
foracions que permeten generar 
un espai comunitari; totes du-
es obres, per cert, van sor-
gir de concursos públics. 
De l’edifici d’habitatges 
per a quatre amics, el 
jurat en valora sobre-
tot “l’excel·lent lec-
tura del lloc, la impe-
cable escala urbana 
del projecte i el re-
corregut transicio-
nal pel passatge i 
d’entrada a la porxada 
del pati de veïns, així 
com l’exploració del po-
tencial i la qualitat de les 
zones comunitàries”. Tam-
bé crida l’atenció de la rehabili-
tació de l’antic teleclub de Novier-
cas (Sòria), de Rocío García Peña, 
Pedro Torres García-Cantó, per 
com s’integra en l’entorn. 

La creativitats en les estratègies 
De les obres finalistes també es 
pot dir que no hi ha gestos de ca-
ra a la galeria dels seus autors. “En 
les obres finalistes l’autoria es re-

flecteix en el concepte i l’estra-
tègia, més que en la forma-

lització –diu Ramos–. 
Vam observar una invo-

lucració molt gran per 
part dels autors en 
entendre el context 
i els problemes que 
s’havien de resol-
dre. Hem vist mol-
ta alegria de viure i 
molta generositat”. 

Entre els finalis-
tes de la categoria 

d’arquitectura no pas-
sa desapercebuda la in-

clusió del bloc de pisos 
fets amb contenidors marí-

tims reutilitzats impulsats per 
l’Ajuntament de Barcelona, de Da-
vid Juárez Latimer-Knowles, Jon 
Begiristain Mitxelena i Yaiza Terré 
Alonso. Aquests pisos van generar 
polèmica tant perquè els conteni-
dors no han sigut vistos com una 
manera òptima de fer habitatge 
com per com s’integren en la ciutat. 
“Vam ser molt debatuts”, diu l’ar-
quitecta. Per a ella reflecteixen la 

recerca sobre “el potencial de la 
construcció i la desconstrucció”, i 
la possibilitat de donar sortida a un 
solar en desús, i recorda que el pro-
grama és el d’“un allotjament tem-
poral normalment per a una perso-
na sola o per a unitats familiars 
molt petites”. L’economia de mit-
jans i l’arrelament també es troba 
en una altra de les obres selecciona-
des en la categoria de ciutat i paisat-
ge, Escenografia d’Urgència, al car-
rer Valls Nous d’Olot, dels arqui-
tectes Eduard Callís Freixas i Gui-
llem Moliner Milhau i de l’artista 
Quim Domene. Malgrat tot, hi ha 
una obra que es desmarca d’aques-
ta línia, l’ampliació d’un habitat-
ge a Cartagena, de Javier Peña Ga-
liano i Lola Jiménez Martínez, que 
destaca perquè té una façana  
arrugada com si fos un paper. 

Edificis a Burkina Faso 
En la categoria internacional hi ha 
com a finalistes el Museu Cantonal 
de Belles Arts de Lausana, de l’es-
tudi barceloní Barozzi Veiga; el 
Museu Bauhaus a Dessau, d’Ad-
denda Architects, també establerts 
a Barcelona, i el muntatge de l’úl-
tim pavelló a la Biennale d’art, Per-
dre el cap, de Tiziano Schürch. Un 
altre dels arquitectes catalans se-
leccionats és Albert Faus, per un 
institut de secundària i uns edificis 
auxiliars a Burkina Faso.  

En aquesta edició es van presen-
tar 597 obres, 484 als premis d’Ar-
quitectura i Interiorisme, 42 als In-
ternacionals i 71 als de Pensament 
i Crítica. Encara no s’ha pogut de-
cidir quan es lliuraran els guardons, 
perquè dependrà del ritme del des-
confinament. Una de les previsions 
és que sigui a finals de juliol.e

Els FAD reivindiquen 
l’arquitectura austera, 

col·lectiva i propera
Entre els finalistes dels premis hi ha un bloc a Sant Boi 

i els pisos fets amb contenidors a Barcelona

L’arquitectura povera que va sorgir 
després de l’esclat de la bombolla 
immobiliària ha calat, com es pot 
veure en els finalistes de la 62a edi-
ció dels Premis FAD: entre les obres 
seleccionades n’hi ha que desta-
quen per una austeritat gairebé ver-
nacular, com 79 habitatges de pro-
tecció oficial a Sant Boi de Llobre-
gat, de Mariona Benedito Ribelles i 
Martí Sanz Ausàs, en col·laboració 
amb l’estudi de Juan Herreros; un 
edifici de quatre habitatges per a 
quatre amics a Barcelona, de Lussi + 
Partner AG i Lola Domènech, i una 
residència d’avis de baix consum 
energètic a Zamora, de Javier de 
Antón Freile. “Ha passat com va 
passar amb la sostenibilitat. Primer 
es va considerar com una emergèn-
cia i després va calant i madurant, i 
forma part del projecte des de l’ini-
ci”, diu l’arquitecta Anna Ramos, 
presidenta del jurat dels premis 
FAD i directora de la Fundació Mi-
es van der Rohe. Una de les raons 
per les quals aquesta tendència és 
tan clara entre els finalistes, és que 
molts dels arquitectes són joves. 
Entre els finalistes també hi ha la 
remodelació de la plaça de Mansilla 
Mayor, a Lleó, a la categoria de 
Ciutat i Paisatge, d’Iñigo Ocamica 
Berbois i Iñigo Tudanca Acedo. 

Per al jurat, de la plaça de Man-
silla Mayor destaca “l’austeritat de 
recursos i materials en perfecta 
consonància amb el lloc”, i els 79 ha-
bitatges de protecció oficial a Sant 
Boi de Llobregat representen “una 
acurada exploració tipològica del 
bloc aïllat d’habitatge” per les per-
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01. Setanta-nou habitatges a 
Sant Boi. JOSÉ HEVIA / FAD 

02. Remodelació de la plaça de 
Mansilla Mayor. IÑIGO OCAMICA I IÑIGO 

TUDANCA / FAD 03. Edifici d’habitatges 
per a quatre amics. ADRIÀ GOULA / FAD 

El bloc de pisos 
fets amb 
contenidors 
a Ciutat Vella, 
a Barcelona. 
ADRIÀ GOULA / FAD 
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