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L ' edat, un deis efectes 
secundaris de les mundanes 

dijous passat, ha estat una 
greu · preocupació per alguns 
deis fundadors de l'escola 
Eina. En efecte, les trucades 
reivindicant la joventut encara 
conse~ada han fet paJes un 
error de cinc anys al titular 
que encap~alava l'article ante
rior. 

El proxim mes d'octubre 
se celebraran els vint, no els 
vint-i-Cinc anys de la fundació 
de l'escola Eina. Un cop en 
pau amb longevitats i aniver
saris, i després de coneixer els 
principis de l'.escola, anem a 
veure de quina manera es 
commemoraran vint · llargs 
anys a l'avantguarda del dis
seny a Catalunya, i per tant, a 
Espanya. 

Cal dibuixar, primer, el . 
canvi d'imatge, de local i ; de 
taranna que, coincidint amb 
aquesta efemeride, afectara 
l'escola. No passen en va vint 
ánys, i més si tenim en compte 
el paper de punta de llan~a i 
de risc en els plantejaments 
que han estat raons de ser 
d'Eina. 

Per seguir amb una. matei
xa ideología evolutiva, la crea-

. tivitat proverbial en aquesta 
escoJa no es pot endormiscar, 
la dinamica més furiosa ha de 
presidir els conceptes pedago-
gícs. _ 

Sota la direcció de Miquel 
Espinet, el departament de 
disseny grafic liderat per Cla
ret Serrahima s'esta configu-
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Umberto Eco, un dels convidats pel vinte aniversari d 'Eina 

rant com a paradigmatic. Amb 
la norma de la creativitat més 
que l'academicisme, Claret 
Serrahima ha donat un carac
ter nou i interessant a un deis 
departaments més importants 
d'Eina. 

De vuit professors s'ha 
passat a trenta-dos: Juli 
Capella, Quim Larrea, 
Vicen~ Altaió, Jaume Vall
corba, Quim · Monzó, Quim 
Nolla, Patty Nuñez, Peret i 
molts altres noms il·lustres en 
el món del disseny i la creativi
tat són ~ls encarregats de 
formar els nous dissenyadors. 

Aquest canvi departamen
tal sera, juntament amb el nou 
disseny . de la marca Eina 
-creada per America Sán
chez- i el canvi de local -les 
noves instaHacions estaran a 
Piscinas y Deportes, més 
entroncades en la ciutat i amb 
un espai més adequat..:. el con
junt de mesures · que confor
maran el nou taranna d'Eina. 

Quant a la ::elebració de 
l'aniversari, tres seran els 
punts focals d'interes. En pri
mer lloc, l'edició d'un llibre 
confeccionat per . Rafols 
Casamada i Toni Marí, que 
contindra una mena de diari 

íntim del transcórrer d'Eina 
comparat amb una cronología 
catalana i europea. Per com
pletar aquesta memoria escri
ta, el !libre tindra una segona 
part iconica formada per un 
recull de treballs -setanta
d'ex-alumnes de l'escola, entre 
els quals es troben Claret 
Serrahima, Josep Baga, 
Mercedes de Azua, Auna de 
Tord, Neus Grabulosa i 
inoltsd'altres. 

En segon lloc, als locals de 
la Fundació de la Caixá de 
Pensions, la primera setmana 
d'octubre hi haura un cicle de 
conferencies sota el nom gene
ríe de Barcelona: hermeneuti
ca i disseny. 

Hi parlaran Umberto 
Eco, Gillo Dorfles, Roma 
Gubern, Toni Marí, Eugeni 
Trias, Oriol Bohigas i altres 
noms reconeguts en les disci
plines que composen el títol 
delcurs. 

Finalment, i potser la part 
més divertida, al Palau 
Robert, Xavier Olivé, Beth 
Galí i Marius Quintana dis
senyaran un flash-back crític 
que ·sera una visió a través 
d'historiques performances de 
les realitzacions durant vint 
anys a Eina. En un curiós tra
velling veurem de nou inter
vencions d'art povera, pop-art, 
conceptual art, collage i altres 
moviments que donaran molt< 
motius de reflexió actu~. 
sobre l'evolució artística qu-. 
ens ha portat a la tardomo
dernitat. 


