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L 'evo/ució de /'ensenya d'Eina. 

EINA, 
VINT ANYS 

D' A V ANTGUARDA 
per Alícia Suarezi Merce Vida! 

A l'hora de fer la historia del disseny entre nosaltres cal comenc;ar per Barcelona i, si volíem parlar 
de l'ensenyament del disseny, un dels llocs decisius és l'escola Eina. 

Els orígens d'aquesta moderna disci
plina, el disseny , els trobem en la 
industrialització, en Morris i l'Art Nou
veau; amb el Modernisme, Catalunya 
entrava de pie en aquests inicis. Més 
tard, amb la introducció del racionalis
me, els anys trenta, continuarem assis
tint a una sintonía amb el que se sol 
considerar un moment clau de la confi
guració del disseny industrial, simbolit
zat en bona part per la Bauhaus. La 
guerra estronca aquest desenvolupa
ment, i cal esperar el boom economic 
deis anys seixanta pera reprendre, amb 
la modernitat, un !loe en aquest camp. 

Quan ell960 es va constituir l'Agru
pació de Disseny Industrial (ADI) del 
FAD, la primera junta fou presidida per 
Antoni de Moragas i Gallissa, amb 
Alexandre Cirici de vice-presiden t. J a 
des del 1951, Cirici treballa va en dis
seny publicitari a Zen, i quatre anys 
després portaría a terme el que ben 
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segur que era el primer treball universi
tari catala (la seva tesi de !licenciatura) 
sobre disseny industrial. Cirici, interes
sat pel disseny i actiu dins la seva 
militancia en el terreny de la crítica 
d'art, en unió amb d'altres creadors 
també moguts per un neguit de moder
nització i un compromís amb el país, 
havia impulsat la creació de l'ADIFAD. 
Tots plegats eren un grup que creia en 
les possibilitats del disseny en un mo
ment en que la indústria basava la seva 
creativitat en el plagi directe i sovint 
barroer deis articles estrangers. L'ADI
FAD es propasa va -i ho aconseguiria
sensibilitzar la indústria i el públic 
envers el disseny industrial. Logica
ment també havia de fer-se patent la 
necessitat de pensar en la formació de 
futurs dissenyadors . Aixó, unit a la 
consciencia que l'ensenyament de l'art 
esta va clos en un món academic tancat i 
oficialesc, dugué a la creació, ell959, de 

!'Escala d'Art del FAD, que, com digué 
Moragas , fou <da primera pedra de 
l'ensenyament de l'art i el disseny amb 
un esperit nou i amb una visió nova, 
d'avantguarda, en el nostre país ». En 
aquesta escola ja es plantejaren les tres 
seccions, de disseny grafic, d'interioris
me i de disseny industrial, que han 
esdevingut típiques d'aquests ensenya
ments . 

L'Escola d'Art del FAD desaparegué 
aviat, i el1961, al CICF, es crea Elisava, 
que dirigí Albert Rafols Casamada, fins 
que cinc anys després sorgiren proble
mes i amb ells una escissió que dona 
!loe a la fundació d'Eina . Cirici fou un 
puntal de totes aquestes iniciatives , pel 
que fa a les orientacions pedagógiques i 
als plantejaments, i a ell es deuen els 
noms d'Elisava i d'Eina. 

A la casa Dolcet de Rubió i Bellver, al 
peu de Vallvidrera, comenc;:a a principis 
de 1967 l'activitat d'Eina, amb un petit 
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UNA ESCOLA D'ART I DISSENY 
EN LA QUAL LA VESSANT HUMANÍSTICA 

HA TINGUT UN PAPER DOMINANT. 

La casa Do/cel (1906-1907) de l'arquilecte Joan Rubió i Bel/ver, 
seu d'Eina des de 1967. 

grup d'estudiants i d 'entusiastes profes
sors que poc es podien imaginar que, 
vint anys després, en un palau del 
passeig de Gracia i amb el suport 
del govern catala, una massa ingent 
d 'antics alumnes, de professors i d 'a
mics d 'Eina, s'aplegaria per commemo
rar dos decennis d'existencia . 

La commemoració s'ha centrat prin
cipalment en l'exposició presentada 
amb el títol d'«Eina . Vint anys d'avant
guarda». Un títol que , per cert, reflec
teix molt bé la trajectoria de l'escola . 
De la mateixa manera que , tot just 
entrar a l'exposició, era ben significati
va la contraposició entre art i tecnolo
gía. Una escultura viva a l'entrada, ésa 
dir un model classic, un nu , pero amb el 
cos daurat, amb la immobilitat d'una 
pe~a de bronze, pero amb el bategar 
d'un ésser viu, model, obra, ficció , reali
tat, ironia , tot un símbol de l'ensenya
ment i deis models academics trastoca t. 

Enfront, un monitor de vídeo presenta
va l'exposició. Eina s'ha definit sempre 
com una EscoJa d'Art i.Disseny, en la 
qual la vessant humanística ha tingut 
un paper dominant. D'una banda per
que ja des de bon comen~ament era 
aquesta l'orientació que presidia la con
cepció d'Eina; de l'altra , perque un 
plantejament de caire més tecnológic 
-no ens hem d'enganyar- era difícil, 
si no impossible , en una empresa sorgi
da del tan característic voluntarisme de 
la societat catalana més compromesa 
ambla realitat nacional. Quan, al cata
leg de l'exposició , Albert Rafols fa la 
historia de I'Escola , mostra molt clara
ment com, el 1971, aquesta contraposi
ció esdevingué conflictiva entre l'alum
nat. Per aixó Eina amb l'art d'avant
guarda tingué un protagonisme mol t 
superior al que hauria tingut només 
Eina amb el disseny industrial; natural
ment no és només aixó, sinó que el fet 

de voler un ensenyament dinamic, que 
reflectís les palpitacions de la societat 
del moment, facilitava una concepció 
oberta a les actituds canviants deis 
moviments d'avantguarda i connectava 
amb el món internacional. 

Per aixó dins Eina han pres una 
vitalitat extraordinaria, encara que no
més sigui per a una minoria , les noves 
metodologies , l'estructuralisme, la se
miótica ... , i així mateix tots els corrents 
artístics que Ji són contemporanis, des 
de les ressonancies del Pop, passant per 
l'agitació social i sobretot per un 
conjunt d'experiencies ben significati
ves del moment conceptual connecta
des ambles recuperacions d 'alló vulgar, 
del mal gust, del Kitsch, de I'Under
ground, fins a la realització d 'environa
ments , happenings, performances, etc. 
Un cúmul d'experiencies, efímeres la 
major part, a les quals Cirici sempre va 
donar ressó des d'aquestes mateixes 
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Sovínt les 
actlvltats d'Eina 
han pres el caíre 
d'unB testa en 
la qua/ es juga 
amb l'amblent í quasí 
amb una escenografía. 
Pera l'exposícíó se 
n'hll reconstruí/ alguna, 
com la «testa marina» 
relnterpretada 
per Xavler 0/lvé. 

La importancia que 
tlngueren movíments 
com l'art pobre 
í el conceptual 
van trobar a Eina 
una bona caixa 
de ressonancia. 
A l'exposlció 
ho testimonia va l'espai 
de l'art pobre muntat 
per Antoní Llena. 

El dlsseny fou, des de be// comenvament, 
un deis forts d'Eina. · 
A l'exposícló ho evoquen a/gunes peces, 
com aquestes de Josep Arega/1. 

Real/tzacíons de Peret 1 de Roger a l'espaí ded/cat al cllmic, 
. una forma d'art a la qua/ Eina ha ded/cat cursos i semínarís. 

Pera E/na, el curs 1987-88 ha comenvat 
a les sales del pa/au Robert amb tallers oberts. 
Rafols Casamada hí féu a/gunes c/asses de pintura. 
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El catiJ/eg publícat 
en ocasió de l'exposició 

presenta obres d'artistes 
vinculats a /'escala. 

CoWegi Oficial á Atquitede.s 
de Catolvnyo.Pio<;o N<M> 5 
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Tone Hsverstad, disseny griJfic. 

Francesca L/opis, Últim vol de nil (1987), tecnica mixta sobre fusta . 

Antoni Aro/a, Carolina Butró . 
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Joaquim Cañe/las, 
senyals pera un hospital del Punjab. 

Josep L/usciJ, llum penjat Luna (1985). 
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pagmes i que l'exposició ha mostrat 
molt encertadament. Llastima que la 
secció grafica del cataleg no aplegui 
aquests aspectes. 

Paral·lelament a les manifestacions 
d 'Eina com a centre d 'art dinamic i 
avantguardista, el dissen y hi ha tingut 
un camí semblant. Cal precisar, pero, 
que aquelles tres branques inicials 
aviat es reduiren a dues: interiorisme i 
disseny grafic . D'ambdós aspectes, l'ex
posició presentava una bona selecció 
dels treballs de disseny grafic -com els 
cartells guardonats al Premi Joan Mi
ró- i una puntual documentació sobre 
activitats de !'escoJa, tan representati
ves com el muntatge de les exposicions 
ADLAN, al Col ·legi d'Arquitectes , i la 
d'Homenatge a Joan Miró , a Granollers; 
així com el projecte de remodelació del 
Museu Picasso, concretament la presen
tació de la serie de «Las Meninas» i 
l'estudi de la imatge grafica del Museu. 

L'anhel de transformar la societat 
que sol anar implícit dins la idea d'a
vantguarda no deixa de tenir una pre
sencia a Eina , no ja solament entre 
J'equip de professionals que han passat 
per !'escala, sinó també en mol tes de les 
seves manifestacions públiques . Per 
exemple, J'exposició ADLAN fou qualifi
cada significativament pels sectors més 
reaccionaris (Fuerza Nueva) de «IWStal

gia subversiva», i el treball al Museu 
Picasso s'inscrivia precisament en un 
tema , el dels museus, entorn del qual 
tantes critiques s'havien aixecat des 
deis sectors més progressistes de la 
societat. 

La peculiar estructura d 'Eina , tot i 
les variacions que s'hi han prodult al 
llarg d 'aquests vint anys, ha permes 
sempre una flexibilitat quant a la ínter
venció d 'un amplíssim nombre de pro
fessionals en un clima molt enriquidor i 
efervescent. També és cert que el redult 
nombre d 'estudiants ha facilitat unes 
relacions, unes vivencies, uns contactes 
personals que creaven un ambient gai
rebé excepcional davant la creixent 
afluencia en massa en tots els camps de 
J' ensenyamen t. Sens dubte d 'aquesta 
estructura ha derivat , en bona part, la 
diferenciació d'Eina respecte a d'altres 
centres oficials del mateix tipus ; pero 
també perque, dins la logica heteroge
neltat de professionals, sempre ha coin
cidit en els equips dirigents de !'escoJa 
una posició en primera línia de la 
modernitat i amb una preocupació pe
dagogica que molt sovint es troba a 
faltar entre els professionals de J'art. 

En síntesi, dones, J'exposició ha ofert 
un panorama de J'art a Catalunya, a més 
d'una revisió historica de la tasca d'Eina . 
Certament hieren commemorats els vint 
anys d'existencia d'una escoJa, pero la 
historia continua i per aixo els tallers 
oberts de disseny i art, formant part de 
!'estructura de la mostra, han servit pera 
iniciar un nou curs academic que es 
presenta sense interrupció i amb el taran
na obert de sempre. 
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• Carlos Pazos, 
Tú a Hong Kong, yo a Tonkín (1986), 
ensamblatge d'objectes. 

Caries Riart, Caries Riart Chair. 
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_.~JI 
Ramon Pérez Colomer, 
Vins de Catalunya, Jogotip. 
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