
XV Bie!!al Espa!yola d’Arquite"tura i Urba!is#e

ESTRATÈGIES DE CONCILIACIÓ

Espa!ya és u! país si!gular. Geogràfi"a i estadísti"a#e!t, i 
des de la perspe"tiva de la de!sitat pobla"io!al e! u! #a-
teix #ar" geogràfi" "o!viue! dues realitats territorials dife-
re!ts; "o# si es tra"tés u! país di!s d’u! altre, e! el qual, si 
s’ex"loue! les "apitals de proví!"ia, el 9,9% de la pobla"ió viu 
e! el 53% del territori, #e!tre que el 47% resta!t és "o#par-
tit pel 84,4% dels espa!yols.

Aquesta difere!"ia"ió, parti"ular di!s del "o!text euro-
peu, pla!teja difere!ts reptes per a l’arquite"tura i l’urba-
!is#e atès que "o!"eptes habituals "o# ara, habitatge, 
residè!"ia per a ge!t gra!, "e!tre "ívi" o hotel, se!t !o#i-
!ativa#e!t iguals, ha! de ser pla!ifi"ats, dese!volupats o 
proje"tats de #a!era difere!t "o!for#e a la realitat geo-
gràfi"a a la qual perta!ye!. 

Les exposi"io!s de la Bie!!al per#ete! te!ir u!a radio-
grafia del pa!ora#a arquite"tò!i" d’Espa!ya dels últi#s 3 
a!ys i e!s dó!a la possibilitat de pla!tejar-!os pregu!tes 
des de les qüestio!s #és ge!èriques a les #és "o!"retes. 
Ha de pla!tejar-se de la #ateixa #a!era u!a residè!"ia per 
a la ge!t gra! a l’Espa$a va"ía que e! l’Espa$a lle!a?, Co# 
he# de pla!tejar els reptes e!tor! a l’habitatge e! a#bdós 
"o!textos? Qui!a ha de ser la !ostra resposta pel que fa a 
l’espai púbi"? Totes aquestes pregu!tes podrie! resu#ir-se 
e! u!a sola: Co# ha d’abordar l’arquite"tura "o!"eptes que 
te!e! sig!ifi"ats difere!ts e! tots dos territoris?

Co!vo"ada pel Mi!isteri de Tra!sports, Mobilitat i Age!da 
Urba!a, a través de la Dire""ió Ge!eral d’Age!da Urba-
!a i Arquite"tura, e! "ol•labora"ió a#b el Co!sell Superior 
dels Col•legis d’Arquite"tes d’Espa!ya (CSCAE) i la Fu!da-
"ió Arquia, la Bie!!al Espa!yola d’Arquite"tura i Urba!is#e 
(BEAU), és u! esdeve!i#e!t bie!!al que se "elebra des de 
1991.

E!tre els seus obje"tius pri!"ipals està el re"o!èixer i 
pre#iar u! "o!ju!t d’obres d’alta qualitat, que pugui repre-
se!tar el #és desta"at i divers pa!ora#a de l’arquite"tura 
i l’urba!is#e espa!yol dels a!ys que "o#prè! la "o!vo"a-
tòria.

La XV BEAU té la vo"a"ió d’a"ostar l’arquite"tura i l’urba-
!is#e a la so"ietat a través d’u! gra! esdeve!i#e!t "ultural 
e! el qual el públi" podrà gaudir de les propostes #és relle-
va!ts de l’arquite"tura i l’urba!is#e espa!yols datats e!tre 
els a!ys 2018 al 2020. 

La Bie!!al d’e!gua!y se "elebra de #a!era paral•lela 
e! u!a doble seu físi"a: Del 28 de Ju!y al 16 de Sete#bre al 
Pavelló Mies va! der Rohe, i del 2 de Juliol al 10 d’O"tubre al 
Museo Patio Herreria!o de Valladolid, de Jua! Ribero Rada.

Els dire"tors d’aquesta edi"ió só! els arquite"tes Ós"ar 
Miguel Ares (Valladolid), A!!a Ba"h i Euge!i Ba"h (Bar"elo-
!a), desig!ats després de gua!yar la "o!vo"atòria públi"a 
d’aquesta XVBEAU, "elebrada pel MITMA i el CSCAE, a#b la 
proposta: Espa$a va"ía, Espa$a lle!a. Estrategias de  "o!-
"ilia"ió!. 

La XV BEAU es dese!volupa e! u! ú!i" progra#a expo-
sitiu i d’a"tivitats desdoblat i vertebrat al volta!t de la te#à-
ti"a exposada pels "o#issaris ta!t a Valladolid "o# a Bar-
"elo!a; "o#ple#e!ta!t-se a#b la seu virtual www.labie!al.
es així "o# a#b #últiples progra#es paral•lels i "i"les de 
debats i "o!ferè!"ies que ti!dra! llo" al llarg de 2021 i 2022 
e! difere!ts lo"alitza"io!s espa!yoles i, e! la seva iti!erà!-
"ia, i!ter!a"io!als. 

Patro"i!ador Ofi"ial

Convoca

Amb la col·labo%ació de

Ins&i&'cions col·labo%ado%es a Valladolid

Ins&i&'cions col·labo%ado%es a Ba%celona

Pe% a més info%mació 
visi&a la se' vi%&'al  
www.compac.es

Comisa!is de la XV BEAU
Ósca% Mi('el A%es, Anna Bach, E'(eni Bach 

Websi"e
ESIETE + Sevenapp.di(i&al

Disseny exposició
Ósca% Mi('el A%es, Anna Bach, E'(eni Bach 

Fo"o#!afia i video 
Jo%di Be%nadó

P!ojec" Mana#e!
Javie% Rod%í('ez Uliba%%i

B!andin# Bienal i Disseny G!àfic 
ESIETE 

Coo!dinació
No%o Es&'dio. Se%(io Alonso – A%iadna G'&ié%%ez

M$n"a"#e exposicions
Fabe% S&'dio

Com$nicació
Ace%ca

Il·l$s"!acions
Anna Bach

Pe% a més info%mació 
visi&a la se' vi%&'al  
www.labienal.es
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La #ostra re"ull la sele""ió realitzada pels jurats de la XV 
Bie!!al Espa!yola d’Arquite"tura i Urba!is#e e! les se-
ves difere!ts "ategories: Pa!ora#a d’Obres, Re"er"a, Pro-
je"tes Fi!al de Carrera i Fotografia; orga!itzada e!tor! a 
tres te#àtiques que #ostre! la di"oto#ia i la #a!era "o# 
s’aborde!, des de l’arquite"tura i l’urba!is#e, u!s "erts "o!-
"eptes a l’Espa$a Va"ía i l’Espa$a lle!a, a#b la volu!tat de 
tra)ar si#ilituds i diferè!"ies que e!s per#eti! defi!ir pu!ts 
de trobada:

Territori: Co!text i De#ografia

So"ietat: Co#partir i Habitar

E"o!o#ia: So"ietat i Re"ursos

La i!stal•la"ió expositiva #ostra les obres sele""io!ades e! 
u!a estru"tura zigzagueja!t que per#et disti!gir les difere!ts 
àrees de reflexió de la te#àti"a de la Bie!!al alhora que rela-
"io!a obres i propostes de difere!ts for#ats i possibilita u!a 
doble visió: la de l’Espa$a va"ía, des d’u! extre#, i la de l’Es-
pa$a lle!a, des de l’altre.

A l’i!terior del "laustre s’expose! les vi!t propostes pre-
#iades e! el pa!ora#a d’obres de la Bie!!al a través d’u!a 
sèrie de vídeos realitzats per a l’o"asió per Jordi Ber!adó, e! 
els quals s’i!"ideix e! la rela"ió de les obres guardo!ades 
a#b el seu "o!text. 

La prese!t exposi"ió for#a part d’u! "o!ju!t d’a""io!s 
pro#ogudes per la XV BEAU per a a"ostar l’arquite"tura i l’ur-
ba!is#e a la so"ietat, i se"u!dar i difo!dre el paper de l’ar-
quite"te "o# a #ediador so"ial. A l’exposi"ió de Valladolid se 
li su#a la de Bar"elo!a, així "o# la seu virtual (www.labie!al.
es). Per a #ostrar aquesta "o!!exió, di!s del "laustre del Pa-
tio Herreria!o, u!a pa!talla e! te#ps real per#et te!ir u!a 
fi!estra oberta al Pavelló Mies va! der Rohe, i vi"eversa, e! 
l’exposi"ió de Bar"elo!a, u!a pa!talla per#et veure el que 
su""eeix al Patio Herreria!o. 

Les dues seus represe!ta!ts de l’Espa$a Va"ía i l’Espa$a 
Lle!a quede! així u!ides i "o#ple#e!tades, i s’estableixe!, 
de #a!era explí"ita, "o# u!a pri#era Estratègia de "o!"ilia-
"ió.

L’exposi"ió de Bar"elo!a es divideix e! dues parts:
La pri#era, exterior, està "o#posta per deu estru"tures #e-

tàl•liques e!teses "o# a gra!s "artells zigzagueja!ts que #os-
tre! dues fotografies de "adas"u!a de les obres pre#iades e! 
el Pa!ora#a d’Obres. 

Aquestes fotografies ha! estat realitzades ex profeso 
per l’artista Jordi Ber!adó a#b la i!te!"ió de lligar l’exposi"ió 
d’aquestes obres a#b la te#àti"a de la Bie!!al. E! aquest se!-
tit, les dues fotografies de "ada proje"te só! u!a visió de “"a#p” 
i u!a altra de “"o!tra"a#p” de "ada obra, de #a!era que obra 
i "o!text es fusio!e! e! u!a sola i#atge i e!s parle! ta!t dels 
proje"tes pre#iats "o# del territori i "o!text e! el qual es trobe!. 
La "ol•lo"a"ió de les fotografies de #a!era frag#e!tada e! les 
estru"tures e! zig-zag per#et veure les dues i#atges alhora i, al 
#ateix te#ps, i depe!e!t del pu!t de vista, per#et veure u!a o 
l’altra a #esura que e!s #ove# al volta!t de les pe"es, establi!t 
u!a rela"ió perso!al i "orpòria a#b "adas"u! dels visita!ts. 

La sego!a part de l’exposi"ió, a l’i!terior del pavelló, "o#-
pleta la i!for#a"ió de la pri#era a través de vi!t vídeos rea-
litzats pel #ateix artista, u! per "ada obra pre#iada, que e!s 
ofereixe! u!a visió pa!orà#i"a del "o!text de "adas"u!a de les 
obres, i e!s per#ete! a"abar de ta!"ar els i!terroga!ts que les 
fotografies de l’exterior e!s ha! pla!tejat.

CAMPO / CONTRACAMPO* FLÂNEUR 360

Vi!t obres d’arquite"tura. Vi!t autories. U! fotògraf ("o!vertit e! 
flâ!eur) i u! telèfo! #òbil. Se!se "ap prete!sió de virtuosis#e 
tè"!i", però a#b la fer#a volu!tat de deixar u! testi#o!iatge 
dava!t la bellesa de les vi!t obres que visita i retrata, Ber!adó 
"aptura l’e!tor! i!fi!it de tot el que l’e!volta. E! u! gir "o!ti!u de 
360°, l’artista realitza u! e!registra#e!t alhora do"u#e!tal i poè-
ti"a dels es"e!aris pre#iats e! la XV BEAU. A""epta la realitat que 
"o!di"io!a la seva a""ió: li tre#ola el pols, hi ha "a!vis de rit#e, se 
se!te! veus, e!tre! e! es"e!a via!a!ts esporàdi"s, o"ells, !atura-
lesa. No existeix "ap subli#a"ió, ta#po" idealitza"ió, ta! sols u!a 
reivi!di"a"ió real, ho!esta i respe"tuosa de la bellesa i#prevista 
que l’Arquite"tura pot "rear al seu volta!t. 
I, al fi!al, u!i!t-les a totes, el "el. Aquesta i##e!sa quotidia!itat 
que e!s e#bol"alla a tots.

Jordi Ber!adó

PAM! A%ara Berri.  Do!ostia - Sa! Sebastiá!, Guipuzkoa
Pla d’A""io!s de Millora de l’espai públi" d’A#ara Berri  
Paisaje Tra!sversal

Fabra & Coats: habitatge so&ial & patri%o'i i'dustrial . Bar"elo!a, Bar"elo!a
Roldá! + Bere!gue Arqts. Miguel Roldá! i Mer"è Bere!gué 

Blo& 6X6. Giro!a, Giro!a
Bos"h.Capdeferro Arquite"tura

Ca' Sau. Es&e'ografia d’urgè'&ia . Olot, Giro!a
U!parelld’arquite"tes: Eduard Callís, Guille# Moli!er / Qui# Do#e!e, Artista Visual

Ca%p de futbol de A Ga'dareira. Lugar de Ba!deira, Co!"ello de Silleda, A Coru#a
Abraha# Castro Neira - Carlos Alberto Pita Abad

Es&uela i'fa'til BVM Irla'desas . Sevilla, Sevilla
José Morales Sá!"hez, Sara De Giles Dubois, Ro"ío Casado Co"a

Re&upera&ió de la Torre de Merola. Puig-Reig, Bar"elo!a
Carles E!ri"h Studio

Rehabilita&ió d’habitatge u'ifa%iliar e' Miraflores. Co!"ello de Muros, A Coru#a
Fuertespe!edo Arquite"tos: Ós"ar Fuertes Dopi"o, Iago Fer!á!dez Pe!edo

Se'da Barrios-Rio e' la Vega Baja de Toledo. Toledo
Ig!a"io Álvarez-Ahedo, Javier Ber!alte Pató!, Josefa Bla!"o De Paz, 
José Ra#ó! Go!zález De La Cal, Maria Dolores Sá!"hez Moya

Ofi&i'a a l’i'terior d’illa. Córdoba, Córdoba
Sol89. María Go!zález y Jua!jo López De La Cruz

Ca' Jai%e i '’Isabelle. U' habitatge u'ifa%iliar aïllat. Pal$a, Illes Balears 
Jau#e Mayol A#e!gual e Ire!e Pérez Piferrer

85 VPO a Cor'ellà. Cor!ellà, Bar"elo!a 
Peris+Toral Arquite"tes. Marta Peris - José Toral

U'iversitat Tor&uato di Tella. Bue!os Aires, Arge!ti!a 
Arq.  Josep Ferra!do - Arq. Aso". David Re"io 

Celler Clos Pa&he% 1507. Gratallops, Tarrago!a
Harquite"tes. David Lore!te, Josep Ri"art, Xavier Ros, Roger Tudó

Refor%a i a%plia&ió de l’edifi&i Dorleta d’Eskoriatza a Mo'drago' U'ibertsitatea 
Eskoriatza, Guipuzkoa

Ibo! Salaberria + Itziar I#az

Co%plex turísti& a Albeida. Albeida, A Coru#a
Salgado e Li$ares Arquite"tos

Tribu'a Públi&a. A Coru#a, A Coru#a
FLU-OR Arquite"tura + Alba Go!zález

O´Ba'&o do Pi(eiro. Castro da Cidá, A Coru#a
Carlos Seoa!e

Nova Pla)a de Ma'silla Mayor. Ma!silla Mayor, Leó!
O"a#i"a Tuda!"a Arquite"tos

Museu d’Art Co'te%pora'i Helga de Alvear. Cá"eres, Cá"eres
Tu$ó! Arquite"tos

Premiats

Pavelló Mies van 
der Rohe. Barcelona
Del 28 de Juny 
al 16 de Setembre.

Patio Herreriano, Museo de Arte 
Contemporáneo Español. Valladolid

Del 2 de Juliol 
al 10 d’Octubre


