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TEd’A arquitectes és un estudi ubicat a Mallorca format per Irene Pérez i Jaume Mayol. 

Recentment han rebut el Premi FAD Arquitectura 2018, en l’apartat Arquitectura Internacional, per l’Escola a Orsonnens, Suïssa, i 
també han rebut el Primer premi, en l’apartat Arquitectura Interior, pel projecte de Can Picafort a Mallorca.

En a questa conferència, a més d’explicar-nos els seus projectes més recents,  
ens parlaran de la voluntat d’humanitzar els seus projectes des de l’interior, introduint l’espai com a tema principal i entenent que 
l’arquitectura no és més que un suport per a la vida.

“Nunca he sido capaz de construir una casa, una auténtica casa. No me refiero a proyectar y construir casas, cosa menor que 
todavía consigo hacer, no sé si acertadamente.

La idea que tengo de una casa es la de una máquina complicada, en la que cada día se avería alguna cosa: bombilla, grifo, 
desagüe, cerradura, bisagra, enchufe, y luego el termo, estufa, frigorífico, televisión o vídeo; y la lavadora, o los fusibles, los muelles 
de las cortinas, la cerradura de seguridad. Los cajones se atascan, se rompen las alfombras y la tapicería del sofá del salón. Todas 
las camisas, calcetines, sábanas, pañuelos, servilletas y manteles, paños de cocina, yacen rotos junto a la tabla de planchar, cuya 
tela de protección presenta un aspecto lamentable.” 

Álvaro Siza Vieira.“Vivir una casa”. 
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Imatge de l’anvers:  fotografia de Luis Díaz Díaz . Can Picafort, Santa Margalida, Mallorca.

Al finalitzar la conferència es farà un 
sopar-col·loqui amb els conferenciants al 
restaurant Barhaus.  
Si esteu interessats en assistir-hi, us podeu 
adreçar a tarragona@coac.cat. Preu 18€. 


