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Com si es tractés d’un designi, tornem on EINA va començar. Amb 
la mateixa il·lusió amb què es va fundar a la torre Dolcet, ara ens 
proposem habitar la torre de Bosc, a pocs metres de distància.

EINA es renova i s’amplia seguint l’esperit institucional i una ma-
nera d’entendre l’art i el disseny com un pensar i un fer crítics, 
lleugers i compromesos, capaços de formular i resoldre estèticament 
les necessitats i els desafiaments que plantegen els temps actuals.

EINA necessitava espai i la fortuna ens ha donat aquest magnífic 
edifici que, s’ ha dit amb encert, té ànima EINA. Per la proximitat 
amb Dolcet i amb Sentmenat, per la ubicació al peu de Vallvidrera 
i al capdamunt de Sarrià, entre la ciutat i el bosc de Collserola. Per 
la història de l’edifici i per la seva configuració, amb la torre i el 
cosidor al voltant del gran pati. Per la relació amb el barri. Per tot 
i per alguna cosa inefable que se sent només entrar-hi que és, al cap 
i a la fi, el que distingeix EINA i la seva comunitat. 

El 1967, quan EINA es va fundar, es tractava de recuperar una cul-
tura arrabassada per la dictadura franquista i de liderar un pro-
jecte pedagògic en la tradició de la Bauhaus i de l’Escola d’Ulm. 
L’escola es va constituir en un referent de la modernitat i del pen-
sament crític sobre les humanitats, les arts i el disseny. 

Ara es tracta de reafirmar la nostra identitat i de reivindicar aque-
lla posició de referència. El nou edifici de Bosc ha de catalitzar el 
procés de refundació que s’ ha posat en marxa i ha de ser la mate-
rialització dels valors de transversalitat, performativitat, manuali-
tat, transformació digital, inclusivitat i diversitat.

En part per això s’ hi ha fet una intervenció bàsica i s’ ha pensat en 
la renovació com un procés participatiu de professors i alumnes de 
l’escola. L’edifici de Bosc ha de representar, en ell mateix i en les ac-
tivitats que s’ hi duran a terme, la nova manera de pensar les idees 
del disseny i de l’art, del seu aprenentatge i la seva pràctica. 

Ha arribat el moment de tornar a pensar per què som el que som i 
com hem de respondre al món en què vivim. L’emergència climàtica, 
la sostenibilitat i l’economia circular, la justícia de gènere, la salut, la 
ciutat i la mobilitat són problemes que hem d’abordar creativament.

Disposem de les eines: hem posat en marxa Eina Idea, un àmbit 
de pensament estratègic, d’acceleració d’ idees i una plataforma 
de programació. I hem constituït EINA Obra, un projecte que pro-
mourà relacions tàctiques entre EINA, les empreses i la societat. 

I ara disposem del nou espai de Bosc, que ens ha de permetre des-
envolupar tota aquesta activitat en condicions òptimes. Però hem 
d’ insistir en la renovació en les pedagogies i hem d’assolir l’ex-
cel·lència en la docència, la recerca i la realització tècnica. Hem de 
tenir una perspectiva global i, alhora, propera, local i immediata. 

Hem de reforçar la nostra presència en els circuits internacionals 
i liderar el diàleg amb la ciutat i les seves institucions culturals i 
d’ investigació tant en les arts com en les ciències i les noves tecno-
logies. Els que formem EINA estem compromesos a fer-la millor, a 
situar l’escola com un centre democràtic, compromès amb pedago-
gies, investigació i pràctiques d’ intenció transformadora, impul-
sades per la responsabilitat social i ambiental, el pensament crític 
i l’estudi indisciplinat i disruptiu. 

Amb el Patronat i junts professors, personal, alumnes i la comunitat 
d’EINA hem de construir a Bosc i a Sentmenat l’EINA del futur. 

Miquel Molins
President

Fundació EINA
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EINA ‘in the Making’
Reflexions davant de l’ampliació dels espais docents i creatius

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, és una escola de disseny i art que, 
des que va ser creada el 1967, ha impartit docència en els àmbits del disseny d’interiors, el dis-
seny gràfic i el disseny de producte o industrial. Hereva de la Bauhaus (1919-31) i de l’Escola 
d’Ulm (1950-68), va ser fundada per portar a Barcelona la pedagogia moderna i la cultura 
creativa de la modernitat, absent al tardofranquisme espanyol. 

Els nostres mètodes pedagògics donen molta importància al vessant pràctic, 
manual i experimental, i a la seva aplicació al disseny. Per a nosaltres, el dis-
seny no és només una professió, sinó tota una manera de veure, comprendre 
i viure al món. En canvi, l’art ens aporta maneres d’apropar-nos al disseny: 
observant el que ens envolta, experimentant amb la novetat, qüestionant el 
que és habitual, indagant amb esperit crític, i essent creatius i innovadors.

EINA va començar a funcionar com a escola a la torre Dolcet, a la carretera de Vallvidrera, 
obra de Joan Rubió i Bellver. Als anys noranta, l’escola es va traslladar a la torre dels Marquesos 
de Sentmenat, un nou edifici cedit per l’Ajuntament de Barcelona, on ha estat desenvolupant 
la seva activitat pedagògica des de llavors. Des d’aquest moment, EINA ha complementat els 
seus tallers amb la incorporació de l’espai cultural Barra de Ferro, que allotja un taller d’estam-
pació i serigrafia, i una petita sala d’exposicions, al centre neuràlgic de la ciutat de Barcelona.

Les necessitats espacials d’EINA
El món de la creativitat i l’art no és estàtic, i en els darrers anys hem vist la 
introducció de noves formes i idees en la praxi. D’una banda, la incorporació 
inajornable de les tecnologies digitals, que requereixen un tractament i unes 
infraestructures particulars. D’altra banda, una important revaloració de l’au-
toproducció i la fabricació autàrquica dels béns de consum, de resultes d’un 
cert posicionament crític en contra de la societat de consum, i en favor d’un 
món més sostenible. Finalment, en una mena de síntesi, ha emergit una cons-
ciència creixent de la importància de la manualitat en l’expressió artística i 
en la producció. La idea que els processos cognitius, les emocions i els movi-
ments corporals estan estretament relacionats i s’influencien recíprocament 
és avui completament recolzada per les ciències cognitives, la pedagogia, la 
psicologia i la recerca en intel·ligència artificial. 

L’activitat pedagògica d’EINA, sempre innovadora i canviant, s’ha anat adaptant a aquestes 
noves necessitats, i això ha obligat a multiplicar els espais docents i de creativitat. A més, l’es-
cola ha anat creixent en nombre d’alumnes, ja que s’han incorporat noves titulacions a les ja 
existents en diferents àmbits. Enguany, l’espai disponible a la torre de Sentmenat s’ha quedat 
francament estret, i és del tot insuficient per a desenvolupar la nostra activitat amb normalitat.

EINA va estar buscant activament una nova seu al Poblenou, entre les indús-
tries creatives i el món artístic de la ciutat, i també al Districte Cultural de 
l’Hospitalet. Però finalment, fent una aposta estratègica, ha decidit quedar-se 
a Sarrià, on des de fa 50 anys ha anat forjant la seva identitat, un districte amb 
el qual hi ha lligams molt forts.

La cerca per Sarrià, als voltants de la seu actual, va donar com a resultat el descobriment d’un 
edifici en desús, situat just davant del Peu del Funicular, propietat del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. Un cop visitat l’edifici per part del Patronat, l’equip directiu i 
alguns professors, es va determinar que podia cobrir les necessitats de l’escola i es va decidir 
sol·licitar-ne una cessió i començar un procés de renovació i rehabilitació. L’edifici, però, no 
trigaria a mostrar les seves bondats, i també la seva interessant i truculenta història. 

El nou edifici del carrer del Bosc, 2, recentment cedit per la Generalitat a 
la Fundació EINA, representa per a nosaltres una oportunitat de millorar 
substancialment algunes instal·lacions principals que fins ara eren molt re-
duïdes, i dotar-lo de serveis complementaris dels quals no disposàvem enca-
ra: augmentar les superfícies de taller; disposar d’espais de creació autòno-
ma; habilitar despatxos i tallers de recerca i seminaris; ampliar la capacitat 
d’emmagatzematge d’obres d’art (de la col·lecció de la mateixa Fundació, i de 
peces dels alumnes); multiplicar la capacitat de l’arxiu històric, i adequar-ne 
tècnicament els serveis; etc. Volem que aquesta aposta permeti actualitzar i 
reforçar tot allò que fem a EINA, posant-ho al servei d’una escola renovada, 
de la ciutat, i d’una pedagogia del segle XXI.

En el centre de la imatge, l'edifici 
Hogar Santa Marta, vist des de  
la Carretera de Vallvidrera. 1972. 

Pau de Solà-Morales 
Director
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
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Història de l’edifici principal i de l’annex
L’edifici del carrer del Bosc, 2, va ser construït als anys trenta, i entre els anys 
cinquanta i els anys vuitanta va ser la seu de l’Hogar Santa Marta, una resi-
dència per a mares solteres propietat del Patronato de Protección de la Mujer, 
depenent del Ministeri de Justícia. L’Hogar Santa Marta va ser fundat per 
Ángela Castells, qui també va ser guionista i ànima principal del programa 
d’Elena Francis, tan popular a la ràdio espanyola dels anys cinquanta. 

Tot i que desconeixem l’autor de la primera etapa de l’edificació, era una torre força tradicio-
nal d’estil pseudomodernista i art-déco, força diferent de la que existeix ara: tenia tres plantes 
(un semisoterrani i dues més), teulada inclinada a dues aigües, amplis balcons i terrasses, i 
obertures amb detalls orgànics, i un espaiós jardí. Curiosament, els administradors de l’Hogar 
Santa Marta van encarregar als arquitectes Oriol Bohigas i Josep Martorell (després MBM) la 
construcció d’un cosidor i uns dormitoris al final de l’esmentat pati. Aquesta ampliació, de 
la qual tenim totes les referències, va tenir diversos projectes i propostes, i va ser finalitzada 
finalment l’any 1964, en un estil clarament diferent, més modern, propi de l’època. Es tracta 
d’un edifici d’estructura de formigó i murs portants de fàbrica de maó vist, que presenta una 
façana molt oberta al pati i una disposició interior racional i diàfana.  

Desconeixem en quin moment la torre original va ser remuntada amb una 
quarta planta, modificant-se completament la teulada i la torre, i cobrint-se les 
terrasses. Als anys vuitanta o noranta, l’edifici va passar del Ministeri de Justícia 
a mans de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, i des d’aquell 
moment va ser utilitzat com a “centre de menors”. Posteriorment, cap a l’any 
2012, va entrar en desús a conseqüència de la nova normativa i regulació de 
l’atenció als menors de la Generalitat.

Quan l’edifici va ser cedit a la Fundació EINA, tenia un aspecte lúgubre i fosc. L’interior 
corresponia a aquesta darrera activitat educativa, en els acabats i les distribucions. Totes les fi-
nestres i portes estaven assegurades amb reixes, i el perímetre de la finca estava recrescut amb 
filats i tanques metàl·liques. Fins i tot hi havia nombroses cel·les d’aïllament, que es correspo-
nien amb l’activitat anterior com a centre de menors. La memòria dels fets esdevinguts a l’edi-
fici, al llarg d’aquesta complexa història, és per a nosaltres un punt de partida i mantenir-la, 
en la mesura del possible, és una de les prioritats del projecte de rehabilitació i adequació.

Una reflexió al voltant del projecte arquitectònic
Per a donar resposta a les necessitats pedagògiques futures de l’escola EINA, 
el projecte arquitectònic de rehabilitació i adequació de l’edifici del carrer 
del Bosc va haver de ser repensat de dalt a baix. 

EINA és molt conscient de la societat en què desenvolupa la seva tasca, i vol exercir un paper 
modèlic: en el moment present de finalització de la modernitat arquitectònica, de posada en 
crisi dels sistemes jeràrquics, carregats de significat i de certesa, i de qüestionament del progrés 
i el creixement, els mecanismes de presa de decisions en afrontar una obra d’aquesta magnitud 
també s’han de repensar. Per a tota la comunitat d’EINA ha estat un veritable repte replante-
jar-se el procés d’intervenció en el nou edifici, planificar els seus “usos futurs” i determinar-ne 
el “resultat final” (que, com veurem, són conceptes convencionals que hem modificat). 

Per començar, moltes de les tècniques i idees del futur pròxim, i les profes-
sions que se’n deriven, encara no tenen denominació i s’han d’inventar. Pe-
dagògicament seria un error reproduir i repetir mecànicament els tallers, els 
laboratoris, i els mitjans que ja tenim, en un espai que volem projectar cap 
al futur. En canvi, preveure el que encara “no és” requereix un elevat grau de 
flexibilitat i improvisació, que no és habitual en el terreny de l’arquitectura, 
tan avesada a l’autoria del Demiürg. 

En el primer moment, acuitats pels tempos inexorables de la indústria de la construcció, es va 
optar per fer una intervenció arquitectònica “mínima”, tenint en compte diverses finalitats: 
– intentar recuperar els espais disponibles a l’edifici, obtenint la distribució més àmplia i

diàfana possible, sense comprometre excessivament l’estructura; 
– no tancar un projecte “acabat” i deixar algunes possibilitats obertes, i permetre a l’edifici 

“créixer” en el futur, per adaptar-se a les noves necessitats i a maneres canviants d’apren-
dre, crear i experimentar; 

– i, finalment, fer intervenir els usuaris en la seva concepció i planteig, convertint el mateix 
 edifici en un material pedagògic i un banc d’aprenentatge.

Tanmateix, en l’actual situació d’imprevisibilitat “permanent”, pronosticada 
per filòsofs i científics a parts iguals (des de Lyotard fins a Prigogine), no es 
pot planificar amb la seguretat de qui creu en un món estable: la “fi de les 
certeses” ens obliga a passar de les “instruccions”, les directrius o el dictat, a la 
“gestió de la incertesa”. 

Per tant, pel que fa al projecte arquitectònic i d’usos pròpiament dit, en comptes d’optar per 
la intervenció d’un únic autor arquitecte, que dirigís l’operació, es va creure que seria més pro-
fitós fer un treball coral de descoberta i posada en comú de les necessitats dels futurs usuaris. 

Per tal d’anar adaptant aquest projecte inicial a les necessitats que anessin sor-
gint, es va convidar professors, personal d’administració i serveis i estudiants 
a accedir a l’edifici per estudiar-ne les possibilitats. Alhora es va demanar a al-
guns membres de la comunitat d’EINA (que compta amb força professionals 
de l’àmbit de la construcció) que adoptessin el rol de tècnics i de direcció 
facultativa (cal destacar la labor intensíssima d’Alicia Núñez, Enric Steeg-
mann i Raúl Oliva). En un procés d’iteracions successives, en un diàleg entre 
els tècnics i els usuaris, s’ha anat cocreant, corregint i modificant el projecte 
sobre la marxa, i s’han gestionat aquestes idees convertint-les, fins on ha estat 
possible, en un projecte arquitectònic. 

Una manera distinta de treballar, sens dubte, basada en la cooperació i la negociació (dialècti-
ca) per ajustar les diferents necessitats i tensions, per assolir nous punts d’equilibri: projectar 
un edifici contra la certesa, contra el determinisme tecnològic i cultural, esdevé una tasca 
força complexa de descoberta i creació en ella mateixa, menys eficient, menys lineal, i més 

carregada d’inconvenients i de transaccions. El 
disseny, al cap i a la fi, es constitueix per una suc-
cessió de microdecisions, i una manera de pre-
veure l’imprevisible és deixar algunes d’aquestes 
(si no moltes) microdecisions obertes.
Així, s’ha convidat algunes assignatures del grau 
de Disseny i diversos mòduls de postgraus i màs-
ters a fer-hi una reflexió, i a aportar idees segons 
projectes acadèmics, que s’han presentat en pú-
blic i s’han incorporat com a iniciatives. També 
s’ha previst una sèrie d’intervencions artístiques, 
liderades des d’Eina Idea i amb la col·laboració de 
Jordi Colomer, patró de la Fundació, amb artistes 
rellevants de l’escena barcelonina que, acompan-
yats de petits grups d’estudiants, treballaran en 
diversos aspectes de l’edifici, la seva memòria i el 
projecte arquitectònic. Aquestes propostes per-
formatives ens ajudaran a rellegir i interpretar els 
espais, els paraments i les seves històries, des de 
dimensions completament diferents. 
Per tant, també la refacció del mateix projecte arqui-
tectònic per a l’edifici ha esdevingut un motiu d’ex-
perimentació i recerca, a més d’un treball col·lectiu.

La reforma de l’edifici
La reforma de l’edifici ha tingut i tindrà diverses fases: en la primera fase, 
d’enderroc, s’ha procedit al buidatge de totes les divisions interiors, l’aboca-
ment de les reixes i tanques metàl·liques, i la retirada parcial de paviments, 
sostres falsos i alguns revestiments, fins a deixar nua l’estructura de l’edifici. 
En aquest procés, s’ha fet un esforç per mantenir alguns acabats, paviments 
i alguns elements decoratius, per tal de deixar constància, aquí i allà, de la 
memòria de l’edifici i del seu passat.

En la segona fase, de reforç, s’han fet una sèrie d’intervencions arquitectòniques de gran di-
mensió per consolidar l’estructura, garantint-ne la solidesa i la resistència, i adaptar-la a la 
normativa vigent. Així mateix, a l’edifici principal s’ha construït una escala nova, més àmplia i 
segura, i s’ha adaptat el forat i el fossat de l’ascensor existent. A l’edifici annex també s’ha subs-
tituït l’escala vella per una de nova i se l’ha dotat d’un nou ascensor. Per acabar la fase de l’obra 
grossa, s’han fet una sèrie d’intervencions de reforç i estintolaments de murs de càrrega per 
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EL DISSENY, NASCUT 
EN EL CALIU DE LA 
I N D U S T R I A L I T Z A C I Ó 
I LA MODERNITAT, 
HAURÀ D’ADAPTAR-
SE, I TROBARÀ EN 
LA CREATIVITAT I LA 
NOVETAT LA SEVA RAÓ 
DE SER. LA INCERTESA 
DEMANA, EXIGEIX, 
MENTS OBERTES 
CAPACES D’ANTICIPAR-
SE I PENSAR EL 
FUTUR, NI QUE SIGUI 
UNS INSTANTS ABANS  

Plànol original del projecte del 
“cosidor” de l’Hogar Santa Marta, 
obra de MBM (Martorell-Bohigas-
McKay), 2a planta (1956).
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tal d’alinear els buits i els plens existents, i endreçar la distribució dels espais. També s’ha pro-
cedit a garantir la ignifugació de les estructures dels sostres i forjats, que ara quedaran vistes. 

La tercera fase (encara en execució) ha consistit en la reposició de les fusteries 
exteriors i les portes, i alguns tancaments interiors, garantint-ne l’estanquitat, 
l’aïllament acústic i tèrmic, i el confort, en definitiva. Les fusteries, d’alumini 
anoditzat negre, amb ruptura de pont tèrmic i acústic, realcen el contrast 
entre el que és nou i el que és vell, en un edifici que no té un aspecte habitual 
i vol, precisament, reforçar la sensació “d’inacabat” o “en procés”. A més, la 
col·locació de les instal·lacions necessàries (electricitat, il·luminació, calefac-
ció i aire condicionat, sanitaris, informàtica, etc.), de manera discreta, acabarà 
de convertir un edifici “en obres” en un espai de taller i de creació. 

En el moment d’iniciar la terce-
ra fase, es van aturar les obres i es 
va realitzar (amb totes les garan-
ties de seguretat) un dels esdeve-
niments pedagògics importants 
de l’any acadèmic: la valoració 
pública i amb jurats dels treballs 
de final de grau del curs 2020-
21, amb gran èxit de públic i de 
participació. Ha estat la primera 
ocasió per a experimentar el fun-
cionament dels espais de l’edifici 
i comprovar la resposta dels pro-
fessors i estudiants. 

La quarta fase, d’acabats, comprendrà uns acabats mínims: paviments nous 
i vells, baranes a les escales i balcons, endolls i mecanismes elèctrics, il·lumi-
nació, etc., apostant per un to neutre i el més discret possible. Finalment, 
s’estudiarà com acabar els paraments “històrics” de manera que preservin el 
seu esperit, la seva força compositiva i que a la vegada siguin útils. 

EINA, davant dels reptes de la pedagogia del disseny
El món modern, tal com l’hem conegut fins ara (i en els darrers tres-cents 
anys), avança lentament, però amb certesa, cap a la seva fi: abandonem a poc 
a poc el confort de la societat burgesa, i amb ella canviaran els mètodes, els 
objectes i els processos, que derivaran de noves maneres de fer i de noves 
necessitats. I amb ells també hauran de canviar els espais on es despleguen. 
El repte és majúscul. 

El disseny, nascut en el caliu de la industrialització i la modernitat, haurà d’adaptar-se, i tro-
barà en la creativitat i la novetat la seva raó de ser. La incertesa demana, exigeix, ments obertes 
capaces d’anticipar-se i pensar el futur, ni que sigui uns instants abans. 

A EINA hem començat a pensar la pedagogia i les maneres d’aprendre el 
disseny i les arts dels anys vinents. No podem saber quines seran les necessi-
tats dels nostres alumnes, ara estudiants, però sí que podem donar-los una de 
les capacitats més necessàries del segle XXI: la capacitat de crear, d’innovar 
i de resoldre problemes complexos de manera àgil i sagaç. Estem adaptant 
els nostres plans docents, fent-los més transversals; donem als estudiants la 
capacitat de confeccionar el seu propi currículum, per a propiciar l’aparició 
d’aquestes professions fins ara inexistents; i adaptem les metodologies do-
cents a l’aula, preparant-nos per a una manera totalment nova d’aprendre. 

Al carrer del Bosc 2, s’estan confeccionant els espais docents i de creació que han de ser la 
infraestructura i la dimensió on aquestes innovacions han de tenir lloc. Serà “al bosc”, en un 
indret mescla de desconegut i feréstec, de natura acollidora i de promesa. 
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L’Avinguda de Vallvidrera amb les 
torres Castanyer a l’esquerra, la 
rasa del tren a la dreta, i el col·legi 
Montserrat a mig fer. L’edifici Hogar 
Santa Marta es troba a la dreta.

L’Hogar Santa Marta, en primer 
pla, a principi dels anys 50.
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INFUTURIBLES:
Entre una Roca i una Escola: Entre una Escola i un Lloc Dur

Agència Espacial Europea. Múltiples 
incendis en els estats de Califòrnia, 
Washington i Oregon, captats per 
CopernicusSentinel-3 el 10 de setembre 
de 2020. Conté dades modificades  
de Copernicus Sentinel 2020.

I,
(clima)

Estem assistint a l’emergència d’un gran relat en 4D. Altament caòtic, es 
va articulant a través d’una multiplicitat de mitjans l’extensió dels quals és 
equiparable al món. Dissenyat constantment, el relat opera sobre un horit-
zó anomenat el futur que s’ha tornat sobtadament més explícit, però també 
més inconcebible. Es preveu que les emissions de diòxid de carboni tornin a 
màxims històrics el 2023, i els destins humans en les pròximes dècades hau-
ran de ser renegociats per sobre de l’1,5 °C d’augment en la temperatura de la 
Terra1. La història del que l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) ha ano-
menat, en el seu informe més recent, “el desafiament més gran al qual s’ha en-
frontat la humanitat”2 ja no s’escriu com una narrativa lineal, sinó que es va 
distribuint en onades d’esdeveniments, sincrònics com els incendis d’estiu, 
cacofònics i muts, filmats remotament des del Peloponès fins a San Diego i 
Collserola. Com apuntava Rebecca Solnit recentment, “un dels aspectes rara-
ment subratllats sobre el que ens demana el clima és que es tracta d’un man-
dat per a construir un món millor, més net, equitatiu, més cooperatiu –amb 
la naturalesa i també amb els altres–. L’statu quo no pot seguir: els camins 
de davant són, bàsicament, cap al cel o cap a l’infern”.3 Per fer servir una ex-
pressió alhora més col·lectiva i geològica, ens trobem entre una roca i un lloc 
dur4. Segons diu l’AIE, la transició al “zero net” crearà milions d’ocupacions 
per a nous professionals i destruirà altres punts més de la vella economia 
del combustible fòssil.5 El nou metarelat comporta l’autotransformació i fa 
del present un moment idoni perquè una escola de disseny es replantegi a si 
mateixa i respongui del predicament planetari i del nou escenari posthumà. 

Com ha indicat Isabelle Stengers, l’assimilació del there is no choice com a clau d’acció avui no 
ha de ser la ratificació d’un sistema que vol canviar en els seus detalls per a mantenir els seus 
principis operatius fonamentals. Assumir la responsabilitat de fer millor la vida futura en el 
planeta implica substancialment abandonar la idea que la missió de l’Home és dominar la 

Terra; és desconnectar la idea de 
progrés de la narrativa lineal i 
transcendent d’aquest domini6. 
Aquí, en la inestabilitat o im-
possibilitat d’estabilitzar-se, la 
pregunta per quin serà l’objecte 
últim de la sostenibilitat –sos-
tenir l’economia global o més 
aviat l’ecosistema natural– tam-
bé és la ramificació de la lògica 
binària cap a una miríada de 
variants especulatives, això és, 
de manera no teleològica i no 
lineal, mutant-se i desfent-se. El 
guió sobre què fer –chto delat– 

es torna més i més complex al mateix temps que la urgència incrementa el seu poder d’anta-
gonitzar les postures concebibles i fer incompatibles les prioritats a la vista. 

A aquest projecte humà que se’ns presenta com a global i decisiu s’afegeix el 
factor del canvi escenogràfic atmosfèric i terrestre en temps real. Si alguna cosa 
caracteritza el clima del present –i el present com a clima– és la necessitat de 
revisar les maneres en què narrem les nostres històries i particularment les 
nostres visions del futur com a paisatge habitable més enllà de l’horitzó imme-
diat. Els patrons climàtics fets miques –l’estiu reemplaçat per onades de calor 
intempestiva– són representatius de la nova hegemonia del que és im/probable 
i de les profundes transformacions de la idea de causalitat en el nostre temps. 
Amitav Gosh ha vist una condició del realisme contemporani en la irrupció 
d’esdeveniments de força major que trenquen la cohesió d’un paisatge, el flux 
o la unitat del conte, és a dir, de la ficció mateixa7. En el marc de la nostra 
vida quotidiana, quantes vegades, des de l’inici de la Covid, ens ha resultat 
impossible planificar un viatge, una reunió, una xerrada? Per al nostre entorn 
immediat, podria reescriure’s El discret encant de la burgesia en clau pandèmica: 
una història d’ajornaments, tocs de queda intermitents i excessos improvisats. 
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És aquí on es fa evident l’increment en les dinàmiques de reajustament i updating dels nostres 
dispositius tècnics i relacionals. Parlar d’una condició 4D no és tant un postureig tardomo-
dern o un trop tecnoretrofuturista, sinó la indicació d’una paradoxa. El pont entre el món 
natural i l’artificial ja no és la forma, el concepte operatiu, sinó que es completa amb el glitch 
sistèmic del micro al macro, aconseguint escales atmosfèriques. La qual cosa, més enllà de 
l’òptica de la catàstrofe, constitueix una invitació a l’empatia, l’adaptació i la resiliència.8 O 
ens en fem un amb la complexitat o ens barbaritzem amb el col·lapse. És, doncs, en aquest 
clima en què ens preguntem no solament quin disseny i quin art són possibles, sinó com tots 
dos poden trobar un espai de possibilitat més enllà del mer llistat de necessitats físiques o de 
la idea simplista d’un retorn autoreferencial a temps millors.

II, 
(ecologies de Bosc)

Des del primer moment, el projecte EINA Bosc es va presentar com una si-
tuació postinteressant9. El que és “interessant” no és implantar un projecte en 
un espai buit disponible, fer i signar, sinó més aviat deixar fer, deixar-se obs-
taculitzar per tot allò que satura l’espai tant materialment com immaterial-
ment. El potencial d’un lloc dur com Bosc resideix en les ecologies latents, 
en la combinació de les seves capes quan no s’oculten unes sota les altres ni 
es cataloguen anecdòticament, sinó que s’obren en un esquema de joc que 
podem anomenar: escola situada, porosa, expandida, fluida entre les roques i 
els llocs durs. 

En el nostre esquema de la situació, per breu que sigui, han d’entrar uns certs matisos. L’eco-
sistema de la Serra de Collserola és un híbrid ecometropolità en el qual coexisteixen espècies 
endèmiques de fauna i flora amb altres espècies invasores com, sobretot, la humana10, que ha 
anat deixant infraestructures i edificacions d’èpoques diverses. Al biòtop natural del parc s’in-
corpora així una complexitat social, arquitectònica i tecnològica, d’especial interès a la franja 
transversal que porta de la carretera de Vallvidrera, amb el seu gran solc ferroviari, fins a dalt del 
Tibidabo, l’altura del qual dominen l’Observatori Fabra (1904) i la Torre de telecomunicacions 
de Collserola (1992). Des que va ser instal·lada, la majoria d’enllaços audiovisuals de la pro-
víncia de Barcelona es fan a través d’ella, mentre que es continuen duent a terme importants 
observacions astronòmiques i climatològiques des de l’observatori veí.

Als dos costats de la carretera de Vallvidrera s’escruten mútuament habitat-
ges de luxe (alguns singulars, altres fets en sèrie) i construccions híbrides eri-

gides visiblement per fases, sense pla arquitec-
tònic unitari i amb nivells d’informalitat legal 
aparents. Entre les diverses cases pairals antigues 
que romanen en peus hi ha la Casa Manuel Dol-
cet, el disseny de la qual és de principis de segle 
XX i va servir, a partir del 1967, de decorat per 
a un experiment educatiu que podríem deno-
minar un sabotatge de la resignació en el context 
d’una Barcelona franquista. Peter Slotedijk ha 
encunyat aquesta expressió a propòsit del Deca-
meró de Boccaccio, que ell resumeix com la his-
tòria d’un grup de joves que, en el segle XIV, en 
plena pandèmia i a dues milles de Florència, po-
sen en marxa “la primera república estètica de la 
Modernitat” i també “el primer cas d’una contra 
cultura”11. La història del prototipat de formes 
poètiques de vida com a “sistemes mentals d’im-
munitat” a través de l’exercici de la ficció i l’acte 
de refugiar-se de la catàstrofe dins d’un cercle 
de sinergies creadores mantenen una innegable 
vigència en l’actualitat, però no han de confon-
dre’s amb els entorns hegemònics del storytelling 
digital dels nostres dies, als quals és intrínsec el 

preformatejat dins d’una economia de l’acció-atenció, l’eficiència de la qual 
no pot separar-se de l’explotació de dades de les seves usuàries, per molt con-
vincents que siguin els arguments de la connectivitat social i l’autoexpressió 
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Pàgines 26, 28, 29:
Vestigis de l’activitat del Centre 
Residencial d’Acció Educativa 
(CRAE) Vilana. Fotografiat 
per l’autor, durant el procés de 
construcció d'EINA Bosc, març  
de 2021. El mur verd (esquerra),  
ha estat preservat, amb les seves 
marques, en el nou equipament.
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semilliure. Certament, els Decamerons del segle XXI hauran de ser reescrits per 
la generació precària a cops d’entusiasme creatiu no remunerat.12

Per a arribar a prototipar realment formes de vida tecnopoètiques i reinventar el ben vivere 
a través de l’art i el disseny, haurem de posicionar-nos d’una manera feroçment obliqua. 
Construir tantes repúbliques estètiques com sigui possible és un mandat vital i no encaixa 
còmodament en els manuals ideològics, tecnològics i corporatius. Requereix més aviat utilit-
zar la tecnologia de manera tàctica i farmacològica, es decanta políticament en la seva relació 
molecular amb tota agència amb la qual coactua, alhora que explota el potencial teatral de 
les identitats corporatives i de les màscares autorials. Però de nou, no podem simplement 
aplicar-nos al sabotatge de la resignació sense fer entrar en joc el “sabotatge de l’apocalipsi” 
que ens exigeix la imminent catàstrofe climàtica; tots dos imperatius ja són indissociables. 

Al mateix temps, els crits de la generació Greta13 hauran de ser sentits tan 
clarament com els de la generació Morad. De nou, estem en el context idoni 
per a dur a terme tal treball. Fins al 2012, l’edifici de Bosc havia funcionat 
com a centre d’acolliment provisional per a menors no acompanyats, sota el 
nom oficial de Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Vilana, depen-
dent de la Generalitat de Catalunya. Aquest sistema administratiu d’acolli-

ment, fins a l’actualitat, imposa 
la segregació de joves nacionals 
i migrants no acompanyats; 
l’últim era el cas de Bosc. En la 
nostra primera visita, a finals de 
la primavera del 2020, el lloc 
continuava sent una càpsula del 
temps, sense mobles però ple de 
rastres murals en forma de pa-
pers, inscripcions (signatures, 
grafitis, números de telèfon), 
dibuixos sobre làmines de di-
versos formats i selfies impreses 
en fotocopiadores, panells nor-
matius explicant els principis 

del centre... Un lloc desertat, envoltat de reixes, tanques metàl·liques i, en 
algunes zones, filats, en què el soroll del tren entrava cada cinc minuts i feia 
tremolar completament el recinte. Al segon mòdul hi havia alguna cosa que 
semblava una aula recreativa, amb el rètol “SALA GAUDÍ” pintat sobre pa-
pers, a mà. És molt possible que el nom de la sala, que oficialment es denomi-
nava Ludoteca, se li ocorregués a un dels treballadors del centre; potser a un 
dels que apareix a la Festa del Xai (festivitat musulmana d’Eid al-Adha) del 
2010, en un vídeo que encara circula en línia14 i en el qual els nois residents

del Centre apareixen gairebé de bon humor. Darrere de la suposada Ludote-
ca hi havia una sèrie de gàbies, o cel·les d’aïllament. Fins a la seva demolició el 
2020, totes apareixien revestides d’un material derivat de la fusta polvoritzada 
o cartró altament comprimit, en qualsevol cas, les superfícies estaven visi-
blement danyades per puntades, cops, esgarrapades. Existeix documentació 
sobre l’aplicació sistemàtica de càstigs no reglamentaris en aquests centres15. 
Clarament aquests espais no disposaven de magatzems d’aliments. De fet, 
se sap que el menjar que se servia als interns de Vilana-El Bosc sempre era 
precuinat, excepte els dies de visita del síndic de greuges16, o a vegades com 
l’esmentada barbacoa. 
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Aquest ambient, que encongia l’estómac i en el qual es respirava l’agonia17, era simplement el 
d’un dipòsit de persones privades de drets. L’equipament d’acolliment de menors d’El Bosc va 
heretar la seva estructura del període de funcionament anterior, durant la dictadura, en què 
era conegut com a Llar Santa Marta. S’hi tractava joves nacionals reinseribles, i per això pot-
ser oferia condicions de vida menys cruentes, encara que tampoc era un lloc d’estiueig. Des 
de la seva fundació el 1954, en aquest centre es “va reeducar” dones en el que l’administració 
en diria situacions problemàtiques d’inserció. Gestionat per monges militants, les extravia-
des o martetes18 eren joves proletàries que romanien internes fins als 25 anys i sortien d’aquí 
coneixent un ofici. Probablement miraven molt per aquests balcons pseudomodernistes, que 
ja llavors donaven a la Casa Manuel Dolcet per la cara est. L’ofici de la confecció, particular-
ment, l’aprenien en el pavelló annex, el disseny del qual havia estat encarregat a Oriol Bohi-
gas, un espai l’interior del qual s’aprofitaria posteriorment per a crear la SALA GAUDÍ i les 
cel·les de càstig dels joves marroquins.

Els diferents estrats d’EINA Bosc –ecològic, arquitectònic, colonial, pastoral, 
disciplinari, patriarcal– es presten a una lectura no lineal feta de xocs, un 
relat d’emergències sense causalitats clares. La façana de l’edifici revela una 
història de crostes, en què el despreniment dels estucs retorna a la superfície, 
gràcies a la humitat que empeny des de dins i des del sòl, el guix i la pedra. 
Pel caràcter altament compost dels seus materials, la irregularitat dels pro-
cessos de deterioració de l’arquitectura moderna fa semblar els edificis més 
antics del que són i el sentit de la seva historicitat es disloca19. Els processos 
materials i els polítics semblen coincidir en alguns punts, els seus temps es 
sinqueen. Com ha assenyalat Silvia Rivera Cusicanqui, “no hi ha post ni pre en 
una visió de la història que no és lineal ni teleològica, que es mou en cicles 
i espirals, que marquen un rumb sense deixar de retornar al mateix punt”20. 

En els nostres recorreguts de Bosc durant el procés de demolició i construcció va aparèixer 
una multitud de rostres, resultants de la destrucció de juntures entre parts constructives i punts 
d’energia. Composicions orgàniques, com a equivalents de teixits tous o cicatrius a la carn, 
però multicolors a causa de la combustió de capes de pintura mural d’edats diverses. Pareido-
lies de cares, com a les aquarel·les de Henri Michaux, encara que aquí el medium és plàstic dan-
yat, i cèl·lules, com les que dibuixava Ida Applebroog interna a la seva pròpia cel·la hospitalària 
de joventut. Deia Alexander Kluge que “és tasca irrenunciable dels autors ocupar-se d’aquestes 
escriptures a la paret sobre les quals reposa el nostre segle”21. La trobada amb aquestes taques 
ens fa repensar l’exercici que plantejava Bruno Munari als joves “projectistes”, consistent a bus-
car rostres fets de qualsevol cosa per a aprendre els infinits matisos de l’expressió en els símbols 
gràfics22. Davant de les taques i escarificacions d’un estadi intermedi d’EINA Bosc, més aviat 
cal observar la indeterminació concreta en què es manifesten els estrats del lloc, la virtualitat 
tangible de tots ells com una matèria que Karen Barad anomenaria no assentada o irresolta23. 
Veiem aquests bigarrats assentaments materials no com a manifestacions del sense-forma, sinó 
com a composicions en les quals intervenen agències heterogènies, humanes i no humanes, 
de l’entorn. Manifestacions d’una ecologia també impura i concreta que podríem reconèixer 
com la nostra única professora. 

Com a espai que preserva la seva complexitat material i situada, les seves rugo-
sitats i cicatrius, EINA Bosc vol ser explorat i experimentat. A la visió emfàtica 
del “projectista” s’oposa la tactilitat de l’autoconstrucció que es mou empàtica-
ment i progressa pam a pam. La pulsió formalista i l’economia additiva-extrac-
tiva de l’arquitectura es trunquen davant la necessitat de coexistir, reutilitzar, 
escoltar i descobrir una vegada i una altra. Així, l’art i el disseny despleguen el 
seu potencial immunològic quan se’ls permet confrontar-se amb situacions 
d’indeterminació tibant. A la idea de “desenvolupament cultural” alhora so-
cialment assistencial i institucionalment assistit s’oposa la d’autoproducció i 
creixement orgànic del bosc com a unitat col·lectiva capaç d’autosustentar-se 
i generar una gran diversitat interna. En la nostra relació amb el bosc, totes 
les agents conreen i són conreades. En paraules de Hu Fang: “Qualsevol que 
es dissolgui lentament en el bosc a la nit creurà que les llegendes del destí ja 
estan inscrites en el cos de la planta, que utilitza el creixement anul·lar, les 
olors, la seva pròpia forma i la terra que habita per a escriure la història –una 
història que en la distància ressona amb la del nucli bullent de la Terra–”. 24
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ELS DIFERENTS  
ESTRATS D’EINA BOSC 
— 

ECOLÒGIC,  
ARQUITECTÒNIC, 
COLONIAL,  
PASTORAL,  
DISCIPLINARI,  
PATRIARCAL 

—

ES PRESTEN A UNA 
LECTURA NO LINEAL 

FETA DE XOCS, 
UN RELAT 

D’EMERGÈNCIES SENSE 
CAUSALITATS CLARES
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Escarificacions murals trobades 
durant el procés de construcció. 
Fotografiades per l’autor,  
octubre de 2020.
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Frederick Kiesler. Man = heredity  
+ environment, 1939. Dibuix.  
H = entorn humà; N = entorn natural; 
T = entorn tecnològic; M = home.  
© 2009 Austrian Frederick and Lillian 
Kiesler Private Foundation, Vienna.

Esquema general del pla 
d'estudis, EINA, 1966-1968. 
Atribuit a Alexandre Cirici.

III, 
(infuturibilia)

La pregunta Che fare? va ser escrita per Mario Merz amb cal·ligrafia de neó 
sobre un recipient metàl·lic ple d’una cera que esperava eternament a agafar 
forma el 1968. En aquesta mateixa època va ser fundada una escola anomenada 
EINA per part d’una generació que buscava, com hagués dit Germano Celant, 
oposar-se creativament al “poder autoritari de l’anterior”. 25 Ara, el 2021, la inde-
terminació radical del present i la seva confrontació amb una futuritat binària 
(preservació/destrucció) ens situa en un estret marge de decisió (el “no hi ha 
elecció” de Stengers), encara que ens continua faltant la claredat. La qüestió no 
és tant el que podria succeir, els futuribles o futuribilia26 que projecten in/finites 
variacions de mons possibles segons la millor i la pitjor informació al nostre 
abast. Fins i tot si la intel·ligència artificial fa tot el treball gruixut en els pròxims 
anys, el desbloqueig productiu i creatiu del present requerirà els màxims nivells 
d’atenció i respecte cap a la incertesa radical del món. Hem de desbordar crí-
ticament, més que ignorar o posar en suspens, els càlculs quantitatius de con-
seqüències en l’escenari futur. De manera coincident, com si fos un desafiament 
o una refutació pràctica, la incalculabilitat del caos climàtic creix paral·lelament 
al desenvolupament altisonant dels algorismes predictius. Com s’ha d’entendre 
el rol de les emocions, intuïcions i impulsos del desig en tot això? Sens dubte 
com una vocació de desbordar, buscar i ser conreades per l’inesperat. 

Així emergeix el domini del que és infuturible. Com escarificacions-taques-rostres a la super-
fície d’un mur, ens encarem amb la creació i transformació en termes radicalment presents. 
Entre molts sentits del terme, podem entendre el que és infuturible com allò que emergeix amb 
profunditat i urgència, potser incomplet per sempre; que no pot ser posposat per cap raó i que 
revela la seva rellevància immediata sense que hi intervingui cap càlcul causal; com allò que 
és sense futur però tot i això existeix i viu, de forma tan desemparada i àvida com una joven-
tut-no-acompanyada; desencadenant-se a cada moment sense mediació concreta, caòticament. 
El que és infuturible habita el centre de la condició actual d’emergència, i actuar de manera 
infuturible reivindica radicalment l’ara com a mesura del després (com ho fa el tacte), alhora 
que subratlla una infinita plasticitat (la cera del che fare). 

Podem veure, amb Frederick Kiesler, la pràctica de l’art-disseny com el treball 
metabòlic d’un ecosistema productiu en què tot el que és actiu és útil i està 
viu. La zona o franja temporal de tals pràctiques no està en el futur, sinó aquí 

i ara.27 El que Kiesler anomena co-realitat (co-rea-
lity) és un entorn d’interaccions contínues que 
porten cada forma de vida a transformar-se en 
la seva successora. Així, “cap eina existeix en 
aïllament” i “tot dispositiu tecnològic és co-re-
al”28. La interacció de l’ésser humà amb el llegat 
natural i tecnològic que troba en el seu temps 
constitueix un “entorn total”, tal com Kiesler va 
il·lustrar en un diagrama que pot comparar-se 
amb el famós sistema de rotors que apareixeria, 
anys més tard, al primer programa d’estudis de 
l’escola EINA. Per a Kiesler, que avorria el fun-
cionalisme formulaic, la pràctica del disseny es 
radicava en un “estat de perpetu esdevenir”29 
basat en la col·laboració entre coses i humans. 

Així, tota forma és il·legible si no es consideren les seves emanacions visibles 
i invisibles, voluntàries i involuntàries30. 

Igual que Kiesler en el seu moment, veus com les de Keller Easterling, Benjamin Bratton o 
Alexandra Midal han posat de manifest en els nostres dies la necessitat de redefinir (redissen-
yar) la funció mateixa del disseny31. Entre les responsabilitats de les arts hi ha immunitzar-nos 
contra les seves pròpies fal·làcies narratives, la primera de les quals és que van venir al món a 
“resoldre problemes”, en missió de rescat.32 Com va dir Paul Virilio i va recordar Mariana Pes-
tana fa poc, no s’ha d’oblidar que “la invenció del vaixell va portar amb si mateixa la invenció 
del naufragi”33. Davant l’ansietat dels solucionadors i explicadors, potser el disseny sostenible 
s’ha de desenvolupar com un art infuturible, basat en l’exploració radical, la poètica de la 
desacceleració i l’ampliació col·laborativa del que entenem per vida intel·ligent. 
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La Fundació EINA vol agrair a aquells que 
generosament es van implicar en el procés 
de construcció d'EINA Bosc: a Alicia Núñez, 
qui ha assumit la direcció facultativa del 
projecte amb els professors Raúl Oliva i 
Cristina Subías i la col·laboració especial 
d'Enric Steegman, José María Milà,  
Jordi Colomer i Lluís Simon, tots ells 
patrons d'EINA. També volem expressar  
la nostra gratitud a Josep Lluscà per la  
seva passió i generositat cap al projecte. 

El nostre reconeixement davant de tot el 
professorat d'EINA pel seu entusiasme 
i implicació en la definició de diferents 
aspectes del projecte; i als estudiants que 
han aportat idees per al futur de l’edifici 
amb les seves propostes de disseny de 
mobiliari i gràfica aplicada a l’espai. 

No podem deixar de reconèixer el notable 
paper de les empreses que han contribuït 
en el procés de construcció d'EINA Bosc. 
Simon, Roca i Kerakoll han prestat el seu 
suport crucial i complicitat cap al projecte. 
MINIM, Technal i Santa & Cole han estat 
sensibles a les ambicions i singularitats 
de la nostra iniciativa. A ells s'uneixen els 
nostres proveïdors Budesa, Inoxpompeia, 
Pintura i Estuc, Tancaments S.L. i Tono 
Bagno. Un agraïment especial mereix 
l'equip de Constraula, liderat per Montse 
Revilla, per l'esforç diari a peu d'obra i la 
flexibilitat amb els fluxos del procés creatiu.

Finalment, volem donar les gràcies a la 
Generalitat de Catalunya, a la Regidoria 
de Sarrià-Sant Gervasi, a Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, al Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola i 
a l'Associació de Veïns Peu del Funicular. 



P.
 4

6 P. 47
EI

N
A 

Bo
sc

. A
pu

nt
s p

ro
gr

am
àt

ic
s EIN

A Bosc. Apunts program
àtics

EINA Bosc. Apunts programàtics

Coordinació editorial
Javier Garriga

Direcció d’art
Ignasi Ayats i Irene Sierra

Disseny gràfic i maquetació
Lidia Puig

Correccions i traduccions
Saúl Chaza, Emily McBride  
i Anna Salomó 

Fotografia
Natàlia Cornudella

EINA Bosc

Direcció executiva del projecte
Manuel Cirauqui, Eva Parés
i Pau de Solà-Morales

Direcció facultativa del projecte
Alicia Núñez, Raúl Oliva 
i Enric Steegman

Gerència
Núria Bretos i Àxel Legares

Enginyera d'edificació
Cristina Subías

Direcció d'obra
Montse Revilla

Fundació EINA
Patronat

President
Miquel Molins

Vicepresident
José María Milà

Secretari
Anton Granero

Patrons
Josep Bagà
Jordi Colomer
Mario Eskenazi
Roser Gomila
Sonia Mulero
Alicia Núñez
Lluis Simon
Enric Steegmann
Gerard Vilar

© dels textos: Manuel Cirauqui, Miquel Molins  
i Pau de Solà-Morales

© de les imatges: els seus autors.  
Fotografies de les pàgines 4, 5, 12, 13, 18, 19, 24 i 25  
per Natàlia Cornudella

© Fundació EINA

ISBN- 978-84-09-35120-6
D.L. B 17842-2021

Barcelona, gener de 2022

EINA Bosc. Apunts programàtics ha estat concebuda 
com una publicació “DIY”, per a ser impresa de 
manera domèstica, delegant en aquells que ho desitgin 
aquesta fase de la producció. Per això, uns certs 
elements gràfics de l'opuscle reforcen la idea d'una 
maquetació per a ús propi i personalitzat. Les persones 
interessades a tenir una còpia física podran imprimir-
la i enquadernar-la pel seu compte i prendre decisions 
formals sobre aquest tema (color/ blanc i negre; 
qualitat de paper; etc.). El document està pensat per a 
un format A4 i es recomana l'enquadernat en espiral, 
encara que es poden explorar diferents possibilitats, 
com el llom engrapat o cosit.

Una quantitat limitada d'exemplars s'ha distribuït, 
el gener de 2022, en l'entorn pròxim de la comunitat 
EINA, sense que això afecti el principi d'un tiratge 
de número obert, en perpetu creixement i incloent 
les variacions formals que cada usuària produeixi en 
l'element imprès.
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