor.:ar les pro,::os
~ tes del body art, p• omogut a E in a 
--'=~ per Lluís Ulrílla. s'agrupen rna-

terials de lacte diferenl perqué el 
¡;: visílant experimenti amb ells 
%- -els comentaris d'aquest són 
~ amplificats i escoltats a una cam-

bra de bany ve"ina. 
De manera paraHela s'han de

senvolupal diverses classes 
inaugurals de l'escola de dis
seny, com dibuixos amb model, 
caligrafía, gravats o tallers de 
maquillatge. La realització de có
mícs en viu amb artistes com 
Perel, Roger o Mariscal, la re
cordació de la Fes/a marina de 
1979 a cárrec deis alumnes 
d'escenografia i amb música 
d'Agustí Fernández. la possibi
lilal d'assístir a classes de cuina 
o de participar en la creació d'un 
súper-collage, .són altres múlti
ples aclivilals amb qué Eina ha 
celebra! el seu vinté aniversari. 

D'altra banda, i de manera pa
raHela a la mostra. van tenir !loe 
una série de conferencies pro
nunciades, entre altres perso
nes, per l'arquitecte Oriol Bohi
gas, elteóric Gillo Dorfles, i el fi
lósof Eugenio Trías. sota el nom 
de Barcelona! Hermeneulical 
Oisseny. 

Finalmenl, el !libre que ha es
tal edila! per deixar constancia 
deis vint anys d'história d'Eina 
recullla reproducció de 67 obres 
originals realitzades per profes
sionals del disseny grafic, indus
trial , l'arl o l'inleriorisme, que 
han eslat alumnes de !'escota. 

Franca eslava coberta d'aigua. El 
poblal iber es lrobava envoltat 
per l'aigua del mar i la de Llo
bregal. Els seus habitants van 
aprofitar aquesta situació per tal 
de realitzar transaccions comer
cials . A la mateixa zona també 
s'ha lrobal par! del Caslell cle l 
Port . del segle X, i les runes 
d'una petita ciutat medieval. 

Publicacions 

L 'arquitectura de fu 
dutat en un catilleg 

El Catateg del Patrimoni Ar
quitectónic Histórico-Artíslic de 
la Ciutat de Barcelona ha eslat 
edita! recenlmenl, després de 
tretze anys de treballs, amb la fi
na lila! de prolegjr el patrimoni ar
quitectónic de la cíutat. Elabora! 
per !'Área d'Obres Públiques i 
Urbanisme de I'Ajuntamenl de 
Barcelona sota la direcció de 
l'arquilecle Josep-Emili Hernán
dez Gros, hi trobem 860 filxes 
que recullen allres tants edifícis 
i obres d'interés. Cada filxa in
clou les dades essencials de 
l'edifici, la seva protecció legal, 
una bibliografía i un pla de !'obra 
protegida. Les 500 pagines de 
cataleg inclouen l'ordenan¡;a so
bre protecció del patrímoni. 

Tot i que el primer cataleg 
d'aquesles caraclerístiques ja 
fou confecciona! el1962, la seva 
inoperancia real va quedar de
mostrada ben avía!. La decisió 
adoptada per I'Ajuntamenl de 
Porcioles el 1969 d' enderrocar 
Can Serra, de Puig i Cadafalch, 
on avui s'ubica la Diputació de 
Barcelona. va crear una impor
tan! polémica ciutadana, germen 
del cataleg ara .edilal. 

La revista 
Ajoblanco torna 
als quioscos _ 

La revista Ajoblanco, que va 
néixer el 1974 com a vehicle de 
l'agilació contracultural per morir 
el 1980 amb l'establiment de la 
societa l democratica. ha tornat 
als quioscos amb imatge i con
Unguis renovats i la intenció de 
potenciar la socielal civil. Igual 
que llavors es ta dirigida per José 
Ribas Sanpons, de 36 anys, i 
deu la seva maqueta al disse
nyador Peret-que segueix la li
nia creada per la revista anglesa 
The Face-. mentre la redacció 
la componen el maleix Ribas, 
Toni Puig, Fernando Mir, Mercé 
Vi lanova i Jordi Esteva . El seu li
ratge inicial és de 60.000 exem
plars. 


