
EXTREMORIENT 

La festa de ca n'Eina era 
l'Extrem Orient, encara qu 
s'havia · confós t 

Casamada, en 
l'alumne) 
barbeta 
Gab 

El curs 1984-85 ha estat inaugurat per una lliçó 
magistral de Federico Correa que ens mostrà 
amb la gran agudesa i sensibilitat que el 
caracteritza «La ViJ.la Reale di Marlia>> recorrent 
pam a pam tot el seu jardí i mostrant totes les 
modificacions que han esdevingut al llarg de la 
seva història. Ens congratulem de que s'hagi 
renovat el vincle entre Correa i Eina, el qual 
en va ser un dels fundadors a l'any 1967. . 

La tradicional festa de final de curs d'EINA es 
ceJlebrà el dia 20 de juny amb una gran assistència de 
públic que omplí tot el jardí. El tema era l'Extrem 
Orient, i consistí en un homenatge a Madame 
Buterflay que apareixia pel mig de la vegetació del 
jardí env. tada pel fum i la /Jum dels focs artificials. 
La pr 'agonista, Manuela Rodríguez, del Grup de 
dans :ABA abillada i maquillada per Susanna G. 
Kor: i Marcel Montlleó desce,¡dia amb lentitud 
pf 'O.ta fins el públic. 
U idea de Xavier Olit!l,Josep C. Bagà i Agustí 
J '11114, 
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Aguilar, Sergi. Esculptor. Montesol. Marca de cigarretes, 

encara, es veu. Alemany, Pep. Es dibuixa, disse
nya i construeix ell mateix amb 
una cura tota natural. És qües
tió de fixar-s'hi , es veu. Binari Mora, Gabi. Del Barça, quan Su

birachs feia baranes d'aparca
ments Gabi Mora ja treballara 
en estacions de metro, del Bar
ça, passa vacances seguint 
obres arquitectòniques, del 

Artigau, Francesc. Molt millor, 
gràcies, s'ha aprimat i la rialla, 
que manté, ha perdut agror i ha 
agafat femineïtat. 

Ramon Barnils 

Borràs, Maria Lluïsa. Crítica, Ci-
rici Pellicer se la contempla del cel estant. Escrivia a la 
desapareguda «Canigó», també. 

Chaves, Norberto. Ah, encara se'n pot parlar? 
Daifuku, Jonathan. La sèrie «Shogun», per televisió l, 

els dilluns a dos quarts de deu del vespre, amb jesuï
tes vestits de color safrà i portuguesos poderosos, el 
noi s'enamora de la dona d'un dels homes de mà del 
seu protector i explotador. Mau. 

Esclusa, Manel. Enclusa és el nom del tros de ferro da
munt del qual piquen els ferrers amb el mall, mallet o 
mallol, més el martell, dit de ferrer pels no ferrers 
-vid. Albert Ferrer. 

Ferrer, Albert. Els sermons de sant Vicenç Ferrer són 
una de les peces més dignes de ser llegides, més mo
dernes de la literatura que ens ha precedit. Parlant en 
valencià l'entenien arreu d'Europa, i es duia taquígrafs 
que li agafaven els sermons taquigràficament. D'a
quests discursos fotografiats pels taquígrafs se'n guar
den, però s'ensenyen poc perquè hi surten interjec
cions d'època, insults i d'altre material no literari. De 
lectura imprescindible per a decoradors d'ànimes. 

Girona, Maria. Directora d'Eina, pintora, i un be. 
Gubern, Sílvia. La darrera vegada que el públic la va po

der contemplar a lloure va ser el setembre de 1983, en 
la festa inaugural de la temporada. Una festa tan reei
xida que tothom es va convèncer que per aquella ve
gada la temporada ja s'havia acabat. Va ser a can Car
doner, al carrer de Ballester. Hi havia el seu germà, 
que va departir i ballar fins a darrera hora. També hi 
havia Ja Virgili, i una altra. 

Hernandez-Cros, J. E. L'assassinat del senyor Cros, de 
l'empresa Cros, va somoure els especialistes: bomba 
enganxada al pit amb esparadrap, que esclata quan el 
senyor Cros es tanca al lavabo i se la vol treure ell sol, 
una carnisseria de la qual no es coneixen fotografies 
en color. 

Jové, Àngel. Famosíssim, el president màrtir, Lluís 
Companys, es deia Jover de segon cognom, probable
ment era De Jover: Lluís Companys i De Jover. D'a
quí ve Ja llegenda que era aristòcrata, baró de Jover. 
Jover és qui mena el jou, i jou és l'estri que uneix el 
parell. 

Lahosa, Joan-Enric. Ramader. 
Miserachs, Toni. Tenia una vidriera emplomada a casa 

seva, entre el vestíbul i l'estar-menjador. Superman la 
va visitar a través de la vidriera. Gran acció artística, 
es veu. 

Barça, ltalià, ulls de · moro. 
Molt amic de. 

Moragas, Toni. Vid. Gabi Mora per a les qüestions més 
importants. Molt amic de. 

Olivé, Xavier. És qui va encarregar, amb insistència im
pròpia, la confecció d'aquestes notes. 

Pessarrodona, Marta. Víctima d'una de les jugades més 
celebrades de la classe obreroide de fa uns anys, avui 
cobrant com locos de la Generalitat: com que sempre 
parlava de Virginia Woolf, un dia al diari «Avui» li 
van canviar Virginia per Vagina: Vagina Woolf hom 
va poder llegir a !'«Avui», per primera i potser darrera 
vegada, el mot pudend. La Pessarrodona es devia sen
tir satisfeta si va arribar a saber que més d'un s'havia 
donat de baixa del diari autèntic «Papitu» adiat. 

Picazo, Glòria. Relacionable arbitràriament present 
també a la primera i darrera festa de la temporada an
terior, començava a haver-hi persones de negre, d'in
fluència primerença berlinesa. Vid. Sílvia Gubern, 
Maria Lluïsa Borràs i Enric Steegmann. 

Ràfols, Albert. Es caracteritza per haver regalat unes 
pintures murals, de les que poden costar la ronyonada, 
a l'Ajuntament de Barcelona. Pobret. Tot i així els 
seus quadros es guarden com tresors, i ja hi ha qui dis
tingeix els de la primera època de tots els que van ve
nir després. Fins al punt que els primers potser els re
galava als seus amics. Pebrets. Mentre que tots els al
tres els ven. Poèticament, porta el mateix camí. Al se
gle XXI el descobriran, però no hi pateix perquè 
tothom el té com a director màxim d'Eina. 

Sanchez, América. Pseudònim de Pérez-Sanchez. 
Satué, Enric. Retirat, cobra més que mai, li entusiasma 

tenir idees i realitzar-ne el primer exemplar, després 
anar fent, retirat. 

Steegmann, Enric. Amb el nom ja paga. Darrerament 
una senyora o senyoreta probablement berlinesa, estu
diant probablement en aquella universitat amb beca, 
s'ha fet certificar que estudia dues assignatures a la 
Universitat Autònoma per poder seguir gaudint de la 
beca l'any que pensa passar entre nosaltres. 
Schmatzen. 

Trías, Eugenio. Va ser titllat de totalitari l'altre dia per 
un ministre espanyol que diu que parla català. Trias 
parla espanyol. La imatge que n'ha de perdurar és la 
de timidíssim alumne dels jesuïtes de Sarrià, amb pèl 
moixí afaitat massa tard, i esverant-se només quan ne
vava i feia batalles de boles de neu. La resta del temps 
ja volia de filòsof, i continua, també allò de les batalles 
de neu. 





Relació de canvis en l'estructura d'EINA: 

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 

Mercè Valeri, Secretària de Direcció 
Mailo Farré, Ajudant d'Administració 

secretaria de l'Escola. 

CONSEIL D'ESCOLA 

- Càrrec executiu i representatiu de l'Escola. 
Convoca reunions, coordina les especiali
tats i departaments i organitza l'estructura 
administrativa i de funcionament. 

- Ajudes a la direcció. 
- Economia de l'Escola, correspondència 

material. 

A. Ràfols Casamada, 
Degà 

- Càrrec representatiu 
de les relacions de 
l'Escola amb l'exte
rior. Lloc d'honor. 

Pep Alemany, Vocal 
Miquel Espinet, Vocal 
Maria Girona, Vocal 
Joan E. Lahosa, Vocal 
Toni Marí, Vocal 
Toni Miserachs, Vocal 
Xavier Olivé, Vocal 
Mercè Valeri, Vocal 

CAPS DE DEPARTAMENT 

Pep Alemany, 
Dept. INTERIORISME 

Maria Girona, Dept. ART 
Toni Marí, 

Dept. TEÒRIQUES 
Toni Miserachs, 

Dept. GRAFISME 

- Comissió formada pel 
Degà, els caps de departa
ment i vocals per debatre 
i marcar les directrius 
ideològiques i estructurals 
de l'escola. 

- Responsables directes dels 
aspectes pedagògics del de
partament i actes cultu
rals i seminaris, coordinat 
amb la direcció. 


