
Resum  
 
Per poder entendre l'univers d'Enric Miralles i el seu pensament 
projectual, cal partir de les seves referències i inspiracions, dels 
seus processos de treball, els seus dibuixos i la trama que va generar 
en les relacions entre tots ells. 
 
Aquesta tesi analitza les estratègies gràfiques i el seu procés de 
treball com a forma de generar els projectes, a través dels dibuixos 
d'anàlisi, de representació i de pensament, així com tota la seva 
documentació escrita. Posant especial interès en el moment incert de 
la gènesi de l'obra, i com aquesta es desenvolupa fins a generar un 
univers arquitectònic propi. 
 
Estudiant les referències artístiques, literàries i arquitectòniques 
que van motivar la seva manera d'actuar davant les coses, és possible 
entendre certes conviccions i maneres de fer del nostre arquitecte. 
George Perec, Raymond Queneau, Federico García Lorca, Le Corbusier, 
Josep Maria Jujol, Marcel Duchamp, Paul Klee, David Hockney o Erik 
Satie, són alguns dels seus principals referents sobre els quals 
fonamentar una manera de treballar pròpia, personal i emocionant. 
 
A partir d'ells va evolucionar la seva forma de veure les coses i 
aproximar-se a les idees, generant un mètode de treball amb la qual va 
crear la seva pròpia poesia en l'arquitectura. 
És inevitable entendre que l'evolució en la seva forma de dibuixar, on 
el pensament es transforma en lo real, va afectar a la seva forma de 
projectar i crear en les seves diferents etapes. 
Aquest procés de creació, generava una trama de relacions entre els 
condicionants de partida, el lloc, el programa, i el seu propi 
imaginari ple de poesia i simbologia. Processava tota aquesta 
informació per crear les idees que donarien forma a les propostes amb 
un llenguatge evidentment personal. 
El resultat ve doncs, com a conseqüència d'aquest treball 
d'elaboració, mai com una idea imposada, és per això que les 
geometries resultants, de forma fragmentada i espais dinàmics semblen 
gairebé impossibles d'imaginar a priori. Aquestes són el resultat de 
la superposició de capes i estrats d'informació que s'elaboraven i 
treballaven mitjançant unes ferramentes de treball. Una d'aquestes 
ferramentes era el collage, que té la capacitat d'integrar tota sèrie 
d'informació dispar. 
 
Aquesta manera d’aproximar-se les coses, generava múltiples 
possibilitats i variants, creades sense restriccions. El projecte 
executat no era més que un d'aquests estats intermedis que es 
materialitzava d'entre les múltiples opcions en un lloc i un temps 
concret. En realitat aquestes arquitectures, mai es donaven per 
acabades i evolucionaven cap a un altre lloc amb una altra proposta. 
És a dir, mai es partia de zero, el procés iniciat en projectes 
anteriors, s'adaptava a cada nou lloc i es combinava amb el nou teixit 
d'informació que li donaven forma. Un cop la proposta es 
materialitzava en que s'ha construït, aquest procés continuava 
evolucionant en el següent encàrrec i així successivament. 
 
En efecte el veritable projecte d'Enric Miralles va ser un de sol que 
enllaçava totes les propostes a través d'un fil conductor. 
 
 
 
 
 


