PREMIS FAD DE PENSAMENT I CRÍTICA 2017
Acta del jurat

Enguany s’han presentat 64 obres als Premis FAD de Pensament i
Crítica, totes elles molt diferents en format i tipus, des de catàlegs
d’exposicions fins a entrevistes multimèdia, passant per estudis o
projectes sobre ciutats i assaigs crítics. El jurat valora molt
positivament la quantitat d’obres presentades, tot i les dificultats del
context actual. Per tant, no s’han pogut seleccionar o premiar totes
les obres desitjades i s’ha hagut de fer, necessàriament, una tria,
sempre difícil.
Després de valorar en profunditat tots els llibres i els textos
presentats, el jurat ha seleccionat un seguit d’obres finalistes que
pretén ser una tria equilibrada entre els àmbits de la ciutat,
l’habitatge i la teoria de l’arquitectura, i que cobreixen tant l’actualitat
com els estudis històrics més tradicionals.
En vista de l’heterogeneïtat de les obres presentades, i de la seva
qualitat i quantitat creixents, el jurat farà unes recomanacions de
categorització a la junta d’ArquinFAD per a les properes edicions.
Finalment, el jurat proposa com a guanyadors ex aequo dos llibres:
TEORÍAS E HISTORIA DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA, de
Carlos Vázquez
Per proposar una nova sistematització historiogràfica i
transdisciplinària de les concepcions, les representacions i les
interpretacions de la ciutat entre els dos darrers fin-de-siècle.

AFTER BELONGING: THE OBJECTS, SPACES AND TERRITORIES
OF THE WAYS WE STAY IN TRANSIT, editat per Lluís Alexandre
Casanovas Blanco, Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco,
Alejandra Navarrete Llopis i Marina Otero Verzier
Per ser una anàlisi contemporània de la qüestió de la ‘pertinença’ com
a generadora d’identitat en un món en moviment permanent.

El jurat percep en ambdues publicacions el potencial de desenvolupar
i estructurar el pensament arquitectònic i urbà de les futures
generacions de crítics.
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