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P er comenr;ar la nova tem
porada, el proxim mes 

d'octubre se celebraran els 
vint-i-cinc anys d'existencia i 
persistencia de l'escola de dis
seny Eina, una escola més que 
pionera en l'avui tan popular 
disciplina. Qui mes qui menys 
la coneix, aquesta escola. 
Tothom ha sentit parlar de les 
multitudinaries festes de final 
de curs i són celebrats molts 
deis seus ex-alumnes. Pero 
poca gent sap amb exactitud 
quina va ser la genesi, la raó 
primera de la seva fundació a 
meitats deis anys seixanta. 
Aquesta és una historia que és 
una barreja de tenebres 
pre-democratiques i mac
carthysme clerical. 

Fa ara vint-i-cinc anys, 
quan el disseny era una parau
la més aviat exotica, al CICF, 
l'escola de Ia Via Augusta 
dependent del bisbat de Barce
lona, s'impartien uns interes
sants cursos de disseny a car
rec de professors tant ínclits 
com XaVier Miserachs, Cirici 
Pellicer, Roma Gubern, 
Miquel Mila, Frederic Cor
rea i Zimmerman, entre 
molts d'altres. El director era 
Rafols Casamada. Un cartell 
d'elite, l'avantguarda de les 
arts visuals a la ciutat de Bar
celona. 

A principis del que ' seria 
l'últim curs de disseny al 
CICF, Rafols Casamada, al 
rebre el nou pla d'estudis, va 
observar amb .incredulitat que 
hi faltava un nom: el de Roma 
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Gubern no hi era. Posat en 
contacte amb Rosa Farré, la 
directora de la catolica institu
ció, se li van donar raons 
inconcretes i es van vessar 
acusacions vagues sobre com
portaments i ideologies de 
!'actual dega de la facultat de 
Cieñcies de la Informació. La 
mala maror, pero, havia 
comenr;at abans d'aquell estiu, 
amb motiu del viatge de final 
de curs de les alumnes del 
curs. 

Havien planejat un viatge 
a París i havien convidat com 
a mentor Roma Gubern. La 
sinistra directora, adduint 
raons de solteria, havia · dene
gat el convit en favor d'un 
altre professor, Gran · Garri
ga. Malgrat aquesta anacroni
ca decisió, Gubern havia 
col-laborat en el finanr;ament 
del viatge amb la projecció 
d'un film que va resultar 
escandalós per la direcció i, 
per més sarcasme, les alumnes 
van mantenir de ocultis el 
convit a París. El viatge es va 
realitzar amb els dos profes
sors i, a !'arribar, Rosa Farré 
va acusar l'escriptor d'ateu i 
perillós ideologicament. 

En aquest delicat . context 

va tenir lloc la junta de profes
sors. La tensió va arribar al 
seu ·punt més alt quan, davant 
el requeriment de donar raons 
concretes per l'expulsió de 
Gubern, el capella de la insti
tució va dir que ell en tenia, de 
raons, pero que el secret de 
confessió no li permetia de 
dir-les. Davant aquesta políti
ca de black list, el coHectiu de 
professors va decidir abando
nar el CICF. Tots ells, menys 
un. 

D'aquesta tan singular 
manera va néixer l'escola 
Eina. Amb unes aportacions 
individuals de quinze mil pes
setes es va poder Hogar la tor
re de la carretera de Vallvidre
ra i va comenr;ar així una de 
les experi€mcies més creatives 
d'aquesta ciutat. Eina es va 
convertir en un pulmó de les 
llibertats, en un illot per 
l'experimentació. Malgrat 
l'exotisme del disseny en 
aquelles primeres epoques, el 
temps ha donat la raó a Cirici 
Pellicer quan va dir que "la 
professió generara la deman
da". Així ha succelt des 
d'aleshores. Aquell espai de 
lliberlat que va comenr;ar por
tant els components del Grup
po 63, entre els quals hi havia 
Umberto Eco, Dorfles o 
Sanguinetti, aquells debats 
que van introduir al nostre 
país novetats com la semiotica 
i l'estructuralisme, tenen una 
gratificant concreció avui, 
quan fa vint-i-cinc anys de la 
fundació de l'escola Eina. 


