
NOTA D’AGENDA 
 
 

MIRALLES, UN HOMENATGE QUE RECORDA AL GENIAL ARQUITECTE 
EN TOTES LES SEVES FACETES 

 

 
 

Barcelona, març 2021. - La Fundació Enric Miralles, amb la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, impulsen un homenatge coral 
a Enric Miralles, una de les figures més emblemàtiques de l'arquitectura catalana 
contemporània i de la defunció de la qual es van complir 20 anys el passat 2020. 

MIRALLES és un programa d'exposicions i activitats que mostra al gran públic el llegat 
que l'arquitecte va deixar, amb obres a Barcelona -ciutat on va viure i va treballar-, 
Catalunya i en la resta del món. L'homenatge aborda les seves diferents facetes com a 
creador, arquitecte, dissenyador, fotògraf i professor, oferint una mirada polièdrica i 
personal de la seva trajectòria. 

Les activitats de MIRALLES estan comissariades per Benedetta Tagliabue i Joan 
Roig, i organitzades per la Fundació Enric Miralles amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSAB), el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) i l'estudi d'arquitectura Miralles Tagliabue EMBT. 

Al llarg de l'any noves exposicions i presentacions, encara en fase de definició, se 
sumaran als esdeveniments emmarcats en el programa MIRALLES. 

  



MIRALLES. PRIMERA AGENDA D’ESDEVENIMENTS 2021 
 
 

MIRALLES. A quarts de quatre… 
Del 15.04.21 al 04.07.2021 
Saló del Tinell. Plaça del Rei, 10 Barcelona 
Preu: 3 € (entrada general MUHBA) 

Exposició co-comissariada per Benedetta 
Tagliabue i Joan Roig que mostra la faceta 
projectista de l'arquitecte, centrant-se en 
quatre de les seves obres més 
representatives: el Parlament d'Escòcia a 
Edimburg, el Cementiri d'Igualada, el Mercat 
de Santa Caterina a Barcelona i el Palau 

d'Esports d'Osca. Es mostrarà material original i inèdit: maquetes, plans, fotografies i 
vídeos que donaran a conèixer al públic general la manera de treballar, projectar i 
construir de Miralles. 

 
MIRALLES. Photos & Collages 
Del 15.04.21 al 30.06.21 
Centre d’Arts Santa Mònica. La Rambla, 7 
Barcelona 
Gratuït 

Exposició que mostra part de la 
documentació fotogràfica de la vida i obra 
d'Enric Miralles. Fotografies fetes per ell 
mateix que recorren tant la seva vida 
personal com professional, els seus 
emblemàtics collages fotogràfics 

provinents de l'arxiu privat d'Enric Miralles, es mostraran de manera inèdita durant 
aquesta exposició, coordinada per Salvador Gilabert, professor i cap de projectes 
d'EMBT. 

 
MIRALLES. To be continued… 
Del 15.04.21 al 23.12.21 
Fundació Enric Miralles. Passatge de la 
Pau, 10 bis Barcelona 
Gratuït 
 
La Fundació Miralles té entre els seus 
objectius la preservació de les obres, 
idees i esperit creador de l'arquitecte per 
a benefici de les futures generacions. 
‘MIRALLES. To be continued...’ recorre 
el llegat que Miralles va deixar al seu 

estudi i com aquest ha marcat la trajectòria de Miralles Tagliabue EMBT al llarg 
d'aquests 20 anys. Maquetes a diferents escales i referents a diverses fases de 
creació, esbossos, fotografies, correspondències, collages i projeccions són els 
protagonistes d'aquest projecte expositiu que comptarà amb reflexions de Martha 
Thorne. 
  



MIRALLES. Perpetuum Mobile 
Del 27.05.21 al 29.08.21 
Disseny Hub. Plaça de les Glòries, 37 
Barcelona 
Preu: 3 € (entrada en Disseny HUB) 

Mostra inèdita sobre el treball d'Enric 
Miralles com a dissenyador. Mobiliari i 
objectes dissenyats per al seu propi ús 
i al llarg de la seva vida es mostraran 
junts per primera vegada, com les 
taules ‘Inestable’, ‘Dolmen’, ‘Troncs’ i 

‘Tropical’, la prestatgeria ‘Lelukaappi’ inspirada en l'obra de l'arquitecte Alvar Aalto, i 
diverses cadires i punts de llum inèdits. L'exposició, comissariada per Benedetta 
Tagliabue i Joan Roig, i organitzat amb el suport de American Hardwood Export 
Council (AHEC) amb fusta donada per AE Maderas, es completa amb plans, dibuixos i 
croquis inèdits del procés de creació d'aquestes peces. 

 
MIRALLES. Converses 
Dates: 03.06 – 10.06 – 17.06.2021 
COAC. Plaça Nova, 5 Barcelona 
Gratuït 

El Col·legi d'Arquitectes de Barcelona 
s'uneix a l'homenatge a Miralles amb 
un cicle de tres xerrades amb convidats 
internacionals. Arquitectes, acadèmics i 
artistes compartiran les seves 
experiències amb Enric Miralles i 

conversaran sobre la seva trajectòria i influència. Trobades entre Rafael Moneo 
i Benedetta Tagliabue, Liz Diller i Beatriz Colomina; i Soraya Smithson i Carme 
Pinós. 

 
 
MIRALLES. A l’escola 
Del 22.09.2021 al 24.11.2021  
ETSAB.  Av. Diagonal, 649-651 Barcelona  
Gratuït 
 
La seva labor com a docent va ser una 
faceta molt important en la vida d'Enric 
Miralles, qui va treballar com a catedràtic en 
diverses universitats. L'exposició 
‘MIRALLES. A l’escola’ comissariada per 
Carme Ribas i Ton Salvadó, se centra en 

l'activitat de la ETSAB, on es va formar i a la qual va dedicar la major part de la seva 
activitat docent. 
 
Descarrega imatges en alta resolució aquí: 
https://www.dropbox.com/sh/9f1ca6796d9oob3/AAARNDFugx0LHQJS1tLu4R6Aa?dl=0 
 
Contacte de premsa: 
Miriam Giordano – Gemma Pascual / Labóh 
+34 606 602 230 – +34 636 66 30 97 
press@laboh.net +34 933192664 
 
 
www.miralleshomenatge.com 
#Miralles #MirallesHomenatge #MirallesHomenaje #MirallesTribute 
@fundacio.enricmiralles 


