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Intel∙ligència
contra la crisi
Portugal supera Barcelona
entre els finalistes del premi

LLÀTZER MOIX
Barcelona

E n altres èpoques, ri
valitzaven en la se
lecció de finalistes
dels premisFADmu
seus, auditoris, esta

dis, hospitals i altres grans i so
vint espectaculars edificis pú
blics. En la selecció d’enguany
aspiren al guardó reformes d’ha
bitatges particulars (quatre), ca
ses entre mitgeres, segones resi
dències i intervencions en edifi
cis preexistents. És el signe dels
temps de crisi. Les úniques dues
peces que, per les seves dimen
sions, escapenunamica a aquesta
línia discretíssima són el Centre
de Recerca ICTAICP de la Uni
versitat Autònoma de Barcelona,
obra de dataAE i HArquitectes, i
la reforma de l’hotel Ozadi Tavi
ra, a l’Algarve portuguès. Però
també aquestes, igual com les al
tres, es caracteritzen pel seu bon
criteri arquitectònic.
Un altre tret particular dels

FAD 2015: el predomini entre les
obres finalistes (11) de les realit
zades a Portugal (6), davant les
espanyoles, que es concentren a
Barcelona (4), tret de la reforma
de la Casa Bastida, a Begur, de
Bosch/Capdeferro.Nohi ha fina
listes d’altres llocs d’Espanya.
“Hem intentat destacar les in

tervencions arquitectòniques
que ens semblen més intel∙li

gents.És adir, no lesquebusquen
un resultat formal preconcebut,
una cosa que quedi bonica, sinó
les que miren de millorar la vida
de les persones, de ferles sentir
bé als edificis que habiten gràcies
a la seva tasca imaginativa, fresca
i rigorosa”, diu l’arquitecteVíctor
López Cotelo, que ha presidit el
jurat del FAD 2015.
“La bellesa –afegeix Cotelo– és

un fruit de la intel∙ligència, entesa
nocomaunacosa limitada a la lò
gica, sinó comuna síntesi de l’efi
caç, el racional i l’emocional. El

que apreciem en l’arquitectura
no és el que aparenta, sinó que
provoqui en el seu usuari, a me
sura que la va habitant, una sen
sació de benestar. A primera vis
ta, els projectes seleccionats po
den semblar senzills, però tots
aporten una resposta rica a les
necessitats del programa i a la
manca de diners”.
Els premis FAD 2015 –al jurat

del qual han format també, al cos
tatdeLópezCotelo, IgnasiBonet,
Agustí Costa, Mariana Pestana,
MónicaRivera iGabrielValeri, es

complementen ambels de ciutat i
paisatge –dos finalistes: un mer
cat a Funchal de Paulo David; un
accésal centrehistòricdeVitòria,
deTabuenca&Leache– i els d’in
tervencions efímeres –tres fina
listes: Les llàgrimes de Santa Eu
làlia, de Benedito/Sanz, en el
Muhba de Barcelona, i dos mun
tatges del Museu Marítim, que
són el seu Sistema expositiu, de
Lleida/Puigjaner/López/Char
neco, i el muntatge de Gyotaku,
d’Arbreda/Lay–.
Menció a part mereix la selec

ció, efectuada per Oliver Thill,
Andrés Jaque i Ethel Baraona,
dels FAD Internacional 2015, que
destaquen l’obra de professionals
espanyols a l’estranger. Desta
quen, en aquesta llista, la Filhar
mònica Szczecin a la ciutat polo
nesa homònima, de Barozzi/Vei
ga, recent premi Mies van der
Rohe; el pavelló Gösta delMuseu
Serlachius a Mäntä Vippula de
Finlàndia, obra deMx_Si; el pont
Gösta, a la mateixa localitat i dels
mateixos autors; la Maison Buq,
de Sabaté/Buquet a Saint Victor
L’Abbaye (França), la Biblioteca
Katiou, de Faus, a Uagadugú
(Burkina Faso); l’Ajuntament de
Forde (Noruega) de Wäge/Mes
tres; i els habitatges a IvrySud
Seine (França) d’Archikubik.
Tots aquests premis FAD, amb

els de pensament i crítica, es con
cediran el 2 de juliol al Disseny
Hub Barcelona.c

.

Hotel Ozadi Tavira, de Pedro Campos Costa, a Tavira (Portugal), un dels onze finalistes dels premis FAD 2015 d’arquitectura

FAD

25 anys!
LiederCamera

Direcció:ElisendaCarrasco
Llocidata:L’Auditori (16/V/15)

CordeCambradelPalau
Direcció:JordiCasas
Llocidata:Palaude laMúsica
Catalana (17/V/2015)

JORGE DE PERSIA

Celebrar. Si comencem per les
persones –que solen ser el més
important–, el retrobament de
Jordi Casas amb el Cor deCam
bra del Palau, que va crear el
1990 i va dirigir fins al 2011.
Emotiuifructíferaquestconcert
per al qual Casas va proposar
una atractiva sèrie demadrigals
de Monteverdi. Un compositor
essencial que no es pot defugir
enlaidentitatd’uncor,comtam
poc no ho poden ser Victoria o
Bach, iquetot iaixòreapareixen
molt lentament. I amés–almar
ge del purisme que exigeix dir
que aquest repertori està pensat
per a un cor més petit (tampoc
Bach no va pensar les obres per
alpiano)–,veiemqueMontever
di livamoltbéalCordeCambra.
I el seu treball vadisposardeco
lor, de bon exercici de contras
tos, tensió dramàtica, homoge
neïtat, bona resposta en els ma
drigalsteatrals, i finsitotdemolt
bon resultat enels solistes enes
til i tècnica. Enhorabona a tots
perquè no va sonar com un cos
monocrom sinó comun bosc on
esveien la llum i elsmatisos. Per
què no disposar d’un grup petit
demadrigalistes? La bona alter
nançainstrumental lavaaportar
amb sensibilitat el grupde solis
tes lideratperCorradoBolsi.
ElCordeCambracomençaai

xí el seu 25è aniversari, i el dia
anterior el Lieder Camera, que
dirigeixElisendaCarrasco, tam
béva celebrar els 25 aL’Audito
ri. El va crear Josep Vila i Casa
ñas, director de l’Orfeó i prolífic
compositor. D’ell es va estrenar
Sanctus Missae amb doble cor,
escrita amb notable ofici, amb
actualitat en la gestió del llen
guatge, amb tretsmodals, rique
sa en passatges de multiplicitat
de veus, encara queno vaig arri
bar a entendreelmecanismedel
doble cor. Enhorabona. I també
pel treball en profunditat d’un
cor que amb l’OBC va mostrant
sensibilitat i fortalesa.c
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA


