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La primera edició del premi FAD d’ar-
quitectura, que va correspondre a la Fa-
cultat de Dret de la UB, de Giráldez, Ló-
pez Íñigo i Subías, es va celebrar el 1958, 
mesos abans de l’obertura al públic del 
Valle de los Caídos. L’última la va gua-
nyar un bloc de pisos amb posidònia a la 
coberta a Formentera, d’un grup d’ar-
quitectes de l’Ibavi, i es va celebrar una 
setmana després de la moció de censu-
ra de Mariano Rajoy i de l’arriba de Pe-
dro Sánchez al poder. 

Els FAD han fet 60 anys –els va ins-
taurar Oriol Bohigas per recuperar el 
costum de premiar cada any els millors 
edificis de Barcelona– i a través dels edi-
ficis premiats, com el Canòdrom de la 
Meridiana, de Bonet Castellana; la pla-
ça dels Països Catalans, de Piñón i Via-
plana; i el Palau Sant Jordi, d’Arata Iso-
zaki, es pot fer una radiografia de la his-
tòria recent de Catalunya i d’Espanya: 
“Els anys 50 van ser de la recuperació 
del racionalisme perdut arran de l’es-
clat de la Guerra Civil, els anys 70 van 
ser els de l’habitatge i la construcció de 

l’espai comunitari, i els 80 els de la cons-
trucció de la ciutat i de l’espai públic”, 
explica l’arquitecte, professor i nou pre-
sident de l’Arquinfad, Pau de Solà-Mo-
rales. Els FAD també han premiat edi-
ficis d’arreu de l’Estat i Portugal, com el 
Kursaal de Sant Sebastià, de Rafael Mo-
neo –que ja havia guanyat amb l’Illa Di-
agonal–, el Centro Cultural Matadero 
a Madrid, de Carnicero, Virseda i Vila, 
i el Museo de las Colecciones Reales, de 
Mansilla i Tuñón, tots dos a Madrid. Pel 
que fa a Portugal, un dels guardonats és 
Souto de Moura, per l’estadi de futbol 
de Braga, que està ubicat en una antiga 
pedrera. “Als anys 90 va haver-hi una 
certa retirada, arran dels excessos. A 
partir dels anys 2000 ho comencem a 
veure d’una manera molt forta, quan les 
arquitectures tornen a tenir una altra 
vegada l’aparença de ser molt senzilles”, 
explica De Solà-Morales.  

Així i tot, les obres guardonades re-
flecteixen com els successius jurats, anu-
als i designats per l’Arquinfad, valoren 
sobretot l’arquitectura pública, com són 
els casos del cementiri d’Igualada, de Mi-
ralles i Pinós, la torre de Collserola, de 
Foster, i la Biblioteca Jaume Fuster de 
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Els 60 anys  
de qualitat  
del premi FAD 
d’arquitectura
El guardó compleix sis dècades amb els reptes 
d’analitzar el seu impacte, establir sinergies  
i seguir l’evolució de la professió

Oriol Bohigas, habitatges i ‘El Dublín de Joyce’: set històries curioses del guardó
L’arquitecte amb més FAD 
La llista dels arquitectes que han 
rebut el FAD en més ocasions, indi-
vidualment i amb el seu despatx, 
l’encapçala Oriol Bohigas, guanya-
dor en 11 ocasions. Completen el 
podi Lluís Clotet, que ha sigut pre-
miat en vuit edicions, i Elías Torres, 
en set. Daniel Freixes i Jordi Garcés 
l’han guanyat sis cops, així com En-
ric Miralles. El despatx RCR l’ha 
guanyat cinc vegades.

Barcelona, de Llinàs. Són obres molt co-
negudes pel gran públic, i també se’n po-
den esmentar d’altres de menys medià-
tiques però igualment importants com 
un bloc de minipisos a Sant Andreu, de 
López i Rivera, i l’Escola Riumar a Delte-
bre, de Ruisánchez i Vendrell. “És una 
discussió que els membres del jurat te-
nen cada any. Els premis donen un plus 
al sector públic, tant les administracions 
com les empreses que fan obra pública, 
perquè li van recordant la seva importàn-
cia”, explica l’arquitecte. En el terreny 
privat, algunes de les obres premiades 
més emblemàtiques són les cases M&M, 
de Roldán i Berengué, a Cerdanyola; 
l’Hotel Atrio, de Tuñón i Mansilla, a Cà-
ceres, i la Casa Bastida, a Begur, de Bosch 
i Capdeferro. 

Des de fa anys per participar en el 
FAD d’arquitectura cal inscriure-s’hi i 
pagar una quota. “És un premi que do-
na prestigi dins la professió”, explica 
l’arquitecte i professor de la URV, Ro-
ger Miralles. Precisament un dels mo-
ments de màxim impacte del guardó és 
quan es va decidir que s’encarregarien 
les obres de la Vila Olímpica a despatxos 
que haguessin guanyat el FAD. “Va ser 

La tipologia més premiada  
El FAD s’ha concedit en més ocasions 
a habitatges, sobretot a blocs com el 
del carrer Pallars, de Bohigas, Martorell 
i Mackay, Escales Park, de Josep Lluís 
Sert, el bloc del carrer Bach, de Co-
derch, i el de la Vila Olímpica, de Tor-
res i Martínez Lapeña. També van ser 
premiats habitatges unifamiliars com 
la Casa Rongoni, de Lluís Clotet i Òscar 
Tusquets, i les cases M&M, de José Mi-
guel Roldán i Mercè Berenguer. 

Homenatge als mestres 
Hi ha hagut premis FAD que no han se-
guit la lògica anual: el 1976 Antonio Bo-
net Correa va ser premiat per la casa 
La Ricarda dins una categoria que in-
cloïa edificis d’entre el 1958 i el 1976, 
i Francesc Mitjans va ser premiat el 
1963 pel conjunt de la seva trajectòria. 
També hi ha hagut FAD pòstums, com 
el de Josep Antoni Coderch per l’am-
pliació de l’ETSAB i el d’Enric Miralles 
pel parc dels Colors a Mollet del Vallès.

Un local premiat dos cops 
Entre els centenars d’obres premiades 
en les diferents categories del premi 
FAD n’hi ha una que l’ha rebut de ma-
nera excepcional en dues ocasions, i 
amb 40 anys de diferència: el restau-
rant Il Giardinetto. Federico Correa i 
Alonso Milà van ser premiats per l’inte-
riorisme en l’edició dels anys 1973 i 
1974 i el 2013 Iván Pomés i Max Llama-
zares van ser reconeguts per la inter-
venció que hi van fer a la planta baixa.
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una manera de tenir una mesura de 
qualitat. No creiem que el premi doni 
instruccions de manera directa, però sí 
que marca tendència i que té una certa 
repercussió. Quan mirem la història del 
premi a llarg termini veiem que hi ha 
edificis premiats que han sigut influ-
ents”, diu De Solà-Morales.  

Un documental per reflexionar 
Coincidint amb el 60è aniversari, l’Ar-
quinfad ha impulsat la realització d’un 
documental commemoratiu, que volen 
que sigui una eina de reflexió sobre l’en-
titat i els reptes de futur. “El nostre rep-
te més important és estudiar més cien-
tíficament quin és el rol dins la societat 
de l’arquitectura i l’interiorisme”, diu 
De Solà-Morales. També establir siner-
gies amb altres agents del sector. “El 
FAD és un premi que navega sol, i un al-
tre dels reptes que tenim és començar a 
parlar amb les institucions del nostre 
voltant per veure com podem col·labo-
rar. Ja hem començat a fer-ho amb la 
Fundació Mies van der Rohe i el COAC, 
i tenim un programa per fer-ho amb ins-
titucions com nosaltres d’arreu del món, 
que també tenen la missió de promocio-
nar la qualitat en el disseny i l’arquitec-
tura, i aprendre’n”, explica De Solà-Mo-
rales. “No estem aïllats perquè hem cres-
cut d’aquesta manera –afegeix–, no per-
què ho vulguem estar, i els temps ens 
demanen mirar cap enfora i que col·labo-
rem. Per exemple, el 48H Open House ha 
fet una gran feina i nosaltres estem dis-
posats que una de les seves rutes sigui 
d’edificis guardonats amb el FAD”. 

El desenvolupament de l’arquitectu-
ra també marca l’agenda del premi, en 
la mesura de no perdre la coherència i 
alhora reflectir la diversitat del sector. 
“La professió s’ha diversificat moltís-
sim. Abans el FAD es donava en un àm-
bit restringit entre gent que es conei-
xia molt, i ara els arquitectes són un 
col·lectiu que abasta milers de persones 
que fan coses molt diferents entre si”, 
diu l’arquitecte i comissari Jaume Prat. 
“El FAD està més polititzat que mai. 
Prendre partit per una arquitectura 
sostenible és desitjable, però crec que 
han pres partit per l’estetització d’això”, 
subratlla. Com a contrapunt d’aquesta 
línia, Prat reclama atenció també a 
“grans programes infraestructurals”, 
tot i que puguin semblar d’un altre mo-
ment. Per a Roger Miralles, el premi 
FAD haurà de tenir en compte el valor 
que els usos i la gestió dona als edificis 
per damunt de la seva forma. “Des de la 
crisi el discurs arquitectònic s’està cen-
trant sobretot en entorns construïts, i 
el FAD en objectes arquitectònics, i 
s’hauria de posar en entredit”, conclou 
Miralles.◆

O
livia Rueda va tenir un 
blackout cerebral fa gairebé 
deu anys, quan en tenia qua-
ranta-i-pocs. Després de fer-

li proves, van descobrir que tenia una 
malformació al cervell. Li van oferir 
unes quantes solucions, una de les 
quals requeria diverses operacions. En 
la tercera intervenció va tenir un ves-
sament. Quan es va despertar, la vida 
d’aquesta muntadora de documentals 
de TV3 i mare de dos fills havia canvi-
at radicalment. Tenia mig cos paralit-
zat. “Havia deixat de parlar i tenia mol-
tes dificultats per escriure i llegir”, ex-
plica el dibuixant Miguel Gallardo. No 
sabes lo que me cuesta escribir esto són 
les seves memòries sobre el procés per 
reaprendre a utilitzar el llenguatge. 
Gallardo, amic de Rueda, no només re-
comana fervorosament el llibre, sinó 
que en va dibuixar l’epíleg. “Hi inten-
to explicar què passa al cervell quan el 
llenguatge cau”, explica.     

El llibre, publicat per Blackie Books, 
s’emparenta amb altres memòries atí-
piques publicades per aquest segell, 
com les de James Rhodes, Trevor No-
ah i Mark Oliver Everett. “No és el típic 
testimoni de superació d’una malaltia, 
d’autoajuda”, assegura Gallardo. Els 
lectors en destaquen el contrari: l’ener-
gia positiva que desprèn. “Està molt ca-
brejada amb el que li ha passat, té molt 
sentit de l’humor i el millor de tot és que 
té una altra visió de la vida, s’ha conver-
tit en una altra persona”.   

Olivia Rueda sempre havia tingut un 
dietari per guardar-hi idees, i quan s’es-
tava recuperant la logopeda li va reco-
manar de reprendre’l a poc a poc, lletra 
a lletra. Així també evitava haver d’expli-
car sempre el mateix. Malgrat tot, l’afà-
sia que li ha quedat com a seqüela im-
plica que encara li costi la comprensió. 
“Qualsevol que parlés amb ella pensaria 
que s’ha recuperat, però, en realitat, el 
procés que fa per parlar és molt compli-
cat –explica Miguel Gallardo–, així que 
s’ha convertit en un escoltant. I escol-
tant la gent trobes moltes coses”.◆

“Olivia Rueda no  
és el típic testimoni 
de superació”
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El llibre del dia

MIGUEL GALLARDO 
DIBUIXANT

El problema de l’interiorisme 
L’adequació als usos, els canvis en els 
negocis i la desaparició dels establi-
ments fan que la conservació de les 
obres d’interiorisme sigui problemàti-
ca. Entre les premiades en els FAD ha 
desaparegut el bar Seltz, de Miranda, 
Argentí i Freixes, que cridava l’atenció 
per un mosaic il·luminat d’etiquetes de 
begudes. En canvi, l’antiga Galeria 
Theo, ara la Joan Gaspar, de Moneo i 
Torres, llueix com nova.

El FAD va al museu 
Alguns dels guardons en la categoria 
d’obres efímeres han correspost a dis-
senys d’exposicions. Entre aquests 
destaquen la mostra del CCCB del 
1995 El Dublín de James Joyce, l’esce-
nografia de la qual era de Dani Freixes 
(Varis Arquitectes). Més recentment, el 
despatx Maio va revolucionar l’austeri-
tat del Macba perquè el muntatge 
d’Espècies d’espais recordava les ha-
bitacions d’un pis corrent.

Al·lèrgia als escarafalls 
El Macba i el Guggenheim de Bil-
bao són els protagonistes de dos 
casos en què la filosofia del premi 
FAD d’arquitectura ha sigut especi-
alment eloqüent: l’un va quedar fi-
nalista en l’edició que va guanyar la 
restauració del Teatre Metropol de 
Josep de Maria Jujol, de Josep Lli-
nàs. L’altre va quedar a l’ombra 
d’una església de formes despulla-
des d’Álvaro Siza.
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