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U na m ostra multidisciplinaria dóna 
compte deis vint anys d'Eina 

Al Pala u Robert es resumeix el treball d'un dels focus més avantguardistes del' art i el disseny 
' 

Barcelona 1 Anna·Guasch 

<> Pretendre resumir o esque
rriatitzar vint anys de vida 
d'una institució és sens dubte 
empresa difícil i ardua, pero si 
a més aquesta institució té un 
riquíssim historial ple de pro
jectes, d'idees, de realitza
cions, com és m cas d'Eina, 
pot, fins i tot, resultar irrealit
zable. 

Eina ha mantingut en tot 
moment un esperit renovador 
que ha fet d'aquesta escola un 
dels focus més avantguardis
tes de l'art i del disseny de .la · 
Barcelona dels últims vint 
anys, més enlla de les · pres
sions oficials i de·. les limita
cions típícament localistes . . 
Més bona que un aplec de · 
dades, documents, o records 
més o menys nostalgics, la 
mostra esdevé un exemple 
multidisciplinar. 

Dues fases historiques 
En la historia d'Eina es 

poden constatar dues fases 
ben diferents. La primera és la 
de la decada 1967-1977, sens 

dubte la de més inquietud i 
bullici, quan l'escola practica 
una política d'obertura i de 
receptivitat envers els nous 
comportaments i les noves 
modalitats artístiques que 
s'estaven generant per a 
Europa i America. 

La segona és la dels 
últims deu anys, menys espec
tacular, més crítica, més de 
maduració i de resultats i d'u
na major espeéialització en el 
camp del disseny industrial i 
grafic. 

En l'exposició, sorpren 
principalment !'impacte i !'en
cara vigent contemporane'itat 
de les propostes de la primera 
fase de la historia d'Eina, com 
són les de la manipulació del 
cos i de sensibilització deis 
sentits (Espai: tactil, 1972, 
segons idea de Luis Utrilla), 
les transformacions de l'espai 
a través dels environements i 
els vinculats a la poetica de 
l'art ecologic de l'And Art, 
com els .• muntatges que repro
dueixen els realitzats als jar
dins Eina l'any 1968, segons 
una iniciativa de Sílvia 

Govern, Ángel Jové i Antoni 
Llena. 

Támbé de l'exposició, que 
dedica un capítol molt impor
tant a l'emfasitza,ció de la pro
pia imatge d'Eina a través de 
la recopilació de cartells i 
peces grafiques, capítol que 
denota al mateix temps la 
important aportació d'Eina al 
camp del disseny, tant el 
visual, el grafic, !'industrial o 
el d'investigació, tenen interes 
les mostres puntuals i a:mades 
com la de l'espai dedicat al 
kitsch, amb el treball interdis
ciplinar de Jordi ·Galí i Jordi 
Galí jr., amb pintures de Porta 
Zush i altres com el muntatge 
Karl Marx 68, obra de l'Equip 
2, que és una versió tipus pop 
del moviment de !'Estampa 
popular. 

Cuina i cómic 
La voluntat d'art under

g·round, d'art fora deis circuits 
de mercat que comporten 
aquestes experiencies, es pale
sa també en la reivindicació de 
la cuina com a font de ritus, 
sensibilitat '! imaginació, en el 

comic que es presenta com un 
muntatge en viu que artist~s 
com Xavier Agulló, Montesol, 
Peret, Mariscal o Cese aniran 
executant durant la durada de 
l'exposició i amb les propostes 

· d'art acciona! i lúdic, com la 
reproducció d'una performan
ce realitzada originariament el 
1979 amb el nom de Festa 
Marina i reproduida ara 
segons escenografía de J. 
Alonso i Agustí Fernandez, 
amb sirena viva inclosa. 

J per demostrar que Eina 
no ha deixat de ser en cap 
moment un autentic bullidor 
d'idees s'hi inclouen coses tan 
diverses com una recreació en 
viu d'una natura morta, o una 
gran composició dins !'heren
cia del co/lage, amb aporta
cions de Maria Girona, Albert 
Rafols Casamada o Ester 
Ro vira entre d' al tres. 

Pero també hi ha la ves
sant més formalista i més vin
culada al concepte d'una esco
Ja tradicional de disseny, com 
es pot veure en la recreació 
d'una sala d'estar dels anys 
70. 


