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EINA ESCOLA DE DISSENYt-"' 

·u exemple 
d'investigació contínua 
ISIDRE AMBROS 

A cavall entre Sarria i Vallvidrera s'aiseca una torre 
post-modernista, obra de Rubió i Bellver, que acull, des de fa tretze 
anys, a tot un grup d'artis.tes que, preocupats perla problematica 
de l'art viu, no han deixat mai de treballar i d'ensenyar tot el que 
saben per tal de dura terme noves aportacions a 1 'estudi del disseny. 

Emparats sempre en una gran volun
tat d'implantar o coma mínim contri
buir a les metodologies noves, sota un 
caire humanístic cent per cent i amb 
l'oportunitat d'assajar un pla d'estudis 
diferent cada curs, 1' EscoJa de Disseny 
Eina ha anal contribuint, any rera any, 
amb noves aportacions a ampliar els 
coneixements existents envers el dis
seny, en el sentit més extens de la pa
raula. 

Basada en l'estudi del disseny en 
tres formes diferents, grafisme, inte
riorisme i Jisseny industrial, Eina va 
comen<;ar a funcionar en el curs 1966-
67 a pa1tir de dos parametres basics. 
Per una pa11 com a lloc de reunió i 
intercanvi de idees i per l'altre com un 
centre pedagogic i d'activitats. ' 

En un principi l 'ense nyam~nt es va 
realitzat seguintla TeoFia de la Forma, 
la Gestalt Theorie. Pero el curs se
güent, amb !'a rribada de la teorització 
de les ciericies humanes basades en la 
lingüística, es van produir tola una se
rie de can vis notables. Fins el punt que 
en el úecurs d'una estada a Barcelona 
ú'un grup d'intel·lectuals italians, en
tre els quals hi ha vi a U mberto Eco, 
Gillo Dorfles, Colombo, Guglielmi i 
Riva, entre alu·es, aquests es van em
brancar en una polemica sobre l'enfoc 
de la crítica des del punt de vista es
tructuralista, que va durar tres dies, 
amb un grup.d'estudiosos catalans in
teressats en aquest tema, entre els 
quals hi eren Gabriel Ferrater, Bohi
gas, Castellet, Cirici, • Rafols Casa
mada, Correa i Vallverúú .. 

L'ajut de la semiútica 

S'ha de dir que totes les converses 
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que es van dura terme en aquel! debat 
van ten ir un fort resso en la vida cultu 
ral catalana i van originar en 1' EscoJa 
de Disseny un desenvolupament de les 
idees semiotiques. 

Logicament, el curs següent va estar 
dominat, sota tots e ls punts de vista, 
per la semiótica. En el camp teoric, 
Umberto Eco va encap¡;alar un semi
nari sobre els «com ics , vistos des 
d'una perspectiva deis mass media. En 
el camp de l'estetica, Sacristán i Cirici 
Pellicer van deúicar els seus esfor¡;os 
als problemes úe la signiticació; Enric 
Sió ho va fer amb e ls comics, Roma 
Gubern amb el cine, Goldmann ambla 
Literatura, Galí amb la pintura, Vall s 
ambla rpúsica , Bonet ambles matenü
tiques i Ferrater ambla Lingüística. Es 
pot dir, dones, que es va dura terme un 
estudi profund i seriós de la semiotica 
en un ampli venta ll d'aspectes. 

E ls afanys d'investigar pero , no es 
van aturar aquí sinó que, al cont rari, 
els va esperonar encara més, de tal 
forma que a 1 'any segiienttot el curs va 
estar basl e n els llenguatges no ver
bals, fíns el punt de realitzar un est udi 
semiológic complet de la Travessera 
de Gracia, així com l'inic i serie de 
muntatges d'exposició, que van durar 
fins la instal·lació nova del Museu Pi 
casso . 

Durant els anys següents Eina va 
comen¡;ar a posar en practica, al marge 
de les activitats normals, totun reguit 
zell J'experiencies relacionades amb" 
plantejaments conceptuals. Així, per 
exemple, pel que fa a la relació real
irreal es va fer una nevada sintetica, de 
porex, al jardí. A més, també es va 
efectuar una experiencia sobre la crí
tica de la visibilital, la del gust i sobre 

COnS llllliSme. 

E/.fin{/1 d'ww gran corba 

Finalment es va abordar la imatge, 
arnb tot s cls seus esc ulls , els quals van 
implicar dos cursos de úedicació per 
tal de poder esbrinar quelcom . 

Així, amb l'es tudi deis problemes 
que implica la imatge , I'Escola de Di s
seny Eina assolia el final d ' una gra n 
corba que s'havia inicial amb l'abs
tracció rigorosa de la Gestalt Theorie. 
Després va ser la semiut ica la que va 
contribuir a l'enriquiment de la idea de 
forma. De la signilicació es va passar 
als miljans de comunicació, tal com 
preconitzava MacLuhan. Després va 
ser el conceptualisme qui va apo11ar el 
seu granel de sorra per tal de poder 
contemplar críticament el que s'havia 
tet lins el momenl. Més eridavanl va 
ser !'hora de l'cstudi de la percepció, la 
qual va comportar la critica dei s mis
satges sensibles. 

Pero tot aixó no ha esta! més que una 
tasca duta a terme , durant dcu anys, 
que ja ha passat a formar part de la 
historia d'Eina . 

De llavors en¡;ú, s'ha produ"it un 
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arrelament, encara més fort si cap, de 
les estructures organitzatives i peda
gogiques de l'esmentada escola, moti
val per l'increment deis seminaris i ac
tes culturals així com per la creació 
deis tallersl de Tecniques Plastiques i 
Composició, la qual cosa ha implica! 
qu e e ls actes corresponents al seu 
ti."etze aniversrai, que s'ha celebra! fa 
poq; dies, hagin esdevingut un gran 
exit. 

Llibres 
BROSSA, JOAN : Antología poe-
tica 1941-1978. Ed. 62. Anto!Dgia 
catalana, 96. 95 ps. 

GARCIA, XA VIER: La vida ma-
rincra a Vilanova i la Gcltrú. Ed. 
Selecta. Antilop, 23. 369 ps . 

MONTOLIU, MANUEL DE : 
Breviari crític, V. lnstitut d 'estu-
dis tarraconenses .. 254 ps. 
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FOLCH I TORRES, J . M.a: Ai-
gua acall. Ed. Laia. Les eines de 
butxaca, 5. 175 ps . 

PUJALS, JOAN Ma: Sant Bcrnat 
Calbó i el seu temps. Publicacions 
abadia Montsem1t. La xarxa, 28. 
141 ps . 

PEÑARROJA, JORDI: Aventu-
.. 

res, invents i navegacions de Na•·-
cís Monturiol. Ed. Blume. Perso-
natges catalans l. 94 p S. 

Dues preguntes a Rájols 
Casamada 

Des d'un bon principi, Albert Rafols 
Casamada ha estat el director d'Eina, 
Escala de Disseny; així dones, sembla 
que és la persona més indicada per tal 
d'explicar quelcom d'ella. 

-Com va néixer Eina? 

Bé, la idea inicial va néixe1· al voltant 
d'unes converses entre Cirici, Subira
chs, Girona, Mila i jo mateix. A partir 
d'aquest grup petit es va crear 1' Asso
ciació d 'Artistes Actuals, aixo era l'any 
1956, els quals van donar origen al cap 
d'un temps a I'Escola d'Art FAD, que 
eslava inspirada, fonamentalment, en 
la Bauhaus encara que adaptada a les 
investigacions més recents d'Ulm. 

L'any 1963, es va crear una escoJa de 
disseny grafic, disseny industrial i inte· 
riorisme anomenada Elisava -nom de 
dona que co1-respon a l'artista catala 
més antic que es coneix-, que tenia un 
ccrt caire d'oficialitat. Allí, tot fundo
nava bé fins que el CIC va comen~ar a 
interferir en les classes de cine que do
nava Roma Gubcrn, finalment 1 després 
de molts estira i arronsa, vint-i-cinc 

professors vam decidir abandonar 
aquella escoJa i crear-ne una · altra de 
nova mitj~n~ant el nostre capital propi, 
així es va crear Eina. 

-Quina és !'actual estructura orga
nitzativa de I'Escola? 

En principi haig de dir que Eina és, 
des de 1976, una cooperativa. 

Pel que fa referencia a !'estructura de 
I'Escola, aquesta funciona de forma col· 
legiada. 

Hi ha una Assemblea de I'Escola, for· 
mada per la totalitat deis professors i 
deis alumnes, que és l'organ maxim. 
Aquest organ nomena un Comite d 'Es
cola que esta formal per alumnes, dele
gats de cada curs, pels coordinadors de 
cada especialitat, pel Director i per la 
Secretaria. Aquest Comite coordinador 
té la responsabilitat del bon funciona
ment de I'Escola. Aixó per una banda. 

Després, cada especialitat és auto
noma pel que fa a la seva secció, la qual 
nomena un represcntant que forma part 
d'una comissió d'espccialitats que es rc
uncix periódicament per tal de tractar 
els p.-oblemcs d'ordrc general que es 
puguin produir, així com pe•· informar 
sobre les dificultats especítiqucs que pu· 
gui ten ir cada secció. • 

PERE ANGUERA 

U na completa tria deis poemes de Brossa, escollits per ell mateix, en la 
qual es traben representades les principals característiques de la se va poesía 
textual. La majoria de textos pertanyen a llibres encara inédits . Elllibre Juu 
un breu proleg de Pere Gimfcrrer. 

Una bona monografía local que va més enllá del seu títol, amb impor-
tants aportacions de toponimia, costumari, renoms. etnografía, cuina, noms 
de peixos .... que la convertcixen en una aportació importan! peral coneixa-
ment de la vida a1Tan de mar a la Catalunya nova . 

Edició de les critiques bibliogrilliques publicaJes entre 1931-1932 a "La 
veu de Catalunya», preparada p.:r O. Xirinacs i ;: . Ricoma, d'ácord amb les 
anotacions de )'autor. Montoliu hi comenta les obres més destacades de la 
literatura catalana del bienni ~ Garcés, Gassol, Espriu, Riba, Soldevila, Tra-
bals ... 

Un Folch i Torres oblidat. que com assenyala en la lúcida presentació J. 
Castellanos planteja i resol des d'un punt de vista d'esquerres i revolucionari 
un p1:oblema social: el fracás d'una incorporació a la burgesia i la recuperació 
de la consciencia de classe a través d'una singular história d'amor. 

Una biografía de Berna! Calbó adre~ada als infants i on tant com les 
noticies sobre l'actuació del sant com advocat, frarc, abato bisbe, s'esmenta 
l'entorn social, en un moment de gran importancia de la nostra historia, en 
coincidir ambla construcció territorial deis PPCC. 

Biografía il·lustrada i de divulga~ ió de Monturiol, amb especial dcdicació 
a la se va paticipació com activista i teoric del moviment federal junta la se va 
tasca coma inventor, ambla qual cosa Monturiol recupera la seva auténtica i 
total imatge . 


