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.MARTA. PESARRODONA 

XXè Aniversari d~Eina: tal com volíem ésser 

Per a Catalunya, 1987 ha estat un any que ha enregistrat dos 

an1versar1s significatius, ultra qt\e impor~ants: els vint-i-cinc 

anys d 'EdlC1C•I1S 62 i els vint de 1 ''Esccd0 dl"' Disseny Eina. 81 

recordem que Barcelona ha estat--tins tot en els p1tjors moments 

de 1 'època franquista--la capital del món de l'ed1ció i del 

disseny, convindrem que les dues dates poden menar-nos a les més 

d1verses medl"tC:lclons. Per .-ebl.;:u--ho, tc•tes dues cc•mmemc•racions han 

generat la publicac1ó de sengles volums, encapçalats també 

respectivament per introducccions memol"lalistiques dels caps 

vtsibles--Josep M. Castellet, per Ed1c1ons 62 i Albert Ràfels 

Casamuda. e.-. el d 'E1 na--d ·' ambdLies empl-eses que cc•mpartei:~en un 

que c:1qttest és el t;.tol complet--no pc•dem c•blidar, Ri>:è. no c•bstant, 

la ï8peL1da h1st~ria nacional, la dels llargs anys de dictadura 

< 1939-1':Y75) que tan gn:.>t1men t va a f ec ta,- a Ca tal u nyt'<. 

en llengua catalana de 1939 a 1949, l"absènc1a de llengua c:atal.ana 

a !~escola 1 a la Uruvers1tat fins als anys set.:mta~ è• part de }¿. 

repress1t'• qlle 1ntel.lectuals 1 a.-tlstes--c:c•m la resta de lê'! 

pc•b 1 ac: 1 ~· ant 1 f¡-anqul s ta--van pa t 11 • És l mpor tant no ob 1 i da¡--hc• 

(per neo d1rp reco¡-dal--hai pe.-què l1f1 1ntel.lectuèd com el crític i 
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un1vers1tart que només va poder portar a la pràctica en els 

darrers anys de la seva v1da. 

Segurament és emblemèt1c centrar-nos en la f1gura de Ciric1. 

a la v gada president de l"Assoc1ac1ó Internacional de Critics 

d'Art. perqu~ també ell--com ens recorda memor1alisticament el 

p1ntor Ràfels Casamada, director durant molts anys d'Eina i actual 

degà--ve:~ ser l'à,¡im.:. fLtndactcn•al d'El1sava (nom de lc:• bl-c•dadcwa 

qLie s1gnà l'cll-,omenat g§."t§D.9§r:J! .Qg §g.DJ! Q.!.:t~ al seqle XII, que 

podem cot1templar al Museu d'Art de catalunya) encabida en una 

1nstltuc1ó tan nostrada com eJ CICF <Centre d'Informació Catèlica 

Femen:i.n.:d. balu.::n·d Cc1talan1sta cc•nvernentment atemptat pe¡- la 

reacció feixista, encara en curs en dates tan tardanes com els 

anys se1xanta. El ca¡·àcte·r cc••"'lfessic .. •al del CICF (actualment CTC> 

explica, E:'!n part, les divergènctes entre els qui "e¡-en" Elisava, 

també escola de disseny, que va11 menar ~ la creac1ó d'Eina. 

<Pardd1gmàt1cament, tots dos noms, Elis~va i Eina, van ser una 

apol-tacll.~• d'Ale>:and¡·e Cil-ici.> Sempre una cc•t1Stant: pc•sar a1 dièl 

la crec~ttvi tat dissenyadc11-a per la qt~al Catalunya és famosa an-eu 

del rnt'·n~ inspi,-ant-se en el model mut1dicdrnent f<:imòs de ] .:;, Bauh.;,¡us 

alemanya~ que comporta la formac1ó humanista del dissenyador. 

Al pd.s dels anys--i de dJvc::n·ses (:l-isis, com molt t1c•m-adament 

recorda Ràfols Casamada al llibre-catèleg de !"exposició 

commemoratlva--Eina s'anà consolidant no sols per la formació de 

dissenyadors, sinó també per una sèr1e d"activitats artistiques 

<amb la qual cc•sa vedem dlr intel.lectLials 1 culturals en el 

sentit més ampli de tots aquests mc•ts>, que fan que la nèmjna <que 

al c.:ttàleg esmen-tat ent,-a en l"C~p.:n-tat ''Pl-c•fessors~ col.lèlboradrJ•·s 

1 professjonals que han inte.-vingut en .:dgtm acte d"E1na des de ta 
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Catalunya real dels anys seixanta--galrebé 1mmedlatament a la 

cn::?ac1ó d"Elna--va have,--hl la tr~:•bada amb 

el col.lectlLI itallè anomenat ~ruppo 63 (de composició eloqQent: 

de Furic Colombo, escrtptor. a Umberto Eco. aleshores només 

professor 1 assagista, per c1tar alguns dels s~us components). Els 

pat1-ocinadr.ors <els famc•SC•S "spc•nseor" dels quals pa1-lem en 

l"ac:tualJtat) van ser, a part de les c:c•mpanyies Olivetti i 

Alltalla, les eliltC•l-lals LLtmen, s~b: Ban·al i Edlcicons 62~ é!.':'. a 

dJ.r aquelles ed1teorials que ptlhl icaven el que nc• s'havia de 

p~tblJt:c:~l-, sr:lgons els estànda\-ds c•ficHds. Pe1· la pa1·t cé-~talana ~ léòl 

gent t"undac l c:•nal d • Ei na es va V~Lto·e r pforçada per pe¡-son"'l i tats de 

la Hnpcq-tà,icia del poeta J. V. Fc•n:, pintc•rs com Antc•ni Tàp1es. 

mentre els nostres arquitectes "inte•-naclc•nals" cc•m Federico 

Correa Cpo1 altre:~ banda . fundador d"E1na>. Dr1ol Boh1gas o Oscar 

TLtsquets el-en pa1-t activí ss1ma de la tJ-c•bada, de 1 • oasi E•ïn•ig del 

dese·,-t genelêol que l'estat cop1·essor 101posava. 

Personalment, vaig entrar a Etna per pr1mera vegada, 

lite¡-alment, de 1 ... mè del pc•eta. lHlgLtlst.,. i rni.'ttemètic:, Gabl-iel 

Ferrater , a la pr1mavera de 1968. També li~eralment, em va obligar 

a .:oss1st:11- a un cul-s de matemètJ<:i:il dita mc•dEHTia~ a c~n-rec d''Eduawd 

Bonet. un curs del qual és una veritable llàstim~ que no en 

tlilguem dc•cument gl-èfir:. L alum .... ;;;d; qtte ,-ec~·,,-do (i ti.nc bona 

mem~rid) el composaven els arqu1tectes Oriol Bohigas, Oscar 

Tusquets. Anna 1 R1ca1-d Bc•fill, entl-e d~altres; el mateu: Cu-icl 

Pellicer. Beatr1z de Moura, qu1 promouria des d'Editorial Lumen--l 

amb J•aqu1escènc1a, naturalment. de la seva d1rectora, la també 

novel. 1 1sta Esther Tusquets--la pttblicaclé• d•una, diguem-ne , 

rev1.sta (a manera de full> titulada bê. t1t;!.a<;;.§!., de la qual van 

sort~r-ne quatre números. La resta Ja és htst~ria i no cal dir que 

Beatr!z cle l'1ow-.::\ és, en l"actualitat, la direc:·tc·r·a d'una de les 
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nov s edltorials d~avantguarda de Bdrt:8lona, lusquets Editores. 

o• qLt 11 ~em1nar1. que no v~ m1llorar gens la meva precària 

mat mèttca 1 no pas per culpa del p1ofessor. va ~eguir el Ma1g del 

hB, amb la torre seu d~Etna com a blluard on estàvem al d1a d~a116 

que pass va a Par1s, informats en algunb o~as1ó per un jove 

EJstudl"'nt qL•e, amb el pas del temps, ser1 un p ·rsonatge de la 

nostr~ polít1ca. Aquest ritme anb el temps. anava acompanyat del 

fet e>:t.' a disseny~ d1r1a. que E1na es convert1a. tnmbé, e11 ca1.1 de 

1•estructural1sme que semblava revolLU::ic•nalM-ho tot, en especial la 

ltnqCdst1ca. Pm- E1na hi va passa., a p .. 11-t 1 'esme·¡•tat Un,bertc• Eco, 

un Roland Barthes. 

Ins1st1nt en la membr1a personal, i amb el r1sc 1 

1~obscer11tat que tot aix6 suposa, va1g passar un parèntes1 fora 

del pa1s després del qual va1g tornDr amb una afic1ó nova: la 

cultura anglesa amb ecpec1al mun~1ó c.l pr1mer Grup cultural on van 

ccex1 t11 homes 1 dones en 1gualtat d cond1~1ons: ·1 Grup de 

Bloomsbu y. Xav1er Ol1vé. alumne d"E1na 1, posteriorment, cap 

d~Pstud1e. d1~senyador des de f uns nys. g~1rebé d1r1a, d"all6 

que passa la ciutat de B .. rcelc·n·. m va conv1dar a impartir un 

emll"lal i de c1nc sessjons .;:,rnb 1 •"' l11mnc:Jt df I contí e i tan 

hc•norc.~blF.s del}tebles cc•m r:l ell dlrectc•r d'·¡lE!shc•res. el pintor 

Albert Ràfels . 1 la molt adm1r~d p1nto1 Mar1 • G1rona, entre 

d' ltr s personalitats que, no r:al d r-he•, C'C•h1be1xen qualsevol 

pro f 

197;;J. 

e· e 1 t cumstanc 1 a 1. c:om r"" el meu cas. Al >'Ò passava el 

Po t orment. es va repetir el semlrlclíl~ però l'èxit 

p pul 1 qu al e p d més d d u ny , 198ó. v t( n11- 1 e>:posicló 

1 r::: ll'ln l 1 Fl :~rup de Bloonsbury. Barcelona, de la qual va1g ser 

c.nnn 1 1 1 que va suposa- 1 p1 1m 1 m • t r global qLe ensenyav 

al mòn aqLtest c:¡rup ~ té, sens dubtC', un deute e mb 11 que ha est t 

1, pel'ISO~ és E1na. 
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Perconalment també crec que E1nn ós un dels factors--¡ d •lc 

m~S lmportants--que expliqUen qLI~ 8 B~rcelona l~ tranSlClÓ 

polit1ca no s hagi acusat tant. pel que fa a cultura, com a 

¡raltra c1utat 1mportant de l'Estat espanyol, Madrid, la cap1tal. 

A Barcelona, cap1tal de Catalunya~ cal no oblldar-ho, es fe1a 

cultul a encara que, des del poder re 1, no se'n pugués fer. I E1na 

va ser un dels punts fc•cals, e11cara que nc• l'ún1c, d'aquesta 

cultura pé'll t de ser una escola de d1saeny, que ha donat alumnes 

sense els qLtals nc• ens e>:pllcar:íem loc~ds d•avantgllarda actual, 

publlC:c•cirons, c\pa1·ells que emprem a c l la11~ mostn:!s de les més 

~s possible, a la vegada, que molts escriptors catalans 

d'av1..11 tlngLtem Ln'la sens1b1l1t:at respec1;e al d1sseny SLtpel·icn- a la 

que t1ndriem, mentre hi ha una sèr1e de d1ssenyadors amb una 

pr parac1ó--1 un dellt--cap a temes de pensament 1 d l1teratura 

que no és freqüent en d~altres àmb1ts. en espec1al els espanyols. 

S1 la 1dea dels fund~dors. amb AleYandr~ C1r1ci al capdavant, 

va sar una Bauhaus, que fug2s do l'encasellament de les escoles de 

belles êlrts en cu¡-s~ és s¿Judable constata,- que mentl-e el fennsrne 

va fer c::c::nn-e el mc:odel Bauhaus ~ E1 na va nè1 >:er enc.R.-ê'l ~1n un 

fen:.1.ame 1 avltl el"t Cc<\'lVl~ amb un='l denoc•cràcia c1·1tlcable per·è, 

consc•lidada, pc.t: celebl-ar en palt els seus v111t anys d'existèncta. 

M rta Pessarrodona. 


