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DISSENY, IMATGE 1 COPES 

Les • 1n S e 
Home seriós on n'hi hagi, va camí de convertir-se en el dissenyador de testes per 

excel·lencia. El Festival de Cinema de Barcelona, la testa de la Modernitat, o la inauguració 
del Gran Colmado, són alguns deis seus treballs recents. L'últim, l'exposició del XXe 

aniversari d'Eina, de la qual ha estat un deis maxims impulsors. 

Caries Singla 

_ . Q uants anys fa que estas a 
¿ Eina? 

- Jo vaig estudiar-hiel primer curs 
complet, que va ser el segon, el 68. 
Després, en aquell moment, el Rafols 
ja estava can'sat i ho volia deixar. Jo 
eslava a Cadaqués a casa d'ell i li vaig 
dir que el que calia era buscar una per
sona que ho portés més directament i 
que ell en fos el director. L'endema al 
matí em diu : «Escolta, aixo que m'has 
dit, ho he pensat i la persona ets tu». 
I així vaig portar durant anys la part 
d'estudis, amb una comissió. 
La direcció d'Eina sempre ha 
estat col·legiada. Aquest any 
ho he deixat perque per ense
nyar t'hi has de dedicar ·i és 
molt apassionant pero molt 
esgotador. 

-¿Ara, quina és la leva ac
tivitat principal? 

-Aquest és el problema, de 
la meva professió no sé com 
dir-ne ni jo mateix. D'una 
banda, el que faig més és as
sessories d'imatge, i de l'altra, 
a través d'elles, actes en els 
quals es comUJiiqui el que 
el programa d'imatge con
templa . 

- També has treballa/ en la 
inauguració del Gran Colma
do, que tothom ha qua/ificat 
de molt espectacular. 

-Sí, el Gran Colmado tra
bo que és una idea que esta 
molt bé . Llavors vam mirar 
com s'havia de comunicar per
que el dia de la inauguració 
s'entengués que sera el Gran 
Colmado. Des de posar lapa
rada de tots els productes al 
carrer o que davant de cada ~ 
secció és mengés el que era ~ 
propi d'aquella secció, com ~ 
s'havien de donar les coses, les ~ 
begudes adequades. .§ 

-Eina ha tingut una impar- g """-""-'-

-No només a Barcelona, a l'Estat 
espanyol ara tot és diseiio, pero fa vint 
anys no existia res. 1 encara a Madrid 
no hi ha cap escoJa amb cap ni peus. 

- En canvi, ara el disseny és la 
moda. 

-- S'ha posat de moda i, a més, el 
terme disseny s'esta fent servir per tot. 
Ciar, bé o malament és veritat, en les 
coses sempre hi ha un procés de fabri
cació i algú !'ha d'haver pensat. Pero 
hi ha un abús del terme. Igual que 
imatge. Ara todo es imagen, també. 

-Arran de la inauguració de 
«Toes», el drugstore cultural, es co
men lava que per venir aqu( a muntar 

qua/sevo/negoci de cara al púb/ic, s'ha 
d'anar a buscar un equip de dissenya
dors que pensin el producte, mentre 
que a una altra banda, pintarien ello
cal i ho farien sense preocupar-se de 
res. 

-Sí, i sobretot a Madrid tothom 
campa, tothom s'atreveix a fer-ho tot. 
Ara ha canviat molt, perque fa anys, 
quan es va comenc;:ar a parlar de dis
seny alla, eren molt pocs els dissenya
dors reconeguts. 1 formació, no n'hi ha 
hagut. 

Perque una altra cosa que ha estat 
important a Eina i que ara s'esta per
dent és que un dissenyador, com qual

o-:r-.--.,--------------, sevol bon professional, sobre-
tot en temes relacionats ambla 
cultura, ha de tenir una forma 
ció humanística amplia. A 
Eina tant s'ensenyava política 
social com literatura o disseny 
gra fic. 

-A /'hora de fer/'exposició 
commemorativa, ¿que s'ha 
vp/gut ref/ectir? 

-Eina tenia un problema 
terrible, com que tot aixo va 
néixer en un moment que no hi 
havia la preocupació per dei 
xar documents i més aviat era 
anar tot a la contra, no hi ha
via fotos, no hi havia aquesta 
consciencia histórica que aixo 
podia tenir un interes. Es feia 
i punt. I a més, com que es 
feien tantes coses, s'anava 
fent, no es pensava. 

Jo trabo que no és una ex
posició pretenciosa, que era un 
altre perill, i que és just el mo
ment de fer reflexionar la gent 
jove sobre una serie de movi
ments que no coneixen. Des
prés, l'altra idea de l'exposició 
era que no fos únicament his
tórica, perque Eina esta viva i 
em semblava una contradicció 
total. Llavors, la idea que, en 
realitat, quan estara acabada, 
sen\ l'últim dia. Cada dia s'hi 
va treballant. 

tc'mcia decisiva en la implanta- "Un dissenyador, com qualsevol bon professional, ha de tenir 
ció del disseny a Barcelona. una formació humanística amplia". 

-A /guns deis moviments 
que estan ref/ectits a /'exposi-

38 EL T EMI'S 1 2 NOVE~IDRE 



tJ 
~ 

..; Una acció de Xavier 0/ivé a Pav/ovsky. 

ció, s'han jet vells rapidament. Hi ha 
coses que fa pocs anys eren mo/t mo
dernes, i ara són anacroniques, rat//ant 
el kitsch. 

-Pe1 o en can vi, tot torna, perque 
per exemple, l'espai del kitsch, del Jor
di Galí, ara fas un tomb per locals ele 
moda i la llum negra ha tornat del tot. 
En aquell moment, així com l'art es-

·. tava molt implicat políticament, en dis
seny es creía que amb l'estetica es 
podrien canviar bastant les coses. 
L'oposat del que es pensa avui dia, 
que es tornen a personalitzar els objec
tes, i es torna a la pe9a única. Pero hi 
ha coses que tenen un cicle, van i 
vénen. 

-A vui, i també se'n par/ava en la 
revista de Toes, el que la gen/ va a com
prar és una persona/ita/. 

-Sí, sí, torna aixo. El que passa és 
que en realitat abans ja hi era. El pro
cés de dissenyar sempre ha comportat 
exclusivitat. Per més que es facin se
ries, sempre són curtes. 

-Igual que la parau/a disseny, lam
bé s'ha posa! de moda la modernital. 
Tu estas en una comissió assessora per 
la modernització de la cultura, per tan! 
cal suposar que hi entens. 

-Sí, pero aixo ho he dit cinquanta 
mil vegades, el nom no m'agrada . . Les 
etiquetes no m'han agradat mai, jo tra
bo que els noms serveixen per molt 
poc, el que serveix és el que fas. 

-Hi ha hagut un moment que /afe
bre de la modernitat s'ha arriba! a bui-
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dar de contingut i consisteix només a 
sor/ir mol! de ni!, a anar a una serie 
de /loes que van canviant cada any. 

-Aixo no és gens nou, jo quan te
nia clivuit anys, no tenia gaires cliners, 
pero anava a Boccaccio, després vaig 
anar a Zeleste. Quan es va obrir, hi te
níem comuna mena de tertúlia. Jo cree 
que l'important és la barreja de gent 
que trabes, i a base de parlar neixen 
nous projectes i noves coses. 1 aixo cree 
que és fonamental, per a la feina que 
jo faig, per exemple. 

-Una de les coses que has treballa/ 
més úftimament ha esta! f'organit
zació de fes/es, la fes/a de la moderni
/a/, el Festival de Cinema de Barce
lona, Ogi!vy, el Gran Colmado ... 

-És pel que més em busca la gent, 
pero jo també sóc cíclic, per exemple 
tinc un Laos i dues plaques de disseny 
grafic, i també tinc un premi FAD d'in
teriorisme ... va com va, pero jo he anat 
alternan! les coses. Ara, disseny grafic, 
ja no en faig, treballem en equip amb 
algú. Pero ara tot aixo de les festes, 
també va relacional amb diferents 
factors. 

-Les copes són molt importants 
avui dia. 

-Sí, jo sempre m'ho he fet de do
nar copes a la gent i també és una: cosa 
que cíclicamcnt ha estat criticada. 
Abans es deia fer un vernissage de les 
exposicions, i sempre es donava una 
copa, perque el dia de la inauguració 
és un fet social. Es tracta de fer evident 

que és un acte social. Igual com quan 
ve algú a casa teva, Ji preguntes que vol 
prendre. 

-Des del punt de vista de la leva jei
na d'organitzador, divertir-se, i que el 
públic es diverteixi, ¿ és importan!? 

-Jo cree que potser no m'agrada la 
paraula divertir-se. 

-¿Lúdic, po/ser? 
-Lúclic ho trabo espantós. Jo cree 

que l'important és certa capaci ta! de 
sorprendre, de fer reflexionar, pensar 
a la gent, o riure, també, ¿per que no? 
Pero el canvi de contrastas, de coses, 
m'agrada molt. 1 per aixo jo cree que 
les copes també són importants. Sem
pre tens la gent guanyada, si tu d'en
trada, d'una manera identificable per 
a ells, els cuides bé, després la gent és 
summament agrai'da. 

-Tu trebal/es per orbites poNtiques 
mol! distants sense cap mena de 
problema. 

-Em sembla absolutament conse
qüent, perque una de les coses que real
ment hem d'aprendre en aquest país és, 
primer a treballar en equip, i després 
perque també cree que el país ha 
d'aprendre a dialogar i a entendre's. 

-¿Quin seria l'acte ideal que t'agra
daria jer? 

-Ara, res . Ja ho tinc clecidit, en tres 
mesos no agafo res. No me'n vaig de 
vacances ... m'estic aquí i ja esta, per 
anar més tranquil del que faig. A la pri
mavera ja torno, pero fa dos anys que 
no he fet vacances, és espantós aixo. D 
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