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. Cartelis, pintura i tnobles s 'exposen al Pala u Robert

Einamostraelsseus 20.anys
d'avantguarda en el món del disseny
.

A.C . on alguns d'aquests ex-alumnes impar-

BARCELONA -: L'escola d'art i dis- tiran classes duran! el mes d'octubre.
. se ny Eiml commemora, a ·partir Dibu(x, pintura, cómics, historieta, ·
d'avui, els seus vint anys d'existe ncia interiori srne, folografia i disseny grafi_c
mnb una m acroexposició al Palau arribaran de la md de pintors com ArRobert que, amb eltflol Eina, l'int anys ti ga u, Hernández Pijuan, Rafols Casad'amntguarda 1967- 198"7, mostrara l'e- , mad a i Guinovart; dissenyadors com
volució d'aquesta escoJa d'en~a del Josep Alemany, Ciare! Sernihirna, .i
seu naixement. A més de la inaugura- ·Josep Maria Mir; el fologr~f Mane! Es-·
'ció de Í'exposició es presentara un · clusa; i eisdibuixnnts Monte5ol, Perel ·
·
· .
"!libre, escrit pel pintor i esc riptor iCeic. ·
Albert Rafols Casamada, que inclou la
Hi hallrd també urt espai per a les ·
histOria cpmpleta d 'Eina, .i s'ha progra- classes de redacció, ,que iini>a rlird. él ·
ma! tarnbé un cicle de conferencies al periodislá Ramon Barnils; ,d e cuÍiia; ·
Pala u Macaya, que amb el lltol Barcelo- amb l'especialista Lloren~ Torrado; i
na 1 Henueni!utic_a ( bisseny, reunira 8r- d 'a rl i ¡'!Jélíca, amb el poela Viceri~ Alquitectes, lilósofs i leorics com Oriol laió. La iriauguració Üél curs 87-88 es
Bohigas; Eugenio Tri.S, dill<i Dornes fan\ ni ma[eix Palau Robert el diri 8
i Juan Manuel Bonet.
d'octubre . amb la prese ncia de l'arL'exposició consta . d'una vintena quitecte Oriol Bohigas.
d'espais on hi ha representarles les lendencies i moviments formals que han
significa! alguna cosa en la histÓria
d'Eina i del món del di5seny en general. Cartells, un supercollage, pintura, .
mobles, dissenys, ele. són el material
base <le la moslra. Una tira illformatim,
que lravessa de punta a punta el Palau
Robert , posa en relleu alguns deis moments algids de la vida de l'escola mitA la dreta, la iorre
jan~ant fotografies, escrits, dibuixos i
• moderniSta de .
retalls de dia ris. El recorregill de l'ex· Vallvldrera, seu de · ··
pÜsició, gairebé noslalgic, ens perrnet
.
/'escala
des de fa vlnt 1 .'
veure com eren i com treballaven fa
anys. A i oia, f?l jJ/htoT .
uns quants anys alguris artistes que
Albert Rafo/s Ca.ramada, ·
. van passar per Eina, com Carlos
un deis ,inrpuisoTS d'Eina
Pazos, Xavier Olivé, Federico Correa
' 1
o Hernández Pijuan.
Segon5 Albert Rafols Casamada,
que va ser direclor duran! diss~t anys
· de Í'escola, <<fa molla il -lusló veure
que els alumnes han arriba! mol[
amunh>. En el llibre que ha escrit amb
motiu de la commemornció, Rafols ha
~e
recollit apunls biogrdfics i reproducclons d 'obres de 76 d'aquesls alumnes i, BARCELONA - «L~escola , ,¡ néixer eh el mohieni que bo hnvia de f~ r, jaque
hl
•ha.·!
a
üna
mnncan~li
d'escoles
obert~s
á
loies
les
tendimcles
amb
serielal
l
fenl una incursió en la nie moria, ha
fsc rit unes Notes per a una histOria enlusiasrhe. Cree que una eseoia com Ei.ia. eslll foialmcnl yfgeni.>> Amb
btihiu~ de la h.l storin de l'es"
d'Eina. Toni Mari i Jesús Clarh han aquestes pataules, Albeti Rl!fols Ca..amada ta
esta! els ehcarregats d'aportar alllibre cola d'en~lt del seu naixeri1ent l'árly 1967. Un deis ohjecliüsde l'escoln ern fomenfnr la col·laboracló enlre enire els crendor5 i, sogons Mlquel' EsPinel, l'atun acur8t est udi croñológic.
lunl direc tor, «es len! a moll en cumple l'es¡ierlt de la Dithliaus, en el quai s'njuntn'f•en mol tes disciplines per nconscguir una inájor :1m¡)liti.ui de mires)>,
Classes al
Elna •·• nélxer cie l'esdssló de l'escoln Eilsilva, qlinn aquesta ~rlanyln al
Pala u Robert
Centro dC 1nflutmt:in Catóiica FCrlienlna, a cAuSa de cerfes desavirlentes qi•e
El desig d'Eina , a l'hora de celebrar •·nn pron>car In renúnch\ de méS d'un nornnt a per cenl del professornt Aquosi
aqtiesls vinl anys,. ha estnl · poder professorai va decidir esfabllr-se ¡iel seu cumple l, segons afirmo Mi<iuel Espireunir la m:ijor quantital possible d'ex- net, c<l'ohjectiu d'obri_r ca mí i imitr Sempre per davnnt Cllcnln esta vigent». Elnn
alumnes. Aixl, s'ha aconseguit que el es va inslnl <lar en una torre moderrilsfn de VnllvÍdrera, 1YR subsistir amb apor·
·
_pintor Carlos Pazos . faci un muntaige lacions economiques illílol indlvldu:il i les qtioles de l'nlurii t\ ai.
sobre l'arl conceptual i· que rrederic
El desaparegul Alexnndre Cirici Ya ser uh deis lm1>ulsors cic l'escoln junlaCorrea tingui un espaÍ ai Palau Robert menl amb Albert Rl!fols 1 Federico Correa. Rhfóls rerhiucii lam\¡¡; un deis trels
per m ostrar les seves idees sobre inler- definiloris de l'escolá coni és l'extrnordlriirriá fi"deillnrdeis ex-alnnnies, i expliCA qne la gran lmportimcln que ha adqtiirit el rnón riel dissehy fa que «els almniorisrne.
·
PerO la recuperació d'ex·alumnes nes s'hl ehdlnsin i ho entenguln m és>>.
Aclualment , Eina ha elxnmplal el seu horitzó ofefinl cursos do doctoral por
converlils ara en .professionals de prestigi no s'acaba aqul, ja qu e el Palau a arqullecles I es planleja; a In IIRIJln, un crinvi de local, a causa de In falla d'esRobe rt es convertinl lambé en aula, p::ti i a l'cfeval nombre d'alumncs.

Es retull pas pei
pas tata l'evolució
de l'escolá des del
seu naixement
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L'esperit de la Baühaus
en una torre de Vallvidrera
.

.

un

Jaha sortit
o

Un cata/a va pagar el primer
viafge de Colom a les Ameríques.
• Barcelona pagara més imposfos
que les ciufafs espanyoles.

Col/ i Alenforn,
el deure co!f1plerf.

; . 1

Lfegru-fa.

• Madeira:
/'lila del Tresor.
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