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O. INTRODUCCIO. 

El present text té com objectiu formular explícitament 

un perfil d'identitat -considerat òptim- per a l'esco

la EINA. 

L'origen del mateix sorgeix de la necessitat de realit 

zar un esfor9 de síntesi i clarificació de l ' escola com 

a projecte col . lectiu . Dotar- nos d'un perfil d ' identi 

tat explícit és una tasca ine:udible a fi i efecte de 

poder prendre consciència de que tots treballem en una 

mateixa direcció, en un projecte comú . 

La major part dels desencontres i contradiccions que so 

vint es fan avinents a l ' hora de la planificació peda

gògica provenen precissament de l ' absència de paraules 

definitòries compartides . Aquest fenòmen provoca la sen 

sació , sovint cor~oborada pels fets, de q~e EINA és una 

munió de voluntats heterogènies i disperses en lloc de , 
com seria de desitjar,unam.mióheterogèni.adepersones d'àmbits 

distins però amb un projecte comú i coherent. 

Això no obstant, a~uesta situació es co~tradiu amb aqu~ 

lla actitud autoconscient que caracteritzà històricamarr 

a l ' Escola . Cal pensar doncs que l ' actual desdibui xamerr 

és el fruit d ' un necessari resituament amb un context 

canviant, i és lògic també que això hagi creat una crei 

xent confusió i adhuc certa tensió en alguns moments . 

La desorientació no es pot considerar com un fenòmen ca 

recteriològic insuperable , sinó que te e l seu origen en 

la manca d'aquesta definició que ens urgeix . En la ma 

joría d ' ocasions l ' absència d ' una matriu conceptual co

mú condemna a distintes idees de per s í valuoses a ser 



antinòmiques 1 impossibilita absurdament la complemen

tarietat . 

D' aquí aquesta proposta de revitalitzar la discusió so 

bre temes cabdals de fons , que representi una supera -

ció de l ' empirisme 1 el pragmatisme immediatista que 

inevitablement ens conduiría a un adzucac . 



1. LES PARTICULARITATS DE L' ESCOLA. 

A l ' hora d'escometre qualsevol tipus de proposta d ' un 

perfil d ' identitat d 'EINA convé que tinguem tothora pre 

sent aquelles circumstàncies concretes que consti tuei 

xen la mateixa especificitat de l'escola . 

Sintèticament cal mencionar les següents: 

De la temàtica : 

EINA és un centre d ' estudis de ca1re tècnKo- cultural 

de disseny i ar~ístics. 

Del nivell docent : 

EINA té un nivell d'ensenyament corresponent o anàleg 

al nivell terciari o superior . 

. De les àrees d ' especialitat : 

EI NA cobreix les especialitats de disseny d ' interio

risme i disseny gràfic i d ' estudis artístics . 

De les finalitats educatives : 

EINA ha adscrit sempre a la finalitat,d'una educació 

integral i al refús dels mòvils professionalistes coma 

objectiu . 

. De la cobertura social : 

Els estudis que s ' imparteixen a l ' escola no correspo 

nen als d ' un ensenyament de masses com ho són els de 

l'ensenyament professional i universitari . 

. De la infraestructura : 

EINA és una escola de capacitat llinitada tant pel que fa a 

la infr~estructura material com a la di sponibi l i tat 

de recursos . 



. De las dependències: 

EINA és i ha estat totalment independent respecte de 

qualsevol institució pública tan a efectes adminis -

tratius i financers com acadèmics . 

. Del model pedagògic : 
Si bé EINA ha assajat diversos models pedagògics , no 

ha pogut consolidar- ne un de concret degut a la de -

pendència respecte del segment socio- cultural sobre 

el qual incideix . 

. Del desenvolupament docent: 

EINA1 per les circumstàncies particulars del creixe

ment i consolidació dels estudis que imparteix, no 

compta amb docents especialitzats . 



• 

2. ELS MODELS TÀCITS CONTRAPOSATS. 

La proposta que es formula no sorgeix d'una considera

ció abstracta i entelèquica sinó d'una superació críti 

ca de pulsions alternatives que freqüentment apareixen 

en les discusions. 

Amb tots els matisos que caldria objectar, es podría 

fer referència a dos grans eixos polars que represen

ten alternatives conscients o inconscients soterrades 

en les propos-res "pràctiques" que es debaten. Aquestes 

dues alternatives es podrien definir d'una banda com 

l ' esc~la com un "col.legi" i de l'altra l'escola com un 

"ateneu". 

- El !'col . legi" . 

El ~odel col . legial prioritza els criteris de control 

del procés de creixement de l ' aprenentatge . Aquest 

control es manifesta en la instauració d'un sistema 

acadèmic rígid de cursos successius, amb l'obligato

rietat de cursat, correlativitat estricta de matè 

ries, promoció en bloc per curs, etc. 

Conseqüentment aquest model desemboca en alguna for 

ma de graduació , titolació i final de carrera . És un 

sistema tancat on l'aprenentatge es converteix en un 

mód~l temporal limitat i teòricament complert . 

Pel que fa a l'aspecte didàctic es un model receptiu 

en les matèries de caire teòric 1 d ' exercitació en 

les matèries de caire més tècnic . Com que no preveu 

cap tipus de par·ticipació activa, cap d ' autonomia di 

dàctica, cap possibilitat d ' autoprogramació no dona 

cap resposta als desitjos de participació que la vivèn 

cia de l'aprenentatge generaf naturalment en els alum 



nes i ~ns al contrari les bloqueja i alena l ' única 

actitud defensiva possible: la d'acceptar les regles del 

joc i atrinxerar- se en actituds receptives l burocra 

tit:zades. 

Es pot considerar aquest model com fortament basat i 

conduent a un plantejament professionalista de l'en

senyament que considera l'aprenentatge exclusivament 

com la fase constitutiva de la força de treball espe 

cialitzada per un ingrés immediat a l ' àrea de la pr2 
ducció . 

Els aspectes verticalistes de transferència unidirec 

cional de coneixement associen aquest model als pre

domiñants en 1 ' ensenyança pr·imària i secundària i p~ 

mouen la seva continuïtat , d ' aquí l ' apel.latiu de 

"col . legi" que s ' ha emprat per a denominar- lo . 

- L'"ateneu" . 

Per oposició a l ' anterior , aquest model prioritza un 

criteri d'experiència pedagògica oberta basada en la 

lliure sumatòria d ' aconteixements pedagògics (cursets , 

seminaris, conferències , "experiències", festes,etc . ) . 

La pròpia gènesi d ' aquest model l ' allunya del reconei 

xement de la validesa d'una estructura ordenadora,que 

a modus d'esquelet, ofereixi el suport organitzatiu 

l planificador al procés d ' aprenentatge . L' Escola al 

no ésser concebuda com a òrgan planificador es conver

teix en un mer intermediari entre l ' alumne i els pr2 

veidors oficials de coneixement, els professors . 

Els continguts de l'ensenyament queden a càrrec ex -

clusivament de la persona contractada, l l'escola,en 

el millor dels casos, procurarà que la contractació 

dels serveis d ' ensenyament s ' ajusti al model d ' "ac -

tualització cultural". 



.Els buits que es vag1n generant es resolen en aquest 

model de forma puntual amb el convenciment o l ' espe 

rança que la demanda espontània completi el panorama 

de les necessitats . 

Es tracta doncs , d'un model molt dinàmic però no crei 

xent niacumulati u car al cap darrer l ' experiència p~ 

dagògica no queda enregistrada enlloc . 

En contraposició al "col . legi" , l ' "ateneu" no és pro 
. . ; 

fess1onal1sta , vol esser un "forum cultural" obert , 

però la seva aspiració d'un enst:myament humà integral es 
veu frustrada perquè promou el mateix tipus d ' actituj 

que li és intrínseca : l ' actitud diletant , poc metòdi 

ca 1 antisistemàtica . 



' 3. UN MODEL. PEDAGOGIC PER EINA. 

La proposta d'un model alternatiu es basa en el reco

neixement de que cap dels dos models polars exposats 

anteriorment resulta compatible amb la particularitat 

pedagògica d'EINA. 

D'altra banda és cert que no es pot pretendre arribar, 

sense més, a la síntesi final de les diverses pulsions 

presents tothora ~n el sí de l'activitat pedagògica . 

Amb tot, 16 anys d'experiència docent podríen config~ 

rar una alternaTiva suficientment sòlida que es hora 

ja d'ex?licitar i que ha de permetre una dinàmica ac~ 

mulat i va on cada :11ovirnent creï condicions pel post e -

rior i on sigui posible que aquestes condicions de tre 

ball siguin dia a dia més orgàniques . 

Grarns~i escribia fa rn1g segle: 

11ens trobem encara en una fase romàntica on els elements 

de la lluita contra 1 'escola mecànica i jesuítica s'han 

dilatat morbosament per raons de contrast i polèmica 11 

i afirmava tot seg'..li t : 

11és urgent arribar a una fase 11clàssica11
, racional, tr~ 

bar en els f ins a abastar la font natural per 1 'el.la

boració dels mètodes i formes . 11 

Quins són, doncs, ~-l_s nostres 11 fins a abastar"?. EINA 

corn a centre d'estudis ha de pretendre l'ensenyament 

corn una experiència d'integració cultural en dos plans: 

la formació d ' individus culturals íntegres, no parc1a 

litzats ni disminuïts per l'especialització tècnica, 1 

la integració d'aquests dintre del medi cultural. 



Aquesta integració cultural no és possible d ' aconse -

guir per una via merament informativa de "cultura gen~ 

ral",de tipus enciclopedista, ans al contrari necessi 

ta per fer- se efectiva una pràxi articuladora; en el 

nostre cas el Disseny i les Arts Plàstiques. 

Però no convé confondre els termes d ' aques~a vincula

ció; es tracta de realitzar un abordatge general del 

camp particular, i no a la inversa . 

Així el Disseny i les Arts Plàstiques han d'obrar com a 

car.al, com a temàtica,(exagerant els termes, com excu 

sa),i mai com ideología; es tracta de mirar el disseny 

i l ' art pel sedàs del món i no el món pel sedàs del dis 

seny. 

Aquest concebre l'ensenyament en una àrea parcial/re

giona~ de la cultura a través de la relació amb el tot 

cultural té una doble repercusió: en l'ordre quantita-

tiu el contacte i . interrelació amb altres ~es - 1' "ex 

tensió cultural" - , i en l'ordre qualitatiu la necessi

tat de desenvolupar l ' activitat crítica,i conseqüent -

ment dotar de les eines d'anàlisi que possibilitinaque~ 

ta activitat. És e~ aquest sentit que a-EI NA les cièn

cies de la cultura no poden tenir un lloc marginal de 

reforç sinó que han de comptar amb un lloc específic i 

reconegut. 

Una concepció de l'ensenyament d'aquest tipus està de~ 

tinada a formar els alumnes corn a essers autònoms capa 

citats per intervenir activament en la realitat, i,com 
no, en la seva pròpia formació . tssent així , convé des 

qualificar i superar aquell contrasentit de que la cul 

tura és una alteritatprescindible en l ' estudi especia

litzat . "Tenir cultura" és tenir instruments de treball 



i per tan es converteix en la condició "sine qua non" 

de producció, sigui en disseny o en art; del que esde 

vé que no hi hagi res més pràctic que ser culte. 

Obviament un ensenyament basat en aquest principi no 

prede+ermina els resultats, no prefigura dintre del 

sector un tipus de professional determinat, i ni tan 

sols exigeix a l ' alumne convertir- se inevitablement i 

a rit~es accelerats en un professional del sector . P~ 

rò això no implica que l ' objectiu de l'escola sigui 

"culturalista" diletant, irresponsablement " idealis 

ta" o "utopista" . Ser útil, en un sentit profund del 

terme, vol dir estar alliberat dels traumes i limita

cions ~ue imposa una inserció acrítica en la societat , 

és a dir ,aLUbcrar- se del professionalisme, q~e no de la 

prof~ssionalitat . 



4. TRANSFORMACIONS DEL CONTEXT I ALTERNATIVA CULTURAL . 

(EINA: DE BELL NOU UNA NOVA ALTERNATIVA). 

El desenvolupament d'un tarannà docent amb aquestsatri 

buts està vinculat a una resituació en el context de 

l'oferta pedagògica d ' EINA. 

Durant anys EINA ha contribuït a omplir un buit cultu 

ral . Fruit d ' aquesta tasca ha estat la propagació i i~ 

plantació del disseny i de les avantguardes artístiques 

en el medi, i finalment el reconeixement oficial d ' a 

questes pràctiques . Avui però, introduir les noves e~ 

rrent~ i generar procesos interns no és privilegi ex

clusiu d ' EINA. S'ha socialitzat la informació del que 
en cultura i art succeeix més enll2 de les fronteres 

del país,i les demés institucions públiques o privades 
han començat a prendre iniciatives i resolucions també 

en l'àmbit de l ' ensenyament . 

Independentment de les distintes op1n1ons que mere1xen 

aquestes iniciatives, el cert és que EI NA, per les se

ves limitacions d'infraestructura i recursos, difícil

ment podrà competí~ amb aquelles escoles que, amb tot 

el recolzament de l ' administració, oferiran, en un fu 

tur no llunyà, condicions més òptimes per l ' aprenentat 

ge tècnic de la professió . 

Podem dir doncs que les prioritats i temàtiques en la 

vida cultural han canviat en el sentit d ' un desenvolu 

pament d'altres necessitats. ts a dir,que tanmateix, 

aquestes transformacions del context no desqualifiquen 

la presència d ' EINA sinó que , contrastant, orienten la 

seva línia d ' acció vers nous objectius . EINA està en 

una posició avantatjosa de cara a formu l ar una oferta 



diferencjada en el moment que les escoles de disseny , 

o aquelles que s ' hi converteixen, caminant cap a l'es 

pecialització . Això, però, exigeix sens retard disse 

nyar quina és l ' alternativa i assumir- la col . lecti va

ment . D'aquesta manera,a la necessitat interna d ' un 

nou plantejament vindrà a sumar- se la oportunitat 

de que això esdevingui en el moment de la reestructu

ració del camp de l ' ensenyament del disseny i l ' art . 

L ' oferta pedagògica per l ' ensenyament i aprenentatge 

de les pràctiques del disseny i l ' art certament han 

augmentat en un sentit quantitatiu . Ara bé en aquests 

moments es produeix un desplaçament en els continguts 
• 

de la proposta alternativa . Si en una època l ' altern~ 

tiva era implantar les noves tendències en l'art i la 

cultura, en el moment present es tracta de desenvolu

par les eines de posada en pràctica i planificació del 

creixement d ' aquestes pràctiques culturals . 

La regularitzaci ó institucional del país trasllada el 

treball a realitzar d ' una lluita pel reconeixement a 

una tasca de conducció del procés de materialització, 

a la formulació i concreció de les propostes culturals . 

Es tracta d ' un salt qualitatiu que instala la proble

màtica a resoldre en un nou món de conceptes : el Djs

seny Integral, la Programació, la Crítica Cultural, la 

Política Cultural , etc . 

Aquest procés intern d ' integració del disseny i del'art 

contemporani al món socio- cultural ve reforçat per un 
procés a nivell internacional : la superació d ' una eta

pa ingènua i tecnocràtica del disseny i la seva autoi~ 

serció explícita en l ' univers simbòlic de la cul tura. 



ED el present context la proposta agosarada,alhora que 

imprescindible: és concentrar l ' interès en l ' àrea crea 

tiva (la més disminuï da pels plantejaments tecnologis 

tes) . 

EINA entesa com un "centre d ' estudis pel desenvolupa

ment de la creati\·itat" no depen de recursos tecnolò -

gics i materials , depen dels recursos conceptuals que 

pugui manipular . Això vol dir que el dèficit fonamen

tal de l ' escola no és la manca de tecnología sinó de 

medis i mètodes q~e permetin l ' acumulació de recursos 

pedagògics de fon5 . 

Assum~ntla problemàtica de l'escola en aquests ~diDes, 

les inversions tindrien que orientar- se consecuen~rnent 

al reciclatge doc~nt, i a l ' adquisició de "software" 

(biblioteca , arxiu visual, etc . ). 

Aquest fora el marc on "teoría" i "pràctica" es retroa 

limentarien mútuament , salvant tot maniqueisme , en fun 

ció d ' objectius pedagògics concrets . 



Urgeix de~ d ' una perspectiva alternativa, d'això hi han 

dia a dia proves més aclaparadcres, el desenvolupament 

d ' un nou tipus d ' actituds i habituds culturals pròpies 

de subjectes adequats a l'època . Persones que no es limi 

tin a èsser creatives en el seu camp específic sinó que 

endemés accentuïn una capacitat de comprensió i de con

ceptualització global, de formulació de propostes amb r~ 

cursos organitzatius per a portar- les a terme; i en defi 

nitiva, persones que puguin intervenir creativament en 

la realitat cultural . 

Així doncs, on es capacitaran subjectes amb responsabi 

litat per assumir aquests nivells de gestié cultural? 

aquest nivell d ' escomesa globalitzadora de les proble 

màtiques del nostre medi? 

És conegut que les institucions de l'Estat tenen un fun 

cionament ralentitzat respecte a les necessitats i con

flictes que la pròpia societat civi l genera i que~ per 

Tant, difícilment les escoles depenents dels organismes 

públics podran assumir aquest nivell de proposta . EI NA, 

per tan, por situar- se novament a l ' avantgua~da en la 

resposta a les necessitats culturals oferiP.t una clara 

alternativa en l ' ensenyament del Disseny i les Arts Plàs 

tiques . 

Barcelona, juny del 1983 


