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Presentació de l’exposició d’homenatge a 

Enric Miralles 

Barcelona, 14 d’abril de 2021 

Bona tarda a tots. Estimada Benedetta, comissaris, consellera, regidors, diputats al 

Congrés, secretari general de Cultura, director del museu que ens acull, és un honor 

per a mi ser avui aquí com a presidenta del Parlament de Catalunya per fer la 

inauguració d’aquesta exposició de reconeixement a un arquitecte que, malgrat la 

duresa de la data de la seva mort, als quaranta-cinc anys, va oferir tant i continua, 

amb aquesta exposició ho veurem, oferint tant.  

M’ha agradat molt quan la Benedetta parlava del relleu, de com els arquitectes poden 

emmirallar-se en l’obra d’un altre arquitecte i poden continuar donant-li vida a través 

de l’estudi i el reconeixement del seu llegat. Veig aquí la presidenta del Col·legi 

d’Arquitectes. Aprofito per recomanar el seu portal, on poden visitar també l’obra 

d’Enric Miralles, amb una miríada que ens ofereix tota aquesta trajectòria, amplíssima 

malgrat la seva joventut, perquè té més de 220 obres, si no vaig mal fixada, a més 

de vint països del món i amb un gran nivell de reconeixement. Abans la regidora 

esmentava el Parlament d’Edimburg, amb què va aconseguir un dels premis més 

famosos, el Premi Stirling. Aquí a Barcelona tenim la coberta del Mercat de Santa 

Caterina, que és orgànica, que té moviment, que és com unes faldilles que sembla 

que cobreixin un espai amb tanta vida com és un mercat. I el mateix cementiri 

d’Igualada –amb qui jo tinc una vinculació especial, el meu marit és d’Igualada–, un 

exemple aclamadíssim dins la història de l’arquitectura, del que representa aquesta 

fusió unànime dins el paisatge, i on ell ara també reposa. No sé si a tothom li és 

donat poder construir els espais on podrà descansar per sempre. 

Dic que és un honor, perquè l’arquitectura és una de les arts, segurament, més 

abstractes i més racionals, i alhora té la part més emocional, perquè ofereix vida, és 

un refugi. Joan Margarit deia que «la poesia és ara l’última casa de misericòrdia». 

L’arquitectura és cases, ens ofereix cases per a tots, públiques i privades, com també 

abans es recordava. I l’obra d’Enric Miralles ho ha fet amb una empremta especial 

que ara descobrirem amb aquesta exposició que remet a la seva arquitectura. 
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A mi m’agrada dels arquitectes que són persones de cultura, que llegeixen, que 

s’imbueixen dels llocs on viuen, de les persones amb qui treballen, i el fet que hi hagi 

tantíssims companys de professió aquí suposo que és el millor dels homenatges per 

a un arquitecte i per a qualsevol professional.  

En aquest sentit, m’agraden les reflexions d’Enric Miralles, algunes de les quals m’he 

anotat, perquè les passo a incorporar als aprenentatges vitals. Deia –escrivia, de fet– 

que no creia en la distinció entre els edificis del passat i els actuals, perquè deia que 

si aquests edificis han arribat fins avui són actuals, i que construir no és mai el punt 

final de cap treball, és sempre el començament. I som en un espai, el Saló del Tinell, 

la Capella de Santa Àgueda –ens morirem tots de síndrome de Stendhal, segurament, 

després de veure l’exposició–, que és un bon exemple d’aquesta reflexió.  

Fins i tot reivindica, d’una manera molt moderna, la sensació d’obra inacabada, que 

imprimeix, deia ell, vitalitat, imprimeix, també, modèstia. Jo crec que aquí hi ha una 

reflexió que va més enllà de l’arquitectura i que ens parla també de l’humanista, de 

la persona que hi havia darrere i dins l’arquitecte Enric Miralles. 

I acabaré per reivindicar-lo com un dels grans noms de l’arquitectura del segle XX – 

sens dubte de l’arquitectura catalana, però, més enllà, un dels grans noms de 

l’arquitectura del segle XX– amb la seva reflexió sobre el treball amb el temps: 

«L’aspiració» –deia Enric Miralles– «de treballar amb el temps i no en contra. No tenir 

por del temps. Preparar-se per a ell. Arribar a projectar les ruïnes.» 

Jo crec que avui no parlarem de ruïnes. Parlarem d’aquesta nova vida, que malgrat 

que la seva ens va durar tan poc ens queda el seu llegat, el seu aprenentatge i el seu 

ensenyament de no tenir por d’aquest pas del temps, de parlar de l’actualitat i de 

projectar-se, com es va projectar ell, i amb ell l’arquitectura catalana, al món. 

Moltíssimes gràcies a tots. 

 


