
A collage é um documento
que cola uma ideia em um
lugar, mas que cola de 
maneira vaga,deformada e
deformável;   cola    uma
realidade  para  permitir
que se  trabalhe  com ela.
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RESUMO

A Tese intitulada "A construção da arquitetura de Enric Miralles por meio da 
collage" tem como objetivo analisar a collage na produção da arquitetura 
de Enric Miralles (1955-2000), refletindo sobre o seu uso como expressão 
gráfica nas etapas de criação e desenvolvimento dos projetos. O processo 
criativo utilizado por Miralles permite a elaboração de um percurso 
multifacetado e particular, repleto de influências e reinterpretações. 
Seu trabalho percorreu não somente as conhecidas fotomontagens 
panorâmicas dos levantamentos do local, como ainda collages remetendo 
ao léxico surrealista, e gerou uma alternativa à criação restrita de desenhos 
técnicos e perspectivas eletrônicas, atualmente produzidas estritamente 
por programas de computador. Demonstrando, assim, um processo 
rico e transformador dentro do campo da arquitetura que merece ser 
explorado. O enfoque, para viabilizar o estudo, foi à verificação dos 
processos metodológicos utilizados por meio da revisão bibliográfica, das 
visitas às obras do arquiteto e da investigação do material coletado na 
Fundação Enric Miralles, em Barcelona. A sistematização aqui proposta 
concerne basicamente na análise e comparação da revisão bibliográfica 
com os cinco projetos examinados no acervo do arquiteto, Pavilhão de 
Meditação de Unazuki (1991), Kolonihaven (1996), Vila Pinheiros (1996), 
Parque Diagonal Mar (1997-2002) e Mercado de Santa Catarina (1997-
2005).  Nesse material foram encontrados símbolos de amplo significado, 
conforme os projetos e etapas em que se encontravam. Símbolos 
recortados durante a pesquisa e aproximados, que não estavam apenas 
nos textos e material publicado, mas estavam no acervo dentro das 
carpetas grogues possibilitando uma leitura sob a ótica dos movimentos 
de vanguarda artística e amparada no pensamento de Fernando Fuão 
sobre a poética e retórica. Esta análise confirmou que a continuidade do 
método projetual com collage tornou-se imprescindível na compreensão 
deste processo como transcendência para futuros projetos arquitetônicos 
e urbanísticos. Finalmente, esta pesquisa sistematizou o uso da collage na 
obra do arquiteto como forma de desvendar suas estratégias projetuais 
e possibilitar sua aplicação na prática projetual, de modo criativo e 
transformador, configurando a (re)descoberta de um caminho para a 
construção de uma arquitetura acumulada de significados e símbolos 

transmutados.

Palavras-chaves: Collage e arquitetura. Representação gráfica. Projeto 
arquitetônico. Arquitetura contemporânea. 

 





ABSTRACT

The Thesis entitled The construction of Enric Miralles architecture 
through collage aims to analyze collage in the production of Enric 
Miralles architecture (1955-2000), reflecting on its use as a graphic 
expression in the creation and development stages of projects. The 
creative process of graphic representation used by Miralles allows the 
elaboration of a multifaceted and unique path, rich in influences and 
reinterpretations. His work covers not only site planning and local 
surveys photomontages, but also collages referring to the surrealist 
lexicon, and generated an alternative to the restricted creation of 
technical drawings and electronic perspectives, currently produced 
by computer programs. Showing, therefore, a rich and transformative 
process within the field of architecture that deserves to be explored. 
In order to make this research possible, the approach was to verify 
the methodological processes used; through a bibliographical 
review, visits to the architect's works  and the systematization of the 
material collected at the Enric Miralles Foundation in Barcelona. The 
systematization here proposed, basically concerns the analysis and 
comparison of the literature review with the five selected projects 
in the architect's collection, Unazuki Meditation Pavilion (1991), 
Kolonihaven (1996), Vila Pinheiros (1996), Diagonal Mar Park (1997-
2002 ) and Santa Catarina Market (1997-2005). In this material were 
found symbols of wide significance, according to the projects and 
stages in which they were. Symbols clipped during the research and 
approximated, which were not only in the texts and published material, 
but were found in the collection within the “grogues” files allowing 
a reading from the artistic avant-garde movements perspective and 
supported by Fernando Fuão's thinking about poetics and rhetoric. 
This analysis confirmed that the continuity of the design method 
with collage has become essential in understanding this process as 
transcendent for future architectural and urbanistic projects. Finally, 
this research systematized the use of collage in the architect's work 
as a method to unveil its design strategies and enable its application 
in design practice, in a creative and transformative way, configuring 
the (re) discovery of a way to build an architecture accumulated of 

transmuted meanings and symbols.

Keywords: Collage and architecture. Graphic Representation. 
Architectural Project. Contemporary Architecture.





RESUMEN

La tesis llamada La construcción de la arquitectura de Enric Miralles 
a través del collage tiene como objetivo analizar el collage en 
la producción de la arquitectura de Enric Miralles (1955-2000), 
reflexionando sobre su uso como expresión gráfica en las etapas 
de creación y desarrollo de proyectos. El proceso creativo utilizado 
por Miralles permite la elaboración de un camino multifacético y 
particular, lleno de influencias y reinterpretaciones. Su trabajo no 
solo cubrió los conocidos fotomontajes panorámicos de los estudios 
del sitio, sino también collages que se refieren al léxico surrealista, y 
generó una alternativa a la creación restringida de dibujos técnicos 
y perspectivas electrónicas, actualmente producidos estrictamente 
por programas de ordenador. Demostrando así un proceso rico y 
transformador dentro del campo de la arquitectura que merece ser 
explorado. El objetivo, para que el estudio sea factible, fue verificar 
los procesos metodológicos utilizados a través de la revisión de la 
literatura, las visitas a las obras del arquitecto y la investigación del 
material recopilado en la Fundación Enric Miralles en Barcelona. La 
sistematización aquí propuesta se refiere básicamente al análisis y 
la comparación de la revisión de la literatura con los cinco proyectos 
examinados en la colección del arquitecto, Pabellón de meditación 
Unazuki (1991), Kolonihaven (1996), Vila Pinheiros (1996), Parque 
Diagonal Mar (1997-2002) y Mercado de Santa Catarina (1997-2005). 
En este material se encontraron símbolos de gran significado, según 
los proyectos y etapas en que se encontraban. Símbolos recortados 
durante la investigación y aproximados, que no solo estaban en 
los textos y el material publicado, sino que estaban en la colección 
dentro de las carpetas grogues que permitían una lectura desde la 
perspectiva de los movimientos artísticos de vanguardia y con el 
apoyo del pensamiento de Fernando Fuão sobre poética y retórica. 
Este análisis confirmó que la continuidad del método de diseño con 
collage se ha vuelto esencial para entender este proceso como una 
trascendencia para futuros proyectos arquitectónicos y urbanísticos. 
Finalmente, esta investigación sistematizó el uso del collage en el 
trabajo del arquitecto como una forma de revelar sus estrategias de 
diseño y permitir su aplicación en la práctica del diseño, de una manera 
creativa y transformadora, configurando el (re) descubrimiento de 
una forma de construir una arquitectura acumulada de significados y 

símbolos transmutados.

Palabras clave: Collage y arquitectura. Representación gráfica. 
Proyecto arquitectónico. Arquitectura contemporánea.
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Figura 01: Memórias dos projetos.

Fonte: Collage digital da autora, 2018.
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INTRODUÇÃO

A collage é um documento que cola uma ideia 
em um lugar, mas que cola de uma maneira vaga, 

deformada e deformável; cola uma realidade para 
permitir que se trabalhe com ela.1

Enric Miralles 

 A interpretação da collage2 de Enric Miralles aponta diversos caminhos a serem 
percorridos, caminhos balizados pela sua formação e por quem ele representou, por 
relatos de quem o conheceu, por referências em livros e revistas, nas visitas ao seu 
escritório, quando ele já não se encontrava lá, embora sua presença fosse notada nos 
objetos, no seu legado. A aproximação será parcial e sempre terá os limites de quem 
ele foi e do que ele foi, mas que não chegarei a saber. As leituras das collages por meio 

1 MIRALLES, ENRIC. Enric Miralles. Obras y proyectos. Nº 72. Electa. Tradução nossa.
2 Optei por não grafar em itálico a palavra estrangeira “collage”, assim como nos textos do meu 
orientador Arqº Drº Fernando Fuão, com o objetivo comum de não produzir ruído na leitura. E, 
também, por não possuir tradução correta correspondente na língua portuguesa. “A palavra collage 
é um derivado do verbo francês coller, que significa colar. E colle significa literalmente cola. Porém 
é no seu termo de collage, como ato de colar, que a palavra adquire conotações que transbordam 
do seu significado original. Provavelmente collage tenha origem na palavra latina colegare, que nos 
aproxima de certa forma da palavra símbolo”. FUÃO, Fernando. Arquitectura como Collage. 1992. 
Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona: Departament de Projectes Arquitectônics, UPC, Barcelona, 1992. p.8. Tradução nossa.
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dos objetos ali presentes, nas collages e fotomontagens restantes, após o recorte e a 
cola, das pastas repletas de memórias terão, primeiramente, uma versão quantitativa, 
objetiva e, até o fim deste trabalho, será realizada uma leitura interpretativa.
 Assim como “Miralles amava os inícios, porque tornavam mais fácil para 
ele pensar nas dificuldades que se apresentariam”3, inicio com a apresentação de 
premissas aliadas à descoberta de um arquiteto que colecionava e acumulava. A 
partir de agora procurarei sistematizar neste estudo a ótica de seu processo.
 Também sou acumuladora, mas de experiências. Em 2014, acompanhei uma 
turma de alunos, do Centro Universitário Franciscano, atual Universidade Franciscana, 
no segundo workshop4 realizado na Fundação Enric Miralles, como professora 
visitante, o que foi fundamental para escolha do tema desta tese. Nesse evento,  
redescobri o meu interesse pela representação gráfica da collage como processo 
metodológico nos ateliês de projeto arquitetônico, paisagístico e urbanístico5. 
Da casualidade desse reencontro, surgiu o desejo de intensificar o estudo sobre a 
linguagem do arquiteto Enric Miralles como determinante no seu processo criativo 
e na materialização da sua arquitetura. Retornei no terceiro workshop6 (2017) e, 
dessa vez, a investigação foi planejada e determinada por um cronograma prévio em 
que as descobertas realizadas nas pesquisas do acervo da Fundação Enric Miralles 
confirmaram as primeiras impressões da experiência anterior, validando mais uma 
vez o presente estudo.
 Este projeto surgiu da vontade de discutir as relações da collage na arquitetura 
e seu impacto na produção da arquitetura contemporânea, refletindo sobre o seu 
uso na etapa de criação e desenvolvimento dos projetos arquitetônicos. O enfoque, 
para viabilizar o estudo foi a verificação dos processos metodológicos utilizados na 
produção da arquitetura de Enric Miralles por meio do emprego da representação 
gráfica da collage.  
 Atualmente, no mundo caracterizado pela presença da alta tecnologia e 
também de desequilíbrios socioambientais, pensar a arquitetura sob a ótica da 
reflexão estética pode parecer uma ponderação frágil. Porém, nesse cenário, a 
produção arquitetônica de novos ícones sugere não só a evolução da arquitetura 

3 ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora 
Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p. 13. Tradução nossa.
4 O workshop teve sua primeira edição em 2013, ano em que foi firmado um convênio (UNIFRA, atual 
UFN, Fundação Enric Miralles e DasGroup) para possibilitar que grupos de alunos acompanhados 
por professores, do curso de Arquitetura e Urbanismo, realizassem estudos da técnica de collage 
dos projetos arquitetônicos utilizada no escritório EMBT.  Em julho de 2014 ocorreu a 2ª edição do 
Architectural Internacional Workshop at the Enric Miralles Foundation, ocasião em que acompanhei 
como professora visitante e o tema desenvolvido foi o Redesign COAC (Colégio de Arquitectos da 
Cataluña). Este workshop utilizou como base o concurso da nova fachada da sede do COAC (2014), 
localizado na Plaça Nova em Barcelona, projeto original modernista do arquiteto Xavier Busquets 
construído entre 1958 e 1962.
5 No ano de 2002, durante o meu mestrado no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura 
(PROPAR/UFRGS), cursei disciplina que tinha como tema Collage e Arquitetura, ministrada pelo Profº. 
Fernando Fuão, hoje meu orientador nesta tese, e descobri o "Mundo da Collage".  
6 Acompanhei a 3ª edição (convênio UFN Fundação Enric Miralles e DasGroup) do Architectural 
Internacional Workshop at the Enric Miralles Foundation, fevereiro de 2017, também como professora 
visitante e na ocasião o tema foi  Maggie’s Center, rede global de centros de apoio aos pacientes com 
câncer e familiares. O escritório EMBT projetou e executou o Kálida Sant Pau (2017-2019) que faz parte 
da rede dos centros da Maggie, porém foi adaptado para Kálida devido o ambiente local da Catalunha. 
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como disciplina, mas também a evolução urbana e econômica por meio das obras 
arquitetônicas. 
 A este aspecto, soma-se a afirmação que a collage está presente em vários 
procedimentos, do "modo de operar"7 de alguns escritórios contemporâneos, 
como forma contrária à produção de fotomontagens para a demonstração final 
dos seus projetos, que na maioria das vezes, apresentam-se de modo padronizado 
e excessivamente realista. Esse realismo estático está vinculado ao uso ortodoxo e 
exclusivo em todas as etapas de projetação em softwares, não deixando espaço para 
a reflexão, provocação e profundidade. 
 A discussão das artes plásticas e sua correlação com a arquitetura é indicada 
dentro da estética da Arte Moderna por meio dos estudos de suas diversas vanguardas. 
A collage destaca-se como meio de expressão dessas vanguardas, como uma técnica 
que expressa uma poética e aproxima as artes visuais da arquitetura a fim de investigar 
a estética da fragmentação e da superposição. O emprego dessa poética nas artes 
plásticas pode ser dividido em períodos que partem da sua origem, nas "Fotografias 
Compostas"8, e na aproximação com a arquitetura, principalmente no cubismo, 
quando amadurece conjuntamente com o discurso das vanguardas europeias, por 
meio de várias posturas e experimentações por elas propostas. A partir desse período, 
encontra uma inversão de seus agentes, ou seja, os artistas plásticos, anteriormente, 
eram em maior número e, na pós-modernidade, a proporção se inverte, devido à 
disseminação da cultura do fragmento na arquitetura. 
 A collage revela-se como um método intencional na produção das imagens 
da arquitetura de Le Corbusier, Mies van der Rohe e Alvar Aalto com suas fusões 
das imagens modernistas com contextos e materiais locais, nas projeções futuristas 
dos grupos de vanguarda, como Archigram, Superstudio e Smithson, mas ainda 
no repertório de arquitetos como Jean Nouvel, Frank Gehry, Rem Koolhass e Enric 
Miralles, entre tantos outros. 
 O seu uso na arquitetura, nos dias hoje, caracteriza-se não apenas como 
uma continuidade, mas também como redescoberta, que influencia escritórios 
contemporâneos na manipulação das imagens dos projetos. A técnica pode ser 
hibridizada com outras ferramentas de criação e de representação gráfica, a fim 
de gerar múltiplas interpretações e experiências. Também podemos pontuar a 
possibilidade da sobreposição e transferência de elementos de projeto, fragmentos, de 
uma edificação para outra, uma espécie de somatório de linguagens, uma semântica 
específica aos projetos arquitetônicos de um determinado grupo de arquitetos. 
 Segundo Fuão (2011), a collage não é apenas o procedimento que cola 
pedaços de fragmentos sobre um suporte, apenas uma metodologia de sobreposição 

7 Termo utilizado por Miralles para designar seu método e estratégias projetuais nos seus textos.
8 Segundo Fuão, " A importância e a extensa produção de collages foram brutalmente recortadas 
pelos historiadores da arte, que preferiram, comodamente, e às vezes por ignorância, associá-la a um 
procedimento que aconteceu dentro do universo da pintura. Quando comentaram sobre suas origens, 
erroneamente sempre tratam de vinculá-la, mais precisamente, ao cubismo, nas figuras de Braque, 
Picasso e Gris, ou ao dadaísmo, nas figuras de Hannah Höck e Raoul Hausman, ignorando, assim, 
toda uma tradição popular de manipulação da imagem já dada, como nas Fotografias Compostas de 
Oscar Rejalander, Henri Robinson e Disderi, e esquecendo, que a collage não vem da pintura". FUÃO, 
Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2011. p. 9.
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de fotografias, papéis coloridos, textos, materiais descartados ou recolhidos 
intencionalmente. Essa generalização pode levar à depreciação e ao esvaziamento da 
técnica, que, na sua essência, produz novas formas por meio de objetos existentes e 
assim a extrapola para criar um procedimento verdadeiramente poético. Sobretudo 
um procedimento que constrói novos significados a partir de imagens, utilizado 
na arquitetura como meio de articulação das acepções para gerar uma concepção 
alternativa do pensamento tradicional do projeto arquitetônico.
 Muitas vezes, seus significados não são óbvios, nem facilmente decifrados. 
Os critérios de classificação dos objetos manipulados pelo colagista, pelo arquiteto, 
podem parecer inicialmente pré-estabelecidos, mas quando analisamos, percebemos 
que existem variantes nas escolhas e nos refugos. No momento que antecede a cola, 
os elementos dispostos já não são mais os mesmos do início, não são mais partes 
de uma imagem, de uma arquitetura, eles foram ressignificados, e aí consiste sua 
essência criativa, ou seja, dos mesmos objetos, surgem formas inesperadas.
 Para compreender o uso da collage nos projetos de Enric Miralles, precisamos 
situá-la, inicialmente, como um complemento ao desenho, sua ferramenta de maior 
destaque, e que foi explorada pela primeira vez, precisamente, nas fotomontagens 
panorâmicas de Hostalets. Desde essa época, observamos a associação com outras 
técnicas, mesmo que de modo introdutório nas etapas de levantamento do local e 
registro da obra construída.
 Na década de 1990, após formar o escritório Enric Miralles e Benedetta 
Tagliabue (EMBT), percebe-se uma mudança devido à forte influência em sua obra 
"do redescobrimento da cor de Paul Klee e David Hockney, dois dos artistas plásticos 
que mais inspiraram a Enric e sua nova sócia e companheira [...] que também lhe 
inspirou de tal maneira que mudou sua forma de entender as cores e as coisas".9

 Essa nova forma de projetar fica evidente quando analisamos os projetos de 
Borneo, o Parque de Mollet, o Parque Diagonal Mar, a Escola de Música de Hamburgo, 
Mercado de Santa Catarina, entre outros. Nos últimos projetos, a ferramenta da 
collage  torna-se tão importante quanto a do desenho, e suas representações surgem 
com frequência nas publicações da época, não apenas para ilustrar o registro do 
projeto finalizado, mas como elemento essencial do processo criativo de elaboração 
do projeto, principalmente na etapa projetiva de partido, estruturando a forma e seus 
condicionantes.
 Consequentemente, a obra do arquiteto adquire um elo muito intenso com 
a collage, tanto no processo como na obra construída. O processo metodológico do 
arquiteto não tem uma ideia prévia, ele inicia com a apreciação das características 
gerais do lugar, a sua observação direta e seu registro, seguido de uma superposição 
de momentos históricos, assim como da valorização da periferia, da necessidade do 
reconhecimento da destruição pela constatação da efemeridade da obra. Podemos 
observar seu uso na representação gráfica, tanto no início do projeto como elemento 
estruturador, de lançamento das primeiras ideias, e leitura final, síntese da obra 
construída. 
 A complexidade desse processo aliada a diversos fatores, como o registro 

9 MONEO, Rafael. “Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas)” Tesis doutoral de Enric Miralles 
Moya, 1987. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: 
Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011.p. 71. Tradução nossa.
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minucioso e exato transposto em collage, fotomontagens e maquetes representando 
o projeto, os detalhes, os estudos de linhas, os estudos dos fluxos, entre outros, 
gerou uma arquitetura como obra construída que expressa o conjunto articulado de 
fragmentos, no qual cada parte examinada em separado propaga a sua individualidade 
em uma composição rica na sua totalidade.
 O método de Miralles, também tem uma particularidade baseada no tempo, 
na transformação de sua própria arquitetura em outras arquiteturas, são projetos que 
necessitam uns dos outros, sucedendo-se como testemunho permanente. Um tempo 
vivido em continuum, um tempo que é invisível, mas que a arquitetura o transforma 
em visível. 

[...] entendo o tempo físico que é obtido em um determinado 
lugar... Quando você começa a trabalhar, a primeira pergunta a ser 
feita é: Qual é a natureza do momento em que você começa? Isso 
não implica continuidade com o passado. Se você acredita que o 
passado é um aspecto do futuro, então você ficaria surpreso com o 
que você pode fazer.10

 Os artistas que se destacaram por suas múltiplas e diversas expressões, e que 
possivelmente, influenciaram  Miralles,  pertenciam a movimentos  como o  dadaísmo,  
cubismo e principalmente o surrealismo. Do  trabalho  de  Breton,  passando  pelas 
collages de David Hockney, pelo corte de Matta-Clark e pelas experiências dos seus 
mestres da arquitetura, ele utilizou todas essas influências para criar uma pequena 
história do lugar que se prolonga pelo trajeto de seus projetos arquitetônicos.
 Assim, para a definição do problema desta tese de doutorado, buscou-se 
investigar o uso da collage na obra de Enric Miralles, seus métodos associados às 
etapas projetivas e de que forma ela influenciou o desenvolvimento da sua arquitetura. 
Resgatando e identificando seus exemplares para refletir sobre o processo e também 
sistematizar as metodologias neles utilizadas. Até o momento, essa sistematização 
não havia sido realizada e acreditamos que sua elaboração permitirá não apenas uma 
contribuição teórica em outras pesquisas na área da collage e arquitetura, como ainda 
o incremento na produção de novos projetos arquitetônicos, alcançando o universo 
acadêmico das escolas de Arquitetura e Urbanismo e a prática profissional.
 A hipótese inicial, baseada na investigação da existência do processo 
metodológico da collage de Miralles, desdobrou-se na constatação de que não existe 
um único método e sim vários e complexos. Essa metodologia não pode ser mensurada 
e, nesta impossibilidade, está a poética da técnica quando aliada à arquitetura, uma 
técnica que transcende as etapas de elaboração do projeto e a mera resolução de 
um problema pela forma. Contudo as etapas elencadas neste trabalho, mesmo 
que em um olhar reducionista, demonstram novas formas de projetar e possíveis 
encaminhamentos. 
 Essa hipótese foi desenvolvida mediante a verificação do objetivo geral de 
analisar o uso da collage na obra de Enric Miralles, identificando a sua origem e a 
recorrência do ponto de vista do desenvolvimento de um processo metodológico 
próprio durante todas as fases do projeto. Além disso, valemo-nos dos objetivos 
específicos de sistematizar as collages encontradas na bibliografia especializada e na 

10 MIRALLES apud ROVIRA. 2011. p. 23. Tradução nossa.
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Fundação Enric Miralles, com o intuito de auxiliar futuras pesquisas na área e sua 
prática no ateliê de projetos, de identificar estratégias das vanguardas artísticas nas 
collages para compreender os seus métodos e, finalmente, de comparar os métodos 
de collage do arquiteto com conceitos de fragmento, ressignificação, repetição e 
acumulação utilizados pelos colagistas.
 Para viabilizar com êxito a investigação desta tese, foi elaborado um 
planejamento com as etapas apresentadas a seguir. Elas retratam,  no  seu  conjunto, 
o processo, porém convém lembrar que, devido à complexidade da natureza deste 
elas são flexíveis e, na maioria das vezes, foram simultâneas. 
 A primeira etapa, pesquisa bibliográfica, consistiu na revisão de literatura 
de fontes primárias, secundárias e terciárias. O planejamento da revisão centrou-
se em dois temas principais, a collage e a obra de Enric Miralles e, apoiadas neles, 
foram elencadas as demais leituras. Essa etapa foi dedicada à contextualização 
do problema e as contribuições dos investigadores anteriores, elucidando os seus 
pressupostos teóricos. Os materiais analisados nas publicações sobre collage 
versaram sobre conceitos, histórico nas artes visuais e aproximação com a arquitetura.  
Já as publicações sobre Enric Miralles focaram nos processos criativos, projetos 
arquitetônicos e urbanísticos e, também, na trajetória profissional. Além da revisão 
bibliográfica, foram planejados a metodização da coleta e o registro de materiais.
 As fontes primárias, os textos de autoria do arquiteto, as entrevistas 
concedidas e as palestras proferidas foram fundamentais tanto nesta primeira etapa 
como nas etapas de finalização. Seus textos descrevem seu trabalho de maneira única 
e complexa, quase como um "fluxo de consciência" que aproxima a arquitetura ao seu 
pensamento. Constituem uma corrente labiríntica com associações de ideias, objetos, 
referências que vão transformando-se por meio de palavras e da sua expressão 
gráfica, em que as analogias e metáforas se manifestam sobre a forma da collage.
 Convém destacar que, na análise do material, sempre se buscou observar 
os aspectos de similitude e diferenças, com o intuito de captar informações para 
elaborar uma ordem sequencial baseada na cronologia, permitindo, assim, relacionar 
conceitos e estratégias contidas nos projetos e textos do arquiteto, estalecendo 
conexões que se tornaram fundamentais na investigação pela construção, ou 
desconstrução, de seu método projetual. Para tanto, foi realizado o levantamento 
das collages contidas nas fontes secundárias, que, posteriormente foram organizadas 
em quadros e sequenciadas na linha do tempo. 
 O levantamento das collages consistiu na análise minuciosa de cada exemplar 
encontrado, considerando características comuns e possíveis alterações para fins 
de publicações realizadas enquanto Miralles as supervisionava e após a sua morte. 
Em um primeiro momento, a catalogação ocorreu de forma empírica, porém, na 
terceira etapa, ela foi organizada de forma sistemática. Ainda nesta primeira etapa, 
os materiais utilizados nos exemplares, como imagens de recortes, fotografias, 
desenhos, maquetes, foram registrados a partir de observação minuciosa, inclusive 
com descrição das técnicas, quando associadas, de lápis de cor, hidrocor, nanquim e 
caneta esferográfica. 
 A segunda etapa foi a pesquisa bibliográfica e documental no acervo da 
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Fundação Enric Miralles11. Nessa etapa, primeiramente organizou-se a viagem para 
a pesquisa12, com o cronograma das visitas, a elaboração das fichas de avaliação e a 
preparação das entrevistas, na Fundação em Barcelona, Espanha, com a finalidade 
de otimizar o período dentro do acervo e facilitar as transcrições e o tratamento de 
material para a terceira etapa. Em fevereiro de 2017, por meio da pesquisa no acervo, 
foram investigadas possíveis interpretações sobre como o uso da collage produziu 
impacto na produção da arquitetura de Miralles, nas diferentes fases projetivas, 
desde a aplicação no processo metodológico  no levantamento e partido geral até 
interpretações da arquitetura construída.  
 Nas primeiras tratativas realizadas com a equipe da Fundação, antes da 
viagem, o material referente aos seguintes projetos foi solicitado, devido ao intenso 
uso da collage quando comparados com outros projetos vistos na revisão bibliográfica 
anterior: Cemitério Municipal, Igualada (1985- 1991), Cemitério de São Miguel, 
Veneza (1998), Embarcadouro de Tesalônica (1996), Pérgolas da Avenida Icária, 
Barcelona (1990-1992), Showroom para venda de automóveis (1995), Parque dels 
Colores, Mollet del Vallés (1992-2002), Pavilhão de Meditação Unazuki, japão (1991), 
Parque Diagonal Mar, Barcelona (1996-2002) e Mercado de Santa Catarina, Barcelona 
(1997-2005). 
 Outro fator preponderante na escolha foi que amostra inicial fosse composta 
por projetos de diversas etapas e que tivessem a maior participação do arquiteto. 
 Após a chegada ao acervo, alguns desses projetos não estavam à disposição 
para consulta. Alguns por inexistência das pastas, outros por questões internas 
de empréstimos para outras publicações externas à Fundação. Então, a partir de 
conversas com os arquitetos do acervo, a arquiteta Gabriela Cruz, responsável pelas 
publicações na época, e com o arquiteto Salvator Gilabert, Diretor de Projetos do 
Escritório Enric Miralles e Benedetta Tagliabue (EMBT), membro da formação inicial, 
foram sugeridas as pastas dos projetos da Casita de Madera e da Vila Pinheiros, por 
conterem as libretas-collages.
 Portanto os projetos selecionados conseguiram suprir a demanda inicial de 
verificar o uso da collage na obra do arquiteto de maneira linear, cronológica. No 
total, foram registrados cinco projetos distribuídos em trinta e quatro pastas: Pavilhão 
de Meditação Unazuki, Japão (1991) (2 pastas); Casita de Madera, Copenhague  
(1996) (2 pastas); Vila Pinheiros, Rio de Janeiro (1996) (1 pasta);  Parque Diagonal 
Mar, Barcelona (1996-2002) (10 pastas); Mercado de Santa Catarina (1997-2005) (19 
pastas). 
 É importante evidenciar que, no momento da consulta o material não podia 
ser retirado da sala, antigo escritório do arquiteto Enric Miralles, e as pastas eram 
entregues uma por vez, o que totalizou duas semanas de trabalho no local. O trabalho 

11 Após a morte de Miralles (1955-2000), Benedetta Tagliabue continuou o seu trabalho no escritório 
EMBT, e propôs a criação da Fundação Enric Miralles composta pelos arquitetos Oriol Bohigas, Arata 
Isozaki e Rafael Moneo, além dos familiares de Miralles.  Atualmente, a Fundação promove as mais 
diversas exposições, do acervo ou temporárias, e comporta um arquivo dos trabalhos e anotações 
de Miralles, com aproximadamente oitocentas maquetes originais das diversas etapas de projeto, 
constituindo-se um centro de experimentação e pesquisa sobre a arquitetura contemporânea.
12 A viagem foi organizada com o intuito de acompanhar a 3ª edição do Architectural Internacional 
Workshop at the Enric Miralles Foundation e realizar a pesquisa documental no acervo da Fundação 
Enric Miralles. 
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consistiu no registro fotográfico apoiado no preenchimento das fichas de avaliação do 
material catalogado com o nome do projeto, número da pasta e o material analisado 
segundo o assunto, a técnica utilizada por Miralles e o suporte original, seguida das 
dimensões. Após algumas pastas, fez-se necessário observar a técnica de acervo, ou 
seja, alguns trabalhos e algumas impressões estavam sobre suportes e foi preciso 
inserir um fundo para facilitar a tomada do registro fotográfico.  Com a finalidade de 
aperfeiçoar o registro, devido à variedade de formatos, foi utilizada uma trena e duas 
folhas gabarito para o fundo em formato A2 e A3, principalmente nas pastas em que 
havia muitos materiais similares e de mesmo formato.
 O  registro, que consistiu de 1.151 fotografias digitais,  permitiu capturar 
o material desde documentos, material publicitário, recortes de revistas, 
fotografias, collages  completas, cópias xerográficas e até fragmentos das collages. 
Simultaneamente, foi realizado o preenchimento das fichas de avaliação, acima 
detalhadas, com as caraterísticas dos exemplares. Também convém ressaltar que 
as imagens do acervo da Fundação que receberam correção, de luminosidade e 
ou recortes, têm nas suas legendas a identificação de tratamento no programa 
photoshop. 
 As trinta e quatro pastas amarelas foram analisadas e descritas, os dados 
obtidos foram sistematizados em tabelas quantitativas e qualitativas, a fim de 
classificar o material e diferenciar principalmente no que se refere às técnicas de 
desenho e de collage. O universo analisado e catalogado, embora conciso, gerou 
um material rico e instigante, que, aliado à pesquisa bibliográfica, proporcionou um 
panorama suficientemente completo para as análises que foram realizadas na tese. O 
material encontrado dentro de cada pasta foi sistematizado nas tabelas 1, 2, 3 e 4. 
 Na tabela 1 (p. 37), consta a descrição de todo o material contido dentro das 
pastas separadas por projetos e com o número respectivo de fotografias realizadas 
no acervo. Essa sistematização inicial teve como objetivo elencar o todo o material 
que foi disponibilizado pelo acervo. Já nas tabelas 2 e 3 (p. 38 e 39), as dimensões, 
material do suporte, identificação de original ou cópia, impressa e ou digital, assim 
como uso ou não da cor, foram considerados na elaboração desta reunião observada 
no acervo, identificado cada material e sua respectiva pasta dentro do projeto. 
 Após, foi elaborada uma síntese quantitativa (tabela 4, p. 39) comparando 
o número de collages e desenhos encontrados nas tabelas 2 e 3, com o objetivo de 
comprovar o crescente uso da collage nos projetos.
 Embora a amostra dos projetos tenha sido restringida pela disponibilização 
do acervo no momento, foi possível verificar o método na sua essência, pois a 
organização deste segue os moldes da amostra original de Miralles e os materiais 
dos projetos ali catalogados são das mais diversas naturezas, contendo, inclusive, 
anotações, bilhetes,"papeizinhos"...  Em alguns momentos, senti o constrangimento 
de alguém que vasculha uma gaveta de outra pessoa, sentimento embaralhado com 
a satisfação de encontrar uma espécie de tesouro. Ali estavam muitos dos fragmentos 
físicos e teóricos de suas collages.
 Sobre as conversas informais e entrevistas realizadas no local, primeiramente o 
arquiteto Salvador Gilabert Sanz, após conversa e pedido de entrevista, disponibilizou 
-se a ministrar duas palestras para o grupo da terceira edição do Architectural 
Internacional Workshop sobre seus estudos desenvolvidos na tese Enric Miralles, El 
dibujo de la imaginación (2015), na Universidade de Valência, precisamente sobre a 
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investigação do processo de criação do arquiteto, visando contribuir com esta tese. 
A opção pela palestra foi devido ao grande número de imagens selecionadas pelo 
arquiteto e já organizadas para a apresentação deste tópico do seu trabalho. Ainda 
na ocasião, entrevistei os arquitetos Stefan Geenen Eckert e Nil Corominas, que 
elucidaram o processo atual de collage realizado no escritório como continuidade 
da metodologia de Enric Miralles. Foram realizadas, ainda, visitas à maquetaria e ao 
escritório, onde pude observar o desenvolvimento de dois projetos para concursos, 
nas mais diferentes etapas de projeto e aliadas à produção de materiais gráficos.
 A terceira etapa, análise e interpretação de dados, consistiu na organização 
lógica do material acrescida da avaliação da suficiência dos materiais coletados e 
tratados, auxiliada por uma atitude corretiva que visou a completa compreensão do 
tema abordado. A delimitação do campo de trabalho na obra de Miralles foi realizada 
a partir da seleção do material coletado e análise das obras que empregam a collage, 
descritas anteriormente, e pela verificação de como este conceito foi realmente 
aplicado nas fases projetivas da sua arquitetura. 
 Dada a relevância do tema e a diversidade de fontes de dados advindas 
da multiplicidade do universo que envolve esta pesquisa, estabeleceu-se esta 
metodologia visando a compreensão do fenômeno a ser estudado.
 A tese foi estruturada em cinco capítulos. O Capítulo 1, Sobreposições,  
corresponde às referências teóricas, elaboradas a partir da revisão de literatura, nas 
fontes primárias, secundárias e terciárias, focadas no tema da collage e na obra de 
Enric Miralles e que foi desdobrada em duas seções: O mundo collage: definições e 
indefinições; Enric Miralles: considerações iniciais sobre o arquiteto e seu método 
projetual.
 A partir delas, foram organizados os capítulos seguintes e definido que o 
processo de Miralles deveria ser analisado  pela acumulação de fragmentos, símbolos, 
em um jogo que não segue um tempo linear, uma sobreposição de referências literais, 
ou não, em projetos que não terminam e são resultados de experiências plásticas. 
Cada obra é uma peça que vai transformar-se em outra peça, moldada por vários 
temas, como a literatura, a mitologia, as artes plásticas, os mestres arquitetos, o local 
e as pessoas. Ele parte de um tema, recorre a outros, retorna, manipula. A obra do 
arquiteto é multifacetada. Como escrever sobre isso? Como escrever sobre o que está 
implícito? 
 Partimos da premissa de que compreender Miralles deve ser como fazer uma 
collage. Vamos começar posicionando a sua obra sob esta perspectiva: uma “teoria 
da criação da collage”, proposta por Fuão (2011) do ponto de vista primário, que, 
após a coleta dos materiais e escolha dos instrumentos, algumas etapas devem ser 
realizadas durante o procedimento: recorte, encontros e a cola. 
 A arte da collage (FUÃO, 2011) consiste em perceber as diferenças e as 
similitudes, explicitas ou implícitas, e, a partir delas, estabelecer uma proximidade, o 
encontro entre a figura da errância e a da espera. A figura da espera é a inicial, a figura 
do encantamento, da hospitalidade. Assim como os símbolos encontrados, existe na 
collage uma quantidade maior de figuras do que se necessita.
 A metáfora da collage partirá da escolha, consciente e inconsciente, das 
influências e referências culturais de Miralles, em que estão o Cubismo, Dadaísmo, 
Surrealismo, entre outros movimentos de vanguarda, além de artistas, escritores, 
poetas, como, por exemplo, Picasso, Paul Klee e Federico Garcia Lorca. Também 
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tem destaque as fotomontagens de David Hockney e de Gordon Matta-Clark, que 
influenciaram as técnicas utilizadas pelo arquiteto nas mais variadas etapas do projeto 
arquitetônico, assim como as arquiteturas de Gaudi, Jujol, Le Corbusier, Smithsons 
e outros. O universo de Miralles está sobre a mesa... a síntese dele é o capítulo 2, 
Universo Miralles, que foi subdividido nas suas principais influências: Vanguardas 
Artísticas; Além das Fotomontagens de Hockney e Matta-Clark; Arquitetos: Alguns 
dos seus companheiros de percurso.
 O capítulo 3 foi denominado Passagem, em alusão ao endereço da Fundação 
Enric Miralles, Passatge de la Pau, nº10, em Barcelona. O caminho a ser percorrido 
até a abertura das pastas, sua análise, foi dividido em três partes: As narrativas de 
Miralles; Simbologia; Preparação para os encontros o cosas vistas con gafas.
 Em "Narrativas", a associação das ideias de Miralles são extraídas dos seus 
próprios textos referentes aos seus métodos, Como acotar un croissant. El equilibrio 
horizontal (1994); Un retrato de Giacometti (1994) e El Interior de un bolsillo (1994), 
com os conceitos de fragmento, ressignificação, repetição e acumulação, provenientes 
das técnicas dos colagistas, revelam a técnica como poética. As principais bases 
teóricas deste capítulo, associadas às ideias do arquiteto, são Claude Lévi-Strauss, 
Walter Benjamin e Aby Warburg. 
 A seleção casual ou intencional dos fragmentos e sua ressignificação 
associam origens distintas e aproximam Miralles do bricoleur de Lévi-Strauss, na 
instrumentalização do princípio que "isso sempre pode servir". E o "que serve", no 
caso do arquiteto, provém da coleta de uma vida, de todo o seu universo, do seu 
saber. Ao mesmo tempo em que se aproxima de Lévi-Strauss, também se diferencia 
pela natureza de seus fragmentos e pela construção de uma narrativa. 
 A repetição como ferramenta de projeto é uma constante na obra de Miralles, 
como afirmação que precisamos repetir para aprender, e que fragmento original já não 
é o mesmo do princípio, ele é diferente e pode migrar para outros projetos. Também 
a acumulação advinda do colecionador de Walter Benjamin e da abordagem não 
tradicional de Aby Warburg, em que fragmentos se encontram fora das classificações 
habituais, estimulam a reconstrução de uma nova realidade, envolvida pela memória 
individual e social. Ambas também estão presentes no processo minucioso do 
arquiteto, revelando os fundamentos de seu processo. 
 Na pesquisa bibliográfica e documental, foram encontrados símbolos de 
amplo espectro, moldados e ressignificados conforme o momento. Esses símbolos 
recortados durante a pesquisa e aproximados, não estavam apenas nos textos e no  
material publicado, mas estavam dentro das pastas amarelas da Fundação, sozinhos 
são peças, mas reunidos instigam a imaginação. “A collage configura-se como uma 
linguagem simbólica que necessita, na maioria das vezes, ser decifrada pelo artifício 
da linguagem, por pistas, índex, símbolos tal qual num trabalho de psicanálise ou 
de investigação de um detetive, arqueólogo ou historiador”13. Em "Simbologia", foi 
realizada uma conceituação para introduzir a interpretação dos símbolos detectados 
durante a revisão bibliográfica. 
 Na "Preparação para os encontros o cosas vistas con gafas" surgem as 
bases das análises compositivas, que não pretendem criar categorias, mas guiar a 

13 FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2011. p.86.
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observação das composições, materiais e formas encontrados. A divisão inicial entre 
collage e fotomontagem seguiu a poética14 da collage associada às etapas do projeto 
que deu origem a elas, já a retórica15 aproximou a collage da arquitetura, por meio da 
décollage, collage conceitual, transfiguração, rollage, acumulação e objets trouvés.
 Em Carpetas Grogues16, capítulo 4, apresentamos e analisamos, finalmente, 
o material resultante da pesquisa realizada na Fundação Enric Miralles, como em 
uma espécie de antítese da caixa de Pandora. Dali, desvelaram-se os princípios da 
criação de um universo próprio, de um microcosmo com conteúdo particular, talvez 
decifrável, mas certamente rico em interpretações. São os cinco projetos que foram 
selecionados, resultado da seleção das pastas examinadas no próprio escritório do 
arquiteto, nas suas mesas, na sua cadeira, em um lugar que sua “presença”, às vezes, 
protegia, mas, na maioria das vezes, intimidava. Revelações a cada pasta aberta, uma 
de cada vez, conforme normas da Fundação, muito cuidado, respeito e admiração. 
Alegres surpresas, collages e fotomontagens originais, manipulação desse material 
com xerox, inserção com novos croquis, cadernos com registros poéticos, slides, 
fotografias, repetições desnecessárias, documentos com ordens de pagamento e 
tratativas profissionais, croquis em bloco de companhia aérea, esboços de cartas 
para clientes, enfim, um material rico e diverso que reafirmou e desvendou parte do 
processo criativo de Enric Miralles.
 Com base nessa compilação, os projetos foram descritos, inicialmente, por 
meio das referências dos textos, na sua maioria, de autoria de Miralles e Tagliabue. 
Além das descrições encontradas nestas e nas fontes secundárias, também foram 
utilizadas observações procedentes das visitas realizadas pela autora aos projetos 
Parque Diagonal Mar e Mercado de Santa Catarina. Os textos e materiais gráficos 
encontrados nas carpetas, muito deles inéditos, foram descritos em consonância com 
as relações observadas no partido geral e demais estratégias projetuais efetivamente 
utilizadas. 
 As collages foram analisadas conforme sua poética e retórica, seguidas  dos 
símbolos encontrados, inicialmente agrupados em gigantes, estrelas, labirinto, figuras 
bestiais, cruz, infância, tempo, morte, árvores, folhas, flores...  Essa compilação, nada 
estanque, foi fundamental para a compreensão da metodologia e na identificação do 
seu uso como elemento predecessor ou conclusivo das séries das collages. 
 Consequentemente, cada projeto foi separado em uma apresentação, 
o conteúdo das carpetas, as collages e suas associações com outros projetos - 
simbologia: o dentro o fuera de la carpeta. Foi organizado como um "livrinho", uma 
pasta síntese, que pode ser lido separado dos demais e na ordem desejada.
 Na finalização desse capítulo, O atlas de Miralles, o cosas vistas sin gafas..., as 

14 A poética estuda os elementos que constituem a collage, ou seja, o recorte, o fragmento, o encontro 
e a cola . FUÃO (1992;2011).
15 "Na retórica da collage se expõem alguns exemplos em que os argumentos criativos se aproximam 
dos argumentos das collages das artes plásticas (...) Foram testados como corpos de prova para a 
construção da collage arquitetônica". FUÃO, Fernando. Arquitectura como Collage. 1992. Tese 
(Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: 
Departament de Projectes Arquitectônics, UPC, Barcelona, 1992.p.34. Tradução nossa.
16 Carpetas Grogues, tradução de pastas amarelas, em que pastas foi traduzido para o espanhol 
"carpetas", e amarelas para o catalão "grogues", o termo provem das pastas usadas para catalogação 
do material na Fundação Enric Miralles.  



36    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

análises compositivas comportam-se como a cola, as imagens das carpetas acrescidas 
das imagens selecionadas nas fontes secundárias foram organizadas em linhas do 
tempo temáticas por projeto e por tipo de collage. Após, as linhas do tempo foram 
acumuladas e sobrepostas em um atlas que apresenta a evolução das collages 
realizadas em seus respectivos projetos, com o objetivo de tornar gráfica e didática a 
técnica usada na obra do arquiteto. 
 Nas Considerações Finais, apresentamos de modo conciso os métodos de 
representação das collages do arquiteto catalão e suas influências nas etapas do 
projeto, a fim de elucidar este complexo processo e atender os objetivos elencados 
previamente. Na última parte, estão as referências citadas e consultadas, as últimas 
têm a finalidade de auxiliar pesquisadores sobre o tema tão inédito.  Nos anexos 
e apêndices, estão a palestra, as entrevistas e os quadros com os compilados das 
collages.
  Enfim Miralles termina a collage... ou não?
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CARPETAS GROGUES
PASTAS AMARELAS

FUNDAÇÃO 
ENRIC 
MIRALLES

PROJETO CONTEÚDO DAS PASTAS Nº DE 
PASTAS 

Nº DE 
FOTOGRAFIAS

1 PAVILHÃO DE 
MEDITAÇÃO, 
UNAZUKI, JAPÃO 
1991

Fotografias das maquetes
Fotografias da visita, do sítio e dos detalhes das pedras do local.
Folder, panfleto e mapa turístico do parque.
Desenhos com grafite e lápis de cor, em folhas de blocos promocionais (formato A4 e A5) e 
papel manteiga (formato A4 e A3).
Desenhos com lápis de cor sobre superfície decalcada com arame em sulfite (formato A4).
Folhas sulfite decalcadas com arame em bloco com croquis de caneta esferográfica (formato 
A5).
Collage de papel fotográfico sobre sulfite (formato A4).

2 pastas 175 fotografias 
digitais 

2 CASINHA DE 
MADEIRA, 
COPENHAGUE
1996

Fotografias das maquetes
Croquis de grafite sobre folhas de sulfite (formato A4), folhas de blocos promocionais e 
papel manteiga de tamanhos variados.
Croquis de caneta azul em sulfite (formato A5).
Desenhos de grafite sobre papel vegetal de tamanhos variados.
Cópia xerográfica (formato A4).
Correspondências
Cartão postal
Fotografias do local
Caderneta de collage  (Libreta-collage)
Duas publicações sobre a casinha.
Livro sobre as origens da Kolonihaven.
Bloco com trabalho de restauração de uma casinha (formato A3).

2 pastas 167 fotografias 
digitais

3 VILA PINHEIROS, 
RIO DE JANEIRO 
1996

Croquis de grafite sobre folhas sulfite, papel vegetal e papel manteiga (formato A4).
Correspondências e envelopes com selos do Brasil.
Cópias xerográficas de publicações brasileiras de tamanhos variados.
Fotografias do local
Caderneta de collage  (Libreta-collage)
Impressões em papel glossy (formato A3).
Mapa topográfico do Rio de Janeiro em montagem com cópias xerográficas.
Documentos
Planta do local plotada com projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro (formato A1).
Quatro encadernações: Imagens da Vila Pinheiros, Workshop, Croquis e Memorial 
justificativo do projeto.

1 pasta 206 fotografias 
digitais

4 PARQUE 
DIAGONAL MAR, 
BARCELONA
1997-2002

Croquis de grafite e ou técnica mista sobre folhas sulfite, papel vegetal e papel manteiga 
(formato A4).
Encadernação com estudo das pérgolas e cerâmica, com anotações e croquis em caneta, 
lápis e lápis de cor (formatos A4 e A3).
Encadernação com as impressões das fotomontagens de materiais para estampar a 
cerâmica (formato A4).
Impressão do Masterplan colorida (formato A3).
Fotografias.
Impressões em papel glossy (formatos A4 e A3).
Publicidade da exposição “Microorganismos” de 1999.
Papel vegetal com cópias xerográfica aplicada.
Collage de cópia xerográfica sobre papel Smith (formato 40cmx28cm).
Slides

10 
pastas

210 fotografias 
digitais

5 O MERCADO DE 
SANTA CATARINA 
1997-2005

Pasta com recortes de xerox, de revistas e de impressões variadas.
Croquis de grafite e ou técnica mista sobre folhas sulfite, papel vegetal e papel manteiga 
(formatoA4).
Memorial com croquis e desenhos técnicos colados em sulfite (formato A4).
Memorial com fotografias, impressões coloridas, recortes do céu e plantas baixas (formato 
29,5cmx29,5cm).
Collages com imagens dos recortes do céu (formato 29,5cmx29,5cm).
Fotomontagem sobre papel sulfite (formato A4).
Fotografias.
Impressões em papel glossy (formatos A4 e A3).
Papel vegetal com cópias xerográfica aplicada.
Cópias fotográficas em transparência de acetato (formato A4).
Copião de fotografias do entorno e mercado.
Fotografias do Mercado de Santa Catarina do fotógrafo Domi Mora intituladas “Planetas, 
Petjades”.
Impressões em papel vegetal (formato A4)
Fotomontagens das maquetes sobre papel sulfite (formato A4).
Fotografias da demolição do Mercado de Santa Catarina do fotógrafo Giovani Zanzi.
Croquis e desenhos do entorno.
Collage postal de autor desconhecido.
Encadernação com estudos da cobertura em collage digital (formato A4).
Encadernação com cópias xerográficas e anotações com caneta (formato 10cmx30cm).
Slides

19 
pastas

393 fotografias 
digitais

Fonte: Acervo da autora, 2018.

Tabela 1: Conteúdo total das carpetas grogues – pastas amarelas - levantamento quantitativo.
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Tabela 2: Quantitativo das collages e desenhos das carpetas grogues – pastas amarelas.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

CONTEÚDO DAS
CARPETAS GROGUES
PASTAS AMARELAS

Carpetas
Pavilhão 
de 
Meditação
1991

Carpetas
Casinha
de 
Madeira
1996

Carpeta 
Vila 

Carpetas
Parque Diagonal Mar
1997-2002

CARPETAS          / QUANTIDADE DE PASTAS 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TIPO DE MATERIAL - collage

libreta-collage 1 1

A2 Collage c xerox 1

A3 Collage c xerox 1

A3 Collage  impresso ou digital 2

A4 Collage inimage 12

Collage inimage (tamanho variável)

Collage (tamanho variável)

A4  com objeto 1

A4 collage c xerox 2

A4 collage  impresso ou digital 5 7

fotomontagem 7 2 3 1 1

postal collage (póstumo)

total de collages 0 12 0 1 9 2 0 0 0 7 10 2 0 1 3

TIPO DE MATERIAL - desenhos

A3 papel manteiga cor

sem cor 4 1 2

A3 papel vegetal cor

sem cor

A3  sulfite cor 1 1 11 2

sem cor 3 5

A4 papel manteiga cor 5

sem cor 2

A4 papel vegetal cor 1 9 2

sem cor 3 1 2 1

A4 sulfite cor 9 5 16 14

sem cor 23 14 23 2

A5 sulfite (blocos) cor 4

sem cor 9

recortes de papel (tamanhos 
variados)

6 12

total de desenhos 49 0 34 0 37 0 0 0 31 14 14 12 2 0 0

sub-total do material gráfico por 
carpeta

49 12 34 1 46 2 0 0 31 21 24 14 2 1 3

total do material por projetos 61 35 46 98
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CONTEÚDO DAS
CARPETAS GROGUES
PASTAS AMARELAS

Carpetas 
Mercado de Santa Catarina

CARPETAS / QUANTIDADE DE PASTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TIPO DE MATERIAL -collage

libreta-collage

A2 Collage c xerox 

A3 Collage c xerox 1

A3 Collage  impresso ou digital 1 1

A4 Collage inimage

Collage inimage (tamanho 
variável)

9

Collage (tamanho variável) 9 2 2

A4  com objeto

A4 collage c xerox 3 4 12

A4 collage  impresso ou digital 4 16 4 23

fotomontagem 9 1 5 2

postal collage (póstumo) 1

total de collages 12 0 4 15 0 25 0 6 0 1 1 23 20 2 0 0 0 0 0

TIPO DE MATERIAL -desenhos

A3 papel manteiga cor

sem cor

A3 papel vegetal cor

sem cor

A3  sulfite cor 4 1 1 6

sem cor 1

A4 papel manteiga cor

sem cor

A4 papel vegetal cor 3 2

sem cor 9 11 9 7

A4 sulfite cor 1

sem cor 1 2 1

A5 sulfite (blocos) cor

sem cor 2

recortes de papel (tamanhos 
variados)

3

total de desenhos 11 0 1 11 0 2 0 16 0 0 0 3 11 6 0 3 0 0 0

sub-total do material gráfico 
por carpeta

23 0 5 26 0 27 0 22 0 1 1 26 31 8 0 3 0 0 0

total do material por projetos 173

Tabela 3: Quantitativo das collages e desenhos das carpetas grogues – pastas amarelas (continuação).

Fonte: Acervo da autora, 2018.

TABELA SÍNTESE 
MATERIAL GRÁFICO POR PROJETO

nº de carpetas CARPETAS collage desenhos TOTAL

2 Pavilhão de Meditação 12 49 61

2 Casinha de Madeira 1 34 35

1 Vila Pinheiros 9 37 46

10 Parque Diagonal Mar 25 73 98

19 Mercado de Santa Catarina 109 64 173

34 TOTAL 156 257 413

Tabela 4: Síntese comparativa entre as collages e os desenhos das carpetas grogues – pastas amarelas.

Fonte: Acervo da autora, 2018.



Figura 02: Sobreposições de Miralles, fotomontagem 
da mesa de trabalho de Miralles com objetos 
pessoais, caixas com objetos pessoais (carimbos, 
correspondências...), máquina de escrever do 
arquiteto, adesivo de Ex-libris dos livros de Miralles 
com uma imagem de tartaruga.

Fonte: Collage digital da autora, 2019.
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1 SOBREPOSIÇÕES

 Neste capítulo, apresentamos a construção do universo das realidades 
existentes, interpretadas e imaginadas do arquiteto Enric Miralles. Aqui, os conceitos 
de collage são elucidados por meio da revisão bibliográfica e da consequente 
formação do referencial teórico que aproximou as artes visuais da arquitetura. 
Estão expostos diferentes pontos de vistas de forma a sistematizar os assuntos que 
foram desenvolvidos e esclarecidos nos pressupostos teóricos que fundamentaram 
a pesquisa. A trajetória do arquiteto foi apresentada com foco no método projetual 
e na utilização de collage, terminando na produção atual do escritório, ou seja, o 
seu legado. Com a intenção de introduzir o intrincado universo, foi dividido em duas 
seções, que se complementam e não se esgotam: O mundo collage: Definições e 
Indefinições; Enric Miralles: considerações iniciais sobre o arquiteto e seu método 
projetual.
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1.1 "MUNDO COLLAGE" : DEFINIÇÕES E INDEFINIÇÕES.17

O artista que cola, recorta antes. E ao colar, edifica a cidade imaginária. Povoa 
o espaço da superfície de seres noturnos, entidades lunares, fosforescências 

sobrenaturais. Ele encurta os circuitos elétricos no continuum de significações, 
estilizando os conteúdos oníricos, valorizando os detalhes eróticos – até 

estabelecer (fundamentar) uma poderosa mitologia sistemática: a mitologia da 
ausência, ou seja, a mitologia do recorte..18

            Nelson de Paula
 

 Tendo em vista que as considerações iniciais foram realizadas sob a ótica da 
collage nas artes visuais e na arquitetura, propor o desenvolvimento de conceitos 
e de um panorama da collage, não somente ao ordenar cronologicamente, mas ao 
considerar suas origens nas vanguardas artísticas do início do século passado, seu 
amadurecimento, ou evolução propriamente dita, e seus desdobramentos até a 
contemporaneidade foi fundamental para sua apreensão e futuros desdobramentos 
desta tese. 
 O termo Collage, utilizado primeiramente por Max Ernst, embora suas 
origens remontem às fotografias compostas, encontrou no surrealismo o seu melhor 
sentido. Contudo não podemos deixar de mencionar a fase inicial do cubismo (1908-
1914), quando o espaço pictórico foi invadido por elementos retirados da realidade, 
complementando e substituindo a tinta nos seus  papiers collés 19. Nesse movimento, 
as intenções plásticas sobressaiam-se, e a possível aproximação com uma linguagem, 
do consciente e do inconsciente, gerou uma expressão própria que fundiu forma e 
ideia e consolidou-se na visão surrealista.

Devido aos precedentes dos “papiers collés” dos cubistas e 
da maioria das experiências pré-cubistas ou dadaístas (como 
Schwitters), onde o material aplicado e/ou colado está em função 
de critérios e valores de uma “estética pictórica”, J. B. Brunius 
sugeriu o termo “recontre” (encontros) para designar a collage 
(e a diferenciar da colagem) como é entendida no Surrealismo: a 
aproximação de duas realidades diversas num plano que não lhes 
é próprio e cuja faísca de curto-circuito lhes dá o dom de provocar 
em outro saber, o saber do desejo!20

17 O título faz menção ao nome do blog de autoria do Arqº Drº Fernando Fuão, “um espaço destinado 
a exposição de collages, ensaios, vídeos, música e tudo sobre collage”. Disponível em: http://
mundocollage.blogspot.com.br/.
18 PAULA, Nelson de. Collage: um testemunho fenomenológico. São Paulo: Edição a cargo do autor, s/
data. p.54.
19 "A expressão francesa papier colles está diretamente associada a prática cubista, que consistia em 
aplicar papéis impressos, tais como rótulos de propaganda, recorte de jornais, rolos de papel de parede, 
etc, nas superfícies das pinturas, mais concretamente, nas obras produzidas por Braque, Picasso e 
Gris, nos anos de 1910-1914, quando experimentavam substituir uma cópia de um objeto, por uma 
porção do mesmo". FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.p.94.
20 LIMA, Sérgio. Collage em nova superfície. São Paulo:  Editora Parma, 1984. p.40.
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 A imaginação recodifica as imagens, as repete, as reproduz, (re)montando o 
mundo na sua totalidade. A imagem não pode ser traduzida, tem de ser reposicionada, 
reinterpretada como uma estrutura polivalente, como uma carta curinga. Para Lima, 
“Collage é a exploração de uma nova sintaxe, a partir de imagens já conhecidas, 
“usadas” por meio de cortes. Collage é análoga à poesia. Como diz Max Ernst, não é 
a cola que faz a collage.”21

 O interior e o exterior se permeiam por meio da imaginação, imagens de 
diversos autores  vão se articulando e assumindo valor de linguagem, de composição 
plástica sem visar a uma composição estética tradicional e propondo o seu conteúdo 
questionante e não a sua forma. Nesse sentido, Max Ernst limita o acaso “ao papel 
desempenhado então, pela primeira vez, por aqui que chamamos de contágio 
mental”. É ele que revela o encontro (LIMA, 1984).  
 A collage não compreende o irreal, ela é uma operação que ocorre em vários 
níveis do real, sendo ele o racional, o irracional e ou o simbólico, constituindo outra 
linguagem diversa da sociedade de consumo. Sob múltiplas óticas reducionistas, o 
sentido das expressões símbolo e simbólico podem transcender às máscaras que 
revestem nosso inconsciente, os arquétipos ou as abordagens socioeconômicas, para 
tornar-se o fundamento de uma linguagem, consciente e inconsciente, uma linguagem 
múltipla. Ainda segundo Lima, as relações entre os conteúdos, o manifesto e o latente, 
presentes nas insatisfações com o nosso dia a dia despertam o desejo e dão passagem 
ao acaso, hasard, chamado pelos surrealistas de hasard-objectif: “[...] uma das 
características desse acaso é que ele possui uma persistência semelhante à memória 
amorosa – ele se impõe com uma nitidez alucinatória ou mesmo premonitória; ele 
instaura outro plano de realidade, o da realidade imanente ou surrealidade”.22

 A linguagem dos objetos é polissêmica, e essa multiplicidade de sentidos 
revela sua essência. Assim, podemos decifrar nossas próprias expressões, restituir os 
sentidos, ir além do poético e o situar-nos na fronteira móvel da subjetividade e da 
objetividade. 
 Segundo Flusser, sobre a obra de Sérgio Lima e os procedimentos da collage:

A colagem não é apenas síntese, (gesto de colar), como seu nome 
sugere. É verdade que não pode haver colagem lá onde o mundo está 
intacto, e não há portanto pedaços quebrados do mundo a serem 
colados. Colagem é gesto de mundo despedaçado. Mas colagem 
pressupõe, não obstante, também tesoura. Porque não se trata, na 
colagem, apenas de querer consertar  o  mundo,  mas também de  
destruir um mundo  intolerável, antes de tentar consertá-lo.23

 
 Primeiramente, convém destacar que o texto que foi utilizado como principal 
base para este trabalho foi a tese doutoral Arquitectura como Collage (1992)24, de 

21 LIMA, Sérgio. Collage em nova superfície. São Paulo:  Editora Parma, 1984. p.29.
22 LIMA, Sérgio. Collage em nova superfície. São Paulo:  Editora Parma, 1984.  p.54.
23 LIMA, Sérgio. Collage em nova superfície. São Paulo:  Editora Parma, 1984. p.78.
24 A Tese Arquitectura como Collage  foi desenvolvida pelo Arqº. Drº. Fernando Fuão entre os anos 
de 1987 a 1992 em Barcelona, na Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 
Universitat Politecnica de Catalunya, mesmo período e faculdade que Enric Miralles iniciou suas 
atividades de professor universitário e inclusive seus estudos sobre a temática aplicada à arquitetura.
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Fernando Fuão, em que o grande consumo de imagens configura-se uma constante 
no campo da arquitetura, o que possibilita a leitura crítica sob a ótica da collage. 
Uma crítica sobre a superficialidade e banalização das representações da arquitetura. 
A partir do texto da tese, outros textos foram elaborados pelo autor, reforçando e 
ampliando as questões referentes à collage25. 
 Fuão, revela que existe uma poética e uma retórica do projeto arquitetônico 
por meio da articulação de resíduos impressos de arquitetura. É a arquitetura das 
revistas e dos meios de divulgar proporcionados pela máquina fotográfica. O autor 
rebate este “Instantâneo” como uma premissa de estimular a prática da collage, 
mostrando que existem outros meios de conceber o projeto arquitetônico e não 
somente o tradicional pensamento construído no interior da câmara escura. E, para 
quebrar este paradigma Fuão propõe a construção de uma arquitetura como collage, 
utilizando uma bibliografia pontuada por diversos autores, como Rosalind Krauss, 
Simón Marchan Fiz, Claude Lévi-Strauss, Charles Jencks e Colin Rowe. A tese está 
dividida em dois eixos que se desdobram: a Poética da Collage e a Retórica da Collage.

A arquitetura como collage no seu interior expôs implicitamente o 
tempo do projeto, o tempo da construção da ideia, em que intervem 
questões bastante distintas dos tradicionais mecanismos projetuais 
(a busca de inspiração, fórmulas algorítmicas, o afiar do lápis, a 
agitação da caneta, o apagar, etc.). Este tempo de preparação é 
diferente do solicitado pelo trajeto das figuras até o encontro.26

 Para Fuão (2011), os fragmentos são em si uma unidade. Estejam íntegros ou 
despedaçados, os fragmentos estimulam a imaginação, são peças quebradas, partes 
destruídas que podem ser completadas pela imaginação.

25 Os textos a seguir, também, foram utilizados na construção desta revisão bibliográfica:
FUÃO, Fernando. A cola e o fio. 2014. Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.com/2014/12/a-
cola-e-o-fio.html. Acesso em: 20 maio 2019.
______. A Collage como trajetória amorosa e o sentido de hospitalidade: acolhimento em Derrida. 
2014. Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.com/2014/09/collage-acolhimento-derrida.html. 
Acesso em: 10 Out. 2014.
______. A collage surrealista no Brasil. 2019. Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.
com/2019/03/a-collage-surrealista-no-brasil.html. Acesso em: 20 maio 2019.
______. AS FORMAS DO ACOLHIMENTO. Derrida e arquitetura. 2014. Disponível em: https://
fernandofuao.blogspot.com/2015/07/httpwww.html. Acesso em: 20 maio 2019.
______. A orbita da collage. 2012. Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.com/2012/06/
orbita-da-collage-1-fernando-freitas.html. Acesso em: 10 out. 2014.
______. Love House, um projeto de Lars Lerup: Desenho e idea, desenho e projeto (1887-1988).  2012 
.Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.com/2012/12/love-house-um-projeto-de-lars-lerup.
html. Acesso em: 20 maio 2019.
______. Sobre desenho e collage. Algumas notas sobre o processo de desenho e collage no projeto 
arquitetônico. 2019. Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.com/2019/03/sobre-desenho-e-
collage.html. Acesso em: 20 maio 2019.
______; SCHNEIDER, Carla. As collages de Tereza d’Amico. Agulha, revista de cultura, n.26, julho de 
2002. Disponível em: http://www.revista.agulha.nom.br/ag26amico.htm. Acesso em: 20 jun. 2019.

26 FUÃO, Fernando. Arquitectura como Collage. 1992. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica 
de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament de Projectes 
Arquitectônics, UPC, Barcelona, 1992.p.176. Tradução nossa
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 Sobre os procedimentos da collage, o primeiro é a escolha das figuras e o 
recorte do que interessa, denominado de RECORTE, sendo que o material resultante 
são os FRAGMENTOS ou FIGURAS, pedaços de pedaços. Ao contrário da ideia geral  
de que a collage vem da justaposição realizada com a cola, a collage vem do recorte, 
da captura, é ela que inaugura a composição a partir da fragmentação de outras 
imagens. Gordon Matta-Clark (1943-1978), em sua obra mais conhecida, Splitting 
(1974), faz incisões sobre a arquitetura construída “é pura incisão que trabalha sobre 
o corpo rejeitado de um arquétipo, que tem seu fim no rejeito da demolição. E isto 
casualmente não se equipara a mesma condição de uma imagem impressa na revista, 
ou da própria revista que é feita para o lixo?”.27 

 A seguir, as figuras são aproximadas, manipuladas, casadas, descasadas, 
casadas novamente em ENCONTROS, “que serve para designar toda a sorte de 
aproximações que as figuras, liberadas de seu contexto anterior, costumam realizar 
[...] Finalmente, a última etapa, a que dá nome ao procedimento, é a utilização da 
COLA, e tem por objetivo fixar uma figura à outra, ou a um suporte”.28  
 A collage, como encontro, proporciona a construção de outras histórias. 
Diferente das presentes no contexto original da imagem, ela questiona o mundo 
de modo não muito duradouro, definitivo, constituindo-se em um desvio, em um 
deslocamento, e gera uma trajetória amorosa. Também conforme Fuão,

Toda collage é lugar de encontros das figuras que vagam em um 
mar de imagens técnicas, é ela quem coloca alívio na riqueza dos 
encontros fortuitos ou deliberados, muito mais que as leis dos 
encontros linguístico ou retóricos. A linguística ou a semiótica 
parecem oferecer pouco ao tema quando se pretende investigar 
como se produzem as justaposições. No entanto a collage, vista 
desde a fenomenologia dos encontros, pode proporcionar um 
aumento na investigação da mecânica da justaposição.29

 
 A reflexão das etapas da collage vai além do recortar e colar. Segundo Fuão 
(2014), do ponto de vista primário dos materiais e instrumentos, algumas etapas 
devem ser realizadas durante o procedimento: o recorte, os encontros e a cola. Sobre 
a ação da collage:

Ao contrário do que muitos pensam não é a cola que faz a collage. 
O que inaugura a collage é a tesoura, o olhar que paira sobre as 
figuras, o olho que vaga pelas superfícies impressas em busca de 
algo. Enfim, o olho seleciona, classifica, divide, organiza, rechaça, 
associa, discrimina, analisa e constrói. Estudar o fenômeno do 
corte, do recorte, significa, em última instância, estudar o princípio 

27 FUÃO, Fernando. Arquitectura como Collage. 1992. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica 
de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament de Projectes 
Arquitectônics, UPC, Barcelona, 1992.p. 91. Tradução nossa.
28 FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2011. p.1-2.
29 FUÃO, Fernando. Arquitectura como Collage. 1992. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica 
de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament de Projectes 
Arquitectônics, UPC, Barcelona, 1992.p. 105. Tradução nossa.



48    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

do ato criador, a poética da criação. O (r)ecorte inscreve a diferença 
na vida, no corpo, na figura, no texto e na palavra. A tesoura é um 
instrumento a serviço da razão, ferramenta bastante afiada que, ao 
recortar fenômenos inseridos no contexto original, não somente os 
arranca, mas também os deixa vazios.30

 A etapa final é a utilização da cola e tem por objetivo fixar as figuras. No 
sentido etimológico da palavra cola, derivam-se vários significados, entre eles: 
“desdobramentos, que iriam muito além da substância cola mesma, ou do ato do 
colar, enviando sentido de conexão tal como o conceito de ponte, ou a ideia de 
conexão entre colunas contida em Glas de Jacques Derrida”.31

 Sobre as figuras arquitetônicas, a crítica está sobre as estruturas tradicionais 
da imagem “purificada”, asséptica, somente preocupada com o edifício construído 
e que desconsidera o processo humano que o produz. Para Fuão (1992), a figura 
humana é evitada na fotografia de arquitetura para forçar a objetividade, excluindo 
a retórica sentimental. O corpo é um obstáculo no registro fotográfico. Portanto a 
abstração, subliminarmente, sugere que a presença do ser humano não é necessária.

Desde as primeiras décadas deste século, a transmissão do saber 
arquitetônico se efetuou  através da  visualização de imagens 
técnicas, ao mesmo tempo em que o projetor ilustrava as aulas, 
confinava ao olho a forma de apreensão da realidade fotográfica. 
Desde então, a fotografia representou inquestionável papel de 
portadora da realidade substituindo a gravura antiga, os desenhos 
de viagem que se apoiavam na recitação dos professores. O fazer 
arquitetônico está se tornando pura visualização de imagens, onde 
o binômio pensar/projetar é quase um ato dependente da imagem 
técnica.32

 A retórica da collage arquitetônica se desenvolve como processo de criação, 
de imaginação, em que não importa a categorização e sim a intervenção direta sobre 
o objeto. Nela, estão algumas estratégias de composição utilizadas por arquitetos 
para projetar edifícios dentro dos limites da collage, mas convém ressaltar que essas 
estratégias não se baseiam apenas na intervenção poética, e não constituem apenas 
uma  simples categorização, pois o que interessa é a intervenção direta no objeto com 
a intenção de alterar sua imagem (FUÃO, 1992).
 Os argumentos propostos como retórica, por Fuão (1992), aproximam-se 

30 FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2011. p.33.
31 FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa e o sentido de hospitalidade: acolhimento 
em Derrida. 2014. Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.com/2014/09/collage-acolhimento-
derrida.html.Acesso em: 10 Out. 2014.
32 FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa e o sentido de hospitalidade: acolhimento 
em Derrida. 2014. Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.com/2014/09/collage-acolhimento-
derrida.html.Acesso em: 10 Out. 2014
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Figura 03: O processo da collage. Fernando Fuão. 2011. 
.

Figura 04: Rio Collage City. Fernando Fuão. 2013.

Figura 05: A espera no "Porto de Rio Grande", Fernando Fuão. 1998.

Fonte https://fernandofuao. blogspot.com. Acesso em: 20 jun 2019.

Fonte https://fernandofuao. blogspot.com. Acesso em: 20 jun 2019.

Fonte https://fernandofuao. blogspot.com. Acesso em: 20 jun 2019.
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dos de Jiri Kolar, décollage33, collage conceitual, transfiguração, rollage34, mosaico35 
e objets trouvés36, e cada um destes argumentos foram aproximados da collage na 
arquitetura37.
 O princípio da décollage, quando aproximado da arquitetura, vai além da 
crítica à massificação da imagem e converte-se no entendimento do edifício com 
vida própria, vida seguida de morte. Ele pode ser dividido em dois modos, um que 
considera a representação do corpo descolado da sua superfície e outro, a atuação 
direta sobre seu próprio corpo. A aparência do indeterminado, da destruição ou 
do inacabado, podem ser associadas às intervenções em pré-existências, pois a 
possibilidade de receber outros projetos mantém essa categoria como uma narrativa 
que relaciona os fragmentos por meio da desfiguração e reinvenção.
 Na collage conceitual, o autor utiliza a Love House, de Lars Lerup, um projeto 
que articula o texto e a imagem. "Lerup descontruiu, recortou, fragmentou, destacou 
o livro de Roland Barthes: Fragmentos de um discurso amoroso, como inspiração para 
criar a love house. Fez das metáforas amorosas fatos arquitetônicos".38 Nesse projeto, 
que é mais que um desenho, o real do imaginário pode chegar a não ser concreto, 
mas o poder da metáfora faz com que o que não tem sentido seja real e explora o 
sentido poético da representação gráfica. 
 Em transfiguração e rollage, vemos alguns princípios da pós-modernidade. No 
primeiro, o figurativo compreendendo as formas e objetos do presente e passado, a 
figuração e abstração com seus graus de geometrização relacionados ao simbolismo. 

33 Décollage é um procedimento das artes plásticas, muito representativo nos anos de 1960, nele 
está a ação de arrancar o que foi grudado com a cola para possibilitar uma releitura e integrar novos 
significados. "Décollage = collage móvel. Descolar é o processo de tirar as capas e as roupas da moda, 
que ocultam e disfraçam a essência do ser, por isso se aproxima ao conceito de abismo existencia, 
proposto por Heidegger". FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. p.43
34 Rollage é a transfiguração da figura por meio do desfiamento e fundição com outras imagens. A 
expressão foi criada por Jiri Kolar para denominar "o ato de desfiar a imagem em tiras. O termo vem 
do Tcheco, rolety, que quer dizer persianas, e se refere as persianas móveis das lojas, que fazem muito 
barulho ao serem levantadas". FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: 
Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. p.44.
35 "Mosaico não é mais que o perfeito efeito da inscrustação de múltiplos elementos-figuras, similares 
ou idênticos sobre uma superfície. O mosaico é ao mesmo tempo figura e suporte. Imagem e 
superfície. A palavra que melhor define a retórica dos encontros no mosaico (...) é a incrustação" FUÃO, 
Fernando. Arquitectura como Collage. 1992. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. 
Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament de Projectes Arquitectônics, UPC, 
Barcelona, 1992.p. 152. Tradução nossa.
36 "Convém destacar que os ready-made, além de suas aproximações temporais, formais e funcionais 
com os objets trouvés, como variantes da arte do objeto, se diferenciam entre si.. (...) Na realidade 
o termo ready-made é mais aplicável aos Dadaístas, e o objets trouvés é um objeto encontrado por 
acaso e se relaciona mais com o surrealismo, eles estão desvinculados de seu contexto designativo, 
está alienad, privado de um significado, removido de seu quadro usual."UÃO, Fernando. Arquitectura 
como Collage. 1992. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona: Departament de Projectes Arquitectônics, UPC, Barcelona, 1992.p. 156. 
Tradução nossa.
37 Estes argumentos, categorias, foram fundamentais na análise das carpetas grogues, capítulo 4.
38 ______. Love House, um projeto de Lars Lerup: Desenho e idea, desenho e projeto (1887-1988).  
2012 .Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.com/2012/12/love-house-um-projeto-de-lars-
lerup.html. Acesso em: 20 maio 2019.
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No segundo, a influência das fotografias das cidades e de suas edificações a partir 
de seus próprios reflexos que se entrecruzam, com suas distorções e reconstruções, 
como as imagens exploradas na arquitetura do desconstrutivismo.
 No princípio do mosaico, está implícita a acumulação sistemática de fragmentos 
idênticos, similares e distintos, é um modo de definir a técnica da fotomontagem e de  
bastante imprecisão quando aplicados na arquitetura. 
 Os objets trouvés e ready-mades são analisados não apenas como a ampliação 
da escala dos objetos na arquitetura, mas de acordo com seus significados, ou seja, o 
que mais importa na sua escolha é como ocorrerá a inserção em realidades diferentes, 
para promover nesta ação a reflexão e, inclusive, perturbação. O objeto deve ser 
arrancado de sua função habitual. Esta é uma categoria cujo valor artístico original 
é difícil de manter quando aplicada à arquitetura, pois o sentido de manufatura e 
consequentemente de anonimato mecânico acabaram por ser substituídos no seu 
uso pelos arquitetos, como em algumas obras de Frank Gehry (FUÃO, 1992).

Muitos argumentos da collage jamais poderão ser aplicados a 
arquitetura, suas amostras não serão verificadas desde o ponto de 
vista da habitabilidade. No entanto existe a possibilidade de serem 
encontrados argumentos próprios da arquitetura e que não se 
encontram no universo das artes plásticas, visto que a arquitetura, 
por sua própria especificidade admite no seu interior vários outros 
corpos, outras figuras.39

 O livro a Collage em nova superfície (LIMA, 1984), citado anteriormente, 
também explora a linguagem poética da collage, ele intercala texto, poesia, definições, 
citações, depoimentos e imagens, o que resulta em um texto-collage. Nesse livro, a 
imagem é o símbolo do seu significado e a realidade necessita ser (re)presentada com 
a função de expandir o conhecimento, por meio de uma linguagem plástica que é por 
definição excessiva, estendida. A collage é uma linguagem de  transgressão, amorosa  
e pessoal, que  indica uma  proximidade, uma precisão amorosa, um encontro. Os 
textos apresentados articulam o corpo, o amor e o desejo, o corpo como fonte de 
gestos, como presença desejante do mundo e como projeto de encontros (LIMA, 
1984).
 Resultante de um gesto, a collage é realizada com materiais que permeiam 
um complexo de ação, seja com a utilização de imagens, seja com o uso dos seus 
sentidos. O objeto que restou do que já foi usado, das figuras, dos objetos aplicados, 
estrutura uma expressão gráfica simbólica e poética, definida pelo uso de materiais 
objetivos, segundo Lima:

Por materiais objetivos:
 a. entendemos tanto aqueles que existem 
concretamente no seu trabalho, na qualidade de resíduo impresso 
e/ou material diverso, tais como: a folha (de papel, de madeira, de 
tecido, etc.) o resto, o “já usado”, “épave”(fragmento ou detrito), 

39 FUÃO, Fernando. Arquitectura como Collage. 1992. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica 
de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament de Projectes 
Arquitectônics, UPC, Barcelona, 1992.p. 130. Tradução nossa.
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as figuras (de impressos, de fotos, de recortes, etc.), ou recursos 
plásticos (de crayon, lápis-cera, pastel, giz, aquarela, guache, 
nanquim, grafismo, etc.), os objetos aplicados (diversos), as tintas 
(a cola), os “tempos” (os cortes) e , por vezes, também o quadro da 
moldura;
 b. como aqueles que existem fisicamente no trabalho, 
na qualidade de resíduo operacional de uma ação específica 
(objetiva e subjetiva) a nível de composição, de grafismos, de 
estrutura simbólica enfim, tais como: harmonia (simbólica), 
articulação, ou melhor, “(re)articulação”, “ação de contemplar”, 
simultaneidade e ação da imagem.40

 A partir desses resíduos, desses materiais, existe uma transformação da 
matéria em uma linguagem amorosa, impossível de ser reduzida e ou racionalizada, 
pois, com isso, há o perigo de minimizar o sentido da collage. A abordagem poética 
amplia as possibilidades de transformação em uma “imagem ativa” e conduz a um 
resultado plástico simbólico repleto de exaltação amorosa e provocação. (LIMA, 
1984).
 A visão crítica panorâmica acerca da Collage, em La História Del Collage – 
del cubismo a la actualidad, de autoria de Herta Wescher (1976), desenvolve uma 
análise da relação da História da collage com a História da Arte Moderna. A autora 
afirma que, embora existam precedentes no século XIX, foi no século XX que a técnica 
em mãos de artistas criativos transforma-se em um meio de expressão válido e de seu 
tempo. Wescher apresenta um trabalho de documentação, não se limitando somente 
aos grandes nomes, como Max Ernst, Hannh Höch, Paul Citroen, Paul Eluard, Kurt 
Schwitters, Francis Picabia, Juan Miró, entre outros, mas também elenca diversos 
artistas que encontraram suas próprias soluções por meio dessa expressão plástica. 
Artistas que encontraram a necessidade de romper com o conceito herdado do 
renascimento e incorporaram a collage como uma possibilidade de fazer algo novo. 
 Essa espécie de compêndio organiza as obras principalmente a partir da 
década de 1910 até a década de 1970. De maneira exaustiva, descreve artistas, obras 
e materiais utilizados, tendo como marco inicial nas artes visuais o Cubismo. A autora 
reconhece desde a Idade Média os seus precursores em áreas como literatura e arte 
popular, terminando o seu trabalho no que denomina de estilo da collage na Pop Art. 
 Os repertórios de formas e técnicas conquistados em meio século de história 
por intermédio da experimentação possibilitaram que a collage tenha se convertido 
em uma arte com métodos reconhecidos, como os métodos tradicionais da pintura.
 Encontramos, também, na análise crítica de Argan, diversos trechos que 
descrevem a utilização da collage neste período, no livro intitulado Arte moderna: do 
iluminismo aos movimentos contemporâneos (ARGAN, 1992). Na fase inicial do 
cubismo (1908-1914), Picasso e Braque adotam uma investigação semelhante, 
abismando o espectador e mostrando a forma como parte integrante da realidade 
do objeto. Os quadros recebem diversos tipos de materiais aplicados de modo a 
obter um efeito cromático, revelando-se uma das técnicas mais inusitadas da época. 
Os trechos sobre collage iniciam no capítulo 6, “A Época do Funcionalismo”, e têm 
suas principais obras descritas no capítulo 7, intitulado “A Crise da Arte como Ciência 

40 LIMA, Sérgio. Collage em nova superfície. São Paulo:  Editora Parma, 1984. p.54.
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Européia”, no qual o autor discorre sobre as vanguardas artísticas como o Cubismo, o 
Dadaísmo e o Surrealismo, e o uso da collage de várias maneiras: os cubistas, como 
meio de representação; os dadaístas, como uma arma de destruição das artes e os 
surrealistas, como meio de provocação psicológica.
 Ainda segundo Argan, o surgimento da Pop Art, que tem como uma das suas 
collages originais e detonadoras, de autoria de Richard Hamilton, a Just what is it that 
makes today's homes so different, so appealing? (Figura 06), questiona os valores 
consumistas e os enaltece de modo irônico. A Pop Art expressa não a criatividade 
da arte popular, mas a falta da criatividade da massa, demonstrando o desconforto 
frente à uniformidade da sociedade da época, “é uma experiência inconsciente, 
sem dúvida; mas já não é o inconsciente profundo, latente sob a consciência e sim o 
inconsciente cotidiano, neurótico, e ao mesmo tempo esgotado, da existência vivida 
sem a vontade nem a consciência de vivê-la”.41

 O tema da collage, quando vinculado à Pop Art, apresenta uma série de 
descrições no livro Pop Art (1999), de autoria de Tilman Osterwold, tanto das obras 
como de seus autores. Segundo Osterwold, a Pop Art inglesa nasceu da tomada de 
consciência das novas tecnologias e da nova sociedade de consumo, inserindo sua 
postura mais intelectual e conceitual, formando um fenômeno artístico progressivo. 
O trabalho dos considerados fundadores da Pop Art inglesa, Richard Hamilton e 
Eduardo Paolozzi, concentram seus enfoques em temas mais intimistas e de interiores 
(domésticos e femininos), construindo uma sátira ao consumismo. Paolozzi era o único 
artista a ter realizado a técnica da collage a partir de revistas, desenhos, imagens de 
publicidade e outros elementos, desde 1947. I was a rich man’s play thing (Figura 07) 

41 ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992, p. 575.

Figura 06: Just what is it that makes today's homes so 
different, so appealing?, Richard Hamilton, 1956.

Figura 07: I was a rich man’s play thing, 
Eduardo Paolozzi, 1947.

Fonte: OSTERWOLD, Tilman. Pop Art. Fonte: OSTERWOLD, Tilman. Pop Art.
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foi realizada em sua estada em Paris, utilizando como elementos de sátira à Coca-
cola, à pin-up, ao militarismo, à integração das tipologias, pois se tratava de um jogo 
de valores que a publicidade transmitia por meio do poder da acumulação. 
 Em Photomontage42 (1976), Dawn Ades apresenta um catálogo sobre a 
manipulação das fotografias, técnica utilizada pelos dadaístas no final da Primeira 
Grande Guerra como parte da reação às técnicas de pintura tradicionais burguesas. 
Reconhecendo que a técnica surgiu antes de ser redicionada para ser utilizada com 
repertório dos objetos, nos anos de 1920, de Man Ray, Christian Schad e Moholy-
Nagy. A fotomontagem foi um processo de uma nova expressão que, igualmente, 
coligava elementos da nova realidade tecnológica da época e do cotidiano banal, 
em que a fotografia era o seu maior ícone. “Tanto os Dadaístas de Berlim quanto os 
construtivistas russos sentiam a necessidade de se afastar das limitações da abstração, 
que era o estilo dominante da arte de vanguarda na época, sem ter que retornar para 
a pintura figurativa”43. Os dois grupos sustentam a fotografia com a realidade, sendo 
que o primeiro como uma solução criativa que eles estavam procurando, e o segundo 
como forma de protesto (ADES, 2002).
 Um aspecto formal que as fotomontagens, dadaístas e construtivistas, 
partilhavam era o uso do plano e linhas de força, na diagonal, e com composições 
fragmentadas, com mensagens de decodificação rápida, principalmente pela classe 
trabalhadora. Já a fotomontagem de caráter surrealista apresentava propriedades 
bastante singulares que não se utilizavam, pelo menos de maneira tão óbvia, de 
mudanças profundas de escala, transformações tão comuns nas fotomontagens 
dadaístas. As disjunções dentro de uma mesma cena aparentavam continuidade, 
uma nova versão, representação de uma nova realidade. Por meio de justaposições 
de elementos cotidianos transladados para um novo contexto provocando a 
perplexidade e perturbando os sentidos, as vanguardas artísticas exploraram 
a fotografia como distorção de escala e realidade lembrando “Alice no País das 
Maravilhas”, transformando o Piccadilly Circus em uma Veneza ou colocando bigode 
e barba na Mona Lisa. 
 A visão futurista das metrópoles, sejam utópicas ou distópicas, conseguiu 
utilizar as mudanças de escala e as simultâneas visuais de elementos diferentes 
como matéria prima para a fotomontagem. Os contrastes entre a figura humana e os 
edifícios gigantescos oscilavam entre a euforia e o pânico das questões referentes ao 
binário homem e máquina, pois a máquina escapa do controle e adquire vida própria, 
assim como o afasta da natureza.

Atualmente, é muito comum entre arquitetos usar a fotomontagem 
para fazer planos e projeções. É muito útil apresentar, por exemplo, 
a relação entre o ambiente existente e o edifício projetado. Na 
década de 1920, no entanto era usada de forma mais pessoal. 
Brotenfeld, da Citroen, é como uma simulação de projeção que 
destaca a lacuna intransponível entre o campo e sua relação com  
os edifícios do passado - tirados de uma gravura antiga - e da 
cidade e com os prédios do presente e do futuro. Curiosamente é 

42 A reedição utilizada nesta tese: ADES, Dawn. Photomontage. Editora Gustavo Gili: Barcelona, 2002.
43 ADES, Dawn. Photomontage. Editora Gustavo Gili: Barcelona, 2002. p. 15. Tradução nossa.
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difícil julgar agora o sentido da obra: não sabemos se ele pretendia 
ser uma fantasia cómica, se continha sugestões sobre estilos 
construtivos apropriados, ou se era um simples comentários sobre 
a industrialização de campo.44

 Sobre a série fotográfica, que foi a base de várias fotomontagens de Moholy 
com características da reprodução fotográfica, ou seja, da reprodução mecânica, Ades 
descreve a importância do uso da sequência de fotografias, que, anos mais tarde, 
vem a influenciar Andy Warhol e David Hockney:

(...) repetição como motivo organizacional espaço-temporal só 
poderia ser alcançado, com tanta riqueza e precisão, mediante 
o sistema de reprodução técnica e industrial característico de 
nossa época. Moholy acreditava que a repetição de uma imagem 
minimizava sua singularidade como representação e permitia que 
se tornasse uma unidade, em uma parte de um projeto global: 
a série não é mais um 'quadro' e não pode aplicar-se a nenhum 
dos cânones da estética pictórica. Nesse caso, cada foto perde sua 
identidade e se torna um detalhe do todo, um elemento estrutural 
essencial de um todo que é a coisa em si. Nesta concatenação 
de suas partes distintas, mas inseparáveis, uma série fotográfica 
inspirada por um objetivo definido pode tornar-se num instante em 
uma arma mais poderosa e o poema lírico mais delicado.45

 O livro The photomontages of Hannah Höch (1996), elaborado para exposição 
completa das fotomontagens da artista dadaísta foi subdividido conforme a evolução 
da técnica, partindo da apresentação do movimento dada e pontuando as collages e 
técnicas utilizadas (Figura 08). Inicialmente, os dadaístas usavam as fontes fotográficas 
e tipográficas cortadas da mídia impressa, pois acreditavam que a conotação mecânica 
era a melhor maneira de distanciar seu trabalho dos cubistas, ou do papiers colles, 
cuja abstração formalista consideravam além de um afastamento da crítica social e 
política, um prenúncio da estagnação do movimento cubista. Durante a maior parte 
de sua vida, Hannah Hoch usou consistentemente o termo fotomontagem para 
descrever seu trabalho utilizando o corte manual, real, em detrimento da ilusão do 
encaixe perfeito. 
 As imagens muitas vezes levemente distorcidas apenas tinham significado 
quando observadas em conjunto. Esses novos significados atribuídos por Höch em 
suas sobreposições carregavam as mensagens dadaístas de crítica política. No decorrer 
da sua obra, tornou-se visível o desgaste com o Dadaísmo, e das relações dela com 
os outros membros. Este esgotamento foi ressaltado pelos textos e entrevistas da 
autora, assim como no visível desgaste das imagens não identificadas que surgem 
nos seus exemplares após os anos de 1930 e tomam forma quase que abstrata após 
a segunda guerra.
 Assim como no livro de Hannah Höch, a publicação de Nils-Ole Lund, Collage 

44 ADES, Dawn. Photomontage. Editora Gustavo Gili: Barcelona, 2002. p. 103. Tradução nossa.
45 ADES, Dawn. Photomontage. Editora Gustavo Gili: Barcelona, 2002. p. 153. Tradução nossa.
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Figura 08: O corte com a faca do pastel, 
Hannah Höch, 1919.

Figura 09: The house in the Cliff , Nils-Ole Lund. 

Fonte: LUND, Nils-Ole. Collage Architecture. Fonte: MAKELA, Maria; BOSWELL, Peter (org.)The 
photomontages of Hannah Höch.  

Architecture (1990), também apresenta uma série de ilustrações do seu trabalho de 
modo a formar um catálogo (Figura 09). O trabalho de Lund mescla a arquitetura real 
com um mundo imaginário por meio da criação de paisagens complexas construídas 
com muitas imagens, nas quais podemos observar um mundo surrealista que critica 
a realidade e utiliza imagens emblemáticas da arquitetura e artes plásticas como 
referência.
 Em Collage City46 (1978), a crítica do fracasso da cidade moderna se desenvolveu 
em contraponto à necessidade do diálogo urbanístico entre o pré-existente e o novo. 
A valorização da espacialidade tradicional na proposição dos projetos das cidades 
contemporâneas gerou o debate necessário para a promoção do contextualismo 
no discurso pós-moderno. Foi a primeira vez que a collage foi aproximada de modo 
conceitual da arquitetura e do urbanismo.
 Nesse contexto, a cidade aberta e receptiva constituía-se em um tecido 
vivo, voltada para o acolhimento, pois nela não existem barreiras, ao contrário da 
cidade moderna. As situações de acumulação e superposição no modelo tradicional 
conseguiram que a collage do antigo e a do novo não tivessem hierarquia, e sua 
convivência alcançasse uma espécie de harmonização. As camadas são superpostas, e 
o destaque é dado ao sistema viário que articula o espaço. Sem levar em consideração 
se ele é público ou privado, constituem-se em uma forma de interpretação das 
questões simbólicas e sociais do tecido urbano.

46 A reedição utilizada nesta tese: ROWE, Colin; KOETTER, Fred. Ciudad Collage.Editora Gustavo Gili: 
Barcelona, 1981.
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 A collage, segundo o pensamento cubista, ao qual eles atribuíam a originalidade 
de seu método, era uma micelânea de regras:

(...) em uma retrospectiva que, para quem pensa na história e no 
futuro como uma progressão exponencial para uma simplicidade 
cada vez mais perfeita, só pode provocar o julgamento de que a 
collage, com todo seu vistuosismo psicológico, é um obstáculo 
caprichoso colocado no estrito caminho da evolução.47

          Os fragmentos, históricos ou folclóricos, saem de seu contexto e são 
introduzidos na arquitetura e na cidade de modo a acomodar em uma exibição 
híbrida suas formas e interpretações. A utilização desses fragmentos como imagem 
de uma utopia torna a collage uma estratégia que suporta a ilusão utópica e considera 
a transformação e ação do tempo, da história (ROWE; KOETTER, 1981).
 Porém, a neutralidade e a acomodação das formas dentro do discurso 
temporal, nunca foi uma das características da collage. Ela é uma linguagem de 
contestação, uma técnica que reúne objetos com outra ordem, uma desacomodação. 
E a interpretação das ideias de Collage City resultaram, de maneira involuntária,  na 
volta do historicismo no pós-modernismo  e dos contextualismos nacionalistas (FUÃO, 
1992).
 Na cidade collage não existe ruptura como na técnica da collage. A continuidade 
foi apenas um subterfúgio para criticar o movimento moderno e valorizar a simples 
sobreposição da cidade do passado, presente e futuro.
 Na dissertação de mestrado de Gladys Neves da Silva, intitulada Arquitetura & 
Collage: um catálogo de obras relevantes do século XX (2005)48, a autora elabora um 
panorama sobre a collage, dividido em três períodos: As Vanguardas entre Guerras 
(1900-1950), Contracultura Pop (1950-1980) e Pós-moderno e outras tendências 
(1980-2000). O trabalho estrutura-se em duas partes: na primeira, os conceitos e a 
fundamentação teórica sobre a collage, e na segunda a collage arquitetônica disposta 
em um catálogo ilustrado e comentado. No primeiro período, a fase inicial do cubismo 
(1908-1914) tem Picasso e Braque com uma investigação tão próxima que as obras 
dos dois confundem-se, dificultando a identificação da autoria. O uso de objetos 
retirados da realidade, papel, madeira, tecido, sucata, e aplicados ao espaço pictórico 
instaura uma nova plástica. Também nas pinturas no Cubismo podemos observar o 
uso da facetação da figura pictórica por meio da multiplicidade de ponto de vista 
que representa o tempo, seja ele um olhar, seja ele um homem descendo uma 
escada. Após esee período outras vanguardas artísticas desenvolvem-se e utilizam a 
collage, como o Dadaísmo, o Surrealismo e o Construtivismo, sempre com o intuito 
de provocar a realidade.
 Segundo Silva, durante a segunda metade do século passado, período 
denominado de Contracultura Pop (1950-1980), as collages arquitetônicas já estavam 
presentes na vida profissional dos arquitetos, tornando-se um meio para facilitar a 
visualização dos projetos, tanto para o cliente como para a construção do mesmo. 
“Mesmo durante este período, a collage foi um recurso muito utilizável e muitas vezes 

47 ROWE, Colin; KOETTER, Fred. Ciudad Collage.Editora Gustavo Gili: Barcelona, 1981. p. 140. Tradução 
nossa.
48 Dissertação orientada por Drº. Fernando Fuão.
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'profético' para sinalizar uma nova arquitetura".49

 Foram projetos que se apoiaram na arquitetura e nas artes plásticas com uma 
tendência de integrar valores simbólicos por meio de uma representação gráfica, 
singular e pessoal, que girava ao redor de fotomontagens como referências, além das 
arquitetônicas e urbanísticas, que transitavam pela fotografia, literatura, filosofia e 
ciência. Projetos como instrumento de crítica ao capitalismo, à sociedade de consumo, 
ao desenvolvimento desenfreado perante a natureza e que expressava uma vontade 
de mudança de paradigmas sociais, uma mudança em todas as escalas do projeto.
 Dentro desse contexto, o grupo de arquitetos britânicos, Michael Webb, 
Warren Chalk, Peter Cook, Denis Crompton, David Green e Ron Herron, intitulados 
de “Archigram”, desde 1961 elaboravam e publicavam seus projetos de arquitetura 
como reação ao pós-guerra em uma revista que tinha o mesmo nome (Figura 10). 

(...) A revista converteu-se em um veículo para a expressão das 
ideias mais utópicas e fantásticas da época dos astronautas, 
assim como para projetos da art pop. Archigram retomou com 
entusiasmo as formas pneumáticas, com projetos para centros de 
lazer e residências infláveis. A ideia de durabilidade, tão inerente 
à arquitetura, foi posta a princípio em jogo: cidades inteiras sobre 
patas gigantes que as permitia moverem-se e que pareciam 
assentamentos extraterrestres.50

 Os projetos não foram construídos, mas influenciaram toda uma geração de 
arquitetos como projetos “manifesto”, possibilitando o debate sobre os valores da 
sociedade de consumo e as utopias espaciais. Nesse período ainda se destacam: 
Superstudio (Figura 11), Fumihiko Maki, David Hockney, OMA, Christo e Jeanne-
Claude, Richard Meier, Aldo Rossi, Peter Eismann, Zaha Hadid e Daniel Libeskind. 

49 SILVA, Gladys Neves da. Arquitetura e Collage- um catálogo de obras relevantes do século XX. 2005. 
Dissertação (mestrado). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Aqruitetura: PROPAR, UFRGS, 
Porto Alegre, 2005. p. 45.       
50 GÖSSEL, Peter; LEUTHÄUSER, Gabriele. Arquitectura del Siglo XX. Madrid: Taschen, 2005, p.374. 
Tradução nossa.

Figura 10: Free Time Node, Trailler Cage, Archigram, 1967.

Fonte: Disponível em: http://indexgrafik.fr/archigram/. 
Acesso em: 06 fev. 2018.

Figura 11: The Happy Island Project, Superstudio, 1971.

Fonte: Disponível em: www.pinterest.com. 
Acesso em 03 Nov. 2014.
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 O TEAM X (1953-1977), que tinha entre seus membros, Alison e Peter Smithson 
e tinha como objetivo contrariar a rigidez do Estilo Internacional, promovendo uma 
arquitetura para as pessoas. Segundo Silva (2005), a reflexão sobre a arquitetura e a 
sociedade de consumo foram uma constante para os Smithson, que “consideraram 
os anúncios das revistas  americanas, como a demonstração de um estilo de vida [...] 
que guarda uma semelhança com Paolozzi, pelo aspecto cumulativo e consumista”.51 
Ainda, seguindo a linha de pensamento da autora, uma das características mais 
relevantes foi a inserção da figura humana nas suas collages. Nesse período de 
pós-modernidade e outras tendências, ocorre uma potencialização da realidade 
fragmentada.
 Precisamos ainda destacar as collages de Lina Bo Bardi, as quais expressam 
sua intimidade com o recorte e a cola, pois sua representação buscava a liberdade, 
e a collage permeava os estudos iniciais e também seus projetos finais, sendo “[...] 
verdadeiros objetos trouvés que completavam suas graficações e projetos, tornando-
os muitas vezes mais lúdicos, na falta de recursos mais computadorizados”.52

 No último período, Pós-moderno e outras tendências (1980-2000), a collage 
torna-se um dispositivo técnico na produção arquitetônica, possibilitando várias 
leituras e efetivando a complexidade projetual.

Depois de tantas de tantas incertezas e desconfianças sobre o 
papel do discurso da collage no processo criativo do desenho 
da arquitetura, pode-se dizer que ela se torna, no século XX, 
um importante dispositivo técnico na produção arquitetônica, 
propiciando não apenas a compreensão intelectual das “realidades 
imaginadas”, mas também servindo como forma de expressão de 
uma linguagem gráfica. Sua eficiência na alegoria das metáforas e 
na descontextualização enriquecem a representação do projeto, 
tornando-se um instrumento poético no ofício do arquiteto, como 
vimos na obra de Enric Miralles.53

 Na dissertação de Achilles Costa Neto, A liberdade desenhada por Lina Bo Bardi 
(2004)54, o autor demonstra que Lina Bo Bardi utilizava vários tipos de representações 
vistas sobre seis aspectos: biografia, cultura popular, desenhos dos projetos para 
teatros, aquarelas, collages e miniaturas. Esses três últimos procedimentos são 
identificados não só como técnicas, mas como estratégia projetual, e aparecem nos 
seus desenhos e na sua arquitetura. A poesia e a transcendência da representação 
de Lina são reveladas a partir da leitura de sua produção gráfica, evidenciando as 
características, o vocabulário e todo o exercício gramatical da construção de seus 

51 SILVA, Gladys Neves da. Arquitetura e Collage- um catálogo de obras relevantes do século XX. 2005. 
Dissertação (mestrado). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Aqruitetura: PROPAR, UFRGS, 
Porto Alegre, 2005. p. 45.
52  SILVA, Gladys Neves da. Arquitetura e Collage- um catálogo de obras relevantes do século XX. 2005. 
Dissertação (mestrado). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Aqruitetura: PROPAR, UFRGS, 
Porto Alegre, 2005. p. 117.
53 SILVA, Gladys Neves da. Arquitetura e Collage- um catálogo de obras relevantes do século XX. 2005. 
Dissertação (mestrado). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Aqruitetura: PROPAR, UFRGS, 
Porto Alegre, 2005. p.218.  
54 Dissertação orientada por Drº. Fernando Fuão.
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projetos (COSTA NETO, 2004). Sobre a collage na obra de Lina Bo Bardi, o autor assim 
se manifesta: 

Ela não as utilizava com frequência, mas a reconhecia como 
potencialidade no desenvolvimento de ideias projetuais e como 
coadjuvante no seu processo de representação. Incialmente 
as collages aparecem nos seus projetos de capas de revistas e, 
posteriormente, vão passando, pouco a pouco, para seus desenhos 
e para seus projetos arquitetônicos.55

 As suas collages articulam fotografias, recortes, textos e desenhos, de 
maneira peculiar, fazendo surgir novas imagens ressignificadas que buscavam criticar 
e reconstruir o tradicional (Figura 12). 

Em todo trabalho da Lina está a essência da collage, e todas possuem 
a essência do desenho. Assim, há sempre uma “lógica” preeminente 
nos desenhos de Lina eles procuram atingir a realidade  e construí-
la. As representações construídas pelo recorte, montagem e cola 
exibem o mesmo  processo de  criação de  mosaicos para materializá-
los, é preciso quebrar, juntar e fixar suas partes, suas ideias.56

 O norte-americano Gordon Matta-Clark utilizou collage e fotomontagem, 
na década de 1970, como prolongamento do aspecto de desconstrução das suas 
intervenções e performances, em que as imagens foram consideradas não apenas 
como registro, mas também como um ato, tratamento simbólico. Ele apresentou 
uma imagem caracterizada por múltiplos pontos visuais, fragmentação do tempo 
de exposição e de luz, como uma fissura no tempo. Na tese de Daniela Mendes 
Cidade, Os Cortes de Gordon Matta-Clark: um ritual de destruição e reconstrução 
da arquitetura (2010)57, a aproximação da fotografia com a arquitetura por meio do 
corte transforma a collage em um plano projetivo múltiplo, o corte torna-se uma 
terceira dimensão.

O jogo da desmontagem, busca do conhecimento pela remontagem, 
enfrentamento de pontos de vistas opostos, características 
presentes nas collages de Matta-Clark, são as mesmas que surgem 
na arquitetura a partir dos cortes desse artista, pois o mais revelador 
no percurso de conhecimento do seu trabalho foi o ato do corte 
sobre as edificações como ritual antropofágico.58

 Cidade (2010) descreve que, em Circus-The Caribbean Orange (1978), ele passa 

55 COSTA NETO, Achiles. A liberdade desenhada por Lina Bo Bardi. 2004. Dissertação (mestrado). 
Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura: PROPAR, UFRGS, Porto Alegre, 2004. p.144.
56 COSTA NETO, Achiles. A liberdade desenhada por Lina Bo Bardi. 2004. Dissertação (mestrado). 
Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura: PROPAR, UFRGS, Porto Alegre, 2004. p.202.
57 Tese orientada por Drº. Fernando Fuão.
58 CIDADE, Daniela Mendes. Os cortes de Gordon Matta-Clark: um ritual de destruição e reconstrução 
da arquitetura. Tese (doutorado). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura: PROPAR, 
UFRGS, Porto Alegre, 2010. p. 291.
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Fonte:  BARDI, Lina Bo. Lina Bo Bardi. p.92.

Figura 12: Museu à beira do oceano, Lina Bo Bardi, 1951.

a registrar o tempo como elemento da representação da construção e destruição 
destes edifícios.

Os cortes de Matta-Clark, ao romperem com a lógica dentro/fora, 
estrutura/superfície, centro/borda, constituem o cruzamento de 
dois ou mais acontecimentos que se encontram em um mesmo 
espaço. A imagem fotográfica em si se apresenta como uma 
collage, asssim como o espaço depois das intervenções também 
apresenta características dos procedimentos da collage, onde se 
destaca o corte. No entanto, a maneira de o artista tratar o espaço 
traz uma reflexão sobre o tempo. Não o tempo de permanência 
no espaço, ou o tempo de cada fragmento, mas a sobreposição de 
cada acontecimento. O tempo de cada forma de cortar - corte no 
papel, corte no espaço, corte fotográfico e corte na imagem.59

 A manipulação da fotografia nas fotomontagens, fotocollages, abrem uma 
nova percepção sobre a arquitetura que revela extratos e permite a assimilação 
da edificação e, consequentemente, uma interpretação e reconhecimento da sua 
arquitetura, assim como também permite a crítica do lugar. As suas collages vão além 
da collage formalista, e o corte permite a terceira dimensão (CIDADE, 2010). 
 A tese Architecture as Artform: Drawing, Painting, Collage, and Architecture 
1945-1965 (1999), o autor, Eric K. Lum, desenvolve a apropriação das vanguardas 
artísticas pelos arquitetos e críticos do movimento moderno por meio de uma 
abordagem pedagógica do ensino da Bauhaus. Em um primeiro momento, o desenho 
era a ferramenta de aproximação, mas, no pós-guerra, a técnica de collage foi 
introduzida enaltecendo principalmente suas qualidades puramente visuais. 
 Segundo Lum (1999), existem evidências da collage, como poética  na obra e 
arquitetura de Le Corbusier, Mies van der Rohe, Terragni, Meier, e, sem dúvida, até 
mesmo Gropius, que não só estava ciente, mas tambémfoi fortemente influenciado 

59 CIDADE, Daniela Mendes. Os cortes de Gordon Matta-Clark: um ritual de destruição e reconstrução 
da arquitetura. Tese (doutorado). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura: PROPAR, 
UFRGS, Porto Alegre, 2010. p. 260-261.
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pelas composições assemblage de Moholy-Nagy e Josef Albers.
 A collage como crítica social vista como instrumento retórico, em sua 
capacidade de criticar os costumes sociais existentes e as instituições políticas, serviu-
se da metáfora do fragmento e assumiu uma multiplicidade de significados, muitas 
vezes, contraditórios. A ideia do seu fragmento veio representar uma sociedade em 
transição, no limiar do modernismo.
 A collage no Movimento Moderno foi utilizada como um instrumento de 
graficação e produção de projetos, conforme explicita Claire Zimmerman em Mies van 
der Rohe, 1886-1969. La estructura del espacio (2009). Segundo a autora, no trabalho 
de Mies Van der Rohe, sobressaem os seus “cinco projetos conceituais”, apesar de 
encontrarmos fotomontagens em outras fases da sua cronologia. O arquiteto produziu 
uma série de fotomontagens desses projetos conceituais desenvolvidos entre 1940 e 
1954. Ressaltamos, aqui, dois projetos. Inicialmente o Concert Hall (1941-1942), que 
preconiza seu interesse pela desvinculação da estrutura e do uso para ela proposto, o 
qual possui apenas uma collage: 

[...] Mies utilizou uma fotografia de Albert Kahn e da enorme 
fábrica de aviões de Glen L. Martin e montou sobre ela uma série de 
superfícies abstratas que parecem flutuar no espaço. O complexo 
espacial e auditório conseguido deste modo se encontra envolvido 
por uma estrutura de vigas e metal.60

 E o maior dos projetos conceituais, o Convention Hall (1953-1954), em que o 
arquiteto propõe a sua própria Fábrica Martín, ou seja, utiliza uma superestrutura, 
gerando um grande espaço aberto. Sobre essa collage da maquete mesclada com 
fotografias do público que assiste a assembleia em Chicago no ano de 1952 (Figura 
13), o uso das imagens sugere uma textura que apenas ao aproximarmos o olhar 
percebemos os cartazes nas mãos dos homens. O elemento vertical, a bandeira de 
tecido estampado, torna-se o ponto de interesse da composição quando comparado 
com as três imagens de fundo.
 Shields, em Collage and Architecture (2014), considera a influência das collages 
das vanguardas europeias nos processos criativos dos arquitetos ao longo do século 
passado e na arquitetura contemporânea. A análise das metodologias tem como foco 
a collage conceitual e a sua aplicação no campo da arquitetura. “Embora Le Corbusier 
e outros arquitetos do século XX tenham feito uso da collage em seu processo criativo 
com experiências espaciais e justaposições de materiais, a collage como um conceito 
teórico só se tornou amplamente discutida após a publicação de Collage City”61. Em 
Collage City, de Colin Rowe e Fred Koetter, os autores estavam interessados   na collage 
como metáfora para compreender as potencialidades e a complexidade do ambiente 
construído. Desde então, os arquitetos exploram as possibilidades conceituais e o 
seu potencial material, formal e de representação gráfica, na produção de diversos 
projetos.
 A autora divide as collages em quatro tipos: Papier Collé e materiais 
encontrados, collage-desenho, fotomontagem e métodos digitais. Segundo ela, 

60 ZIMMERMAN, Claire. Mies van der Rohe, 1886-1969. La estructura del espacio. Madrid: Taschen, 
2009, p. 60. Tradução nossa.
61 SHIELDS, Jennifer. Collage and Architecture.USA: Taylor & Francis USA, 2014. p. 9. Tradução nossa.
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Fonte: ZIMMERMAN, Claire. Mies Van der Rohe, 1886-1969. 
La estructura del espacio, p. 61.

Figura 13: Projeto do Convention Hall, Fotomontagem, 
Mies Van der Rohe, 1953.

inicialmente os arquitetos, incluindo Le Corbusier, Bernhard Hoesli, Eduardo Chillida 
e, mais recentemente, Richard Meier, usaram a técnica dos cubistas, manipulando as 
formas fragmentadas, a transparência e as múltiplas perspectivas.
 Na collage-desenho, as linhas e os fragmentos fotográficos vão desde a 
exploração do espaço negativo da tela em uma ordem geométrica até a precisão de 
Mies van der Rohe, Daniel Libeskind, Ben Nicholson e James Canto. Nela, também 
foram encontradas as narrativas utópicas e, por vezes, distópicas do Superstudio,  
Archigram e Rem Koolhaas. Pode-se observar a abordagem da relação do corpo com 
o espaço e ainda com a materialidade, sugerindo uma aproximação com o Dadaísmo, 
Surrealismos e o dinamismo espacial da Bauhaus e do Construtivismo (SHIELDS, 
2014).

O uso da collage-desenho na arquitetura de papel do Archigram tem 
uma semelhança metodológica com o trabalho dos construtivistas 
russos e com a Bauhaus. Como esses predecessores, os desenhos 
de linha são ativados e recebem profundidade com a inserção de 
fragmentos fotográficos. Archigram também desenhava como o 
construtivismo - ambos valorizavam o poder da mídia na construção 
de uma nova ordem social. A seleção de material fotográfico de 
fontes da mídia contemporânea ofereceu uma solução para a 
crença de Cook de que a arquitetura poderia adquirir elementos 
(um vocabulário de formas) de fontes externas.62

 As fotomontagens, partem, também, dos princípios construtivista, Bauhaus e 
Dada, como um meio de justapor fragmentos e significados “com imagens encontradas, 
David Wild e Nils-Ole Lund, ou podem construir seus próprios fragmentos de imagem, 
como Gordon Matta-Clark, Mary Miss e Enric Miralles Tagliabue (EMBT) e Teddy Cruz. 
Em resposta ao legado de artistas e arquitetos influentes que fizeram a collage por  

62 SHIELDS, Jennifer. Collage and Architecture. USA: Taylor & Francis USA, 2014. p.101. Tradução nossa.
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de meios analógicos”63, o método digital configura-se como uma aproximação da 
percepção espacial e sensorial com a avaliação de um artefato construído, que serve 
como ferramenta de análise da arquitetura.
 Considerar a collage como instrumento não apenas de análise, mas de projeto, 
com base em décadas de relevância para arte e arquitetura, é o objetivo de Jennifer 
Shields, que revela um conjunto de precedentes que infundiram na técnica da collage 
como uma transformação e reinterpretação de experiências no processo de projeto 
que resultaram diferentes tipos de arquiteturas.  Os métodos identificados podem se 
adequar ao quadro conceitual proposto pela arquitetura, seja na etapa de proposta, 
seja na da arquitetura construída, gerando uma multiplicidade de interpretações e 
experiências.
 Sobre Enric Miralles, a autora descreve a natureza múltipla das fotomontagens 
do arquiteto, que comprova a observação do processo que leva a interpretação delas 
como collage. A construção das collages por meio de uma infinidade de fotografias 
incorporam desenhos e outros materiais com a intenção de tridimensionalizar a 
composição. "Apesar dos métodos terem evoluído, algumas constantes persistiram: 
em primeiro lugar, os limites da fotomontagem são críticos para a interpretação 
da composição, independentemente da adição ou subtração da natureza da  
fotomontagem".64

 No livro As formas do século XX, de Josep Maria Montaner, a obra de Miralles 
é pontuada com origens surrealista e expressionista, baseada na costura de uma série 
de fragmentos, conforme descreve o autor:

Enric Miralles e Carme Pinós elaboraram no projeto do Cemitério 
de Igualada (1985- 1993) uma nova maneira, sutil e inédita, livre 
e abstrata, de aprofundar a complexidade da obra interpretando 
as características do lugar. Na maioria de seus projetos, como a 
arranha-céu amalgamado e escalonado para a nova sede da Gás 
Natural em Barcelona (1999), elaborado em colaboração com a 
arquiteta Benedetta Tagliabule, Miralles propunha subverter toda 
tipologia estabelecida, levando-a ao limite do colapso.65

 Miralles constrói um complexo sistema de objetos que configuram um universo 
próprio, “partindo da necessidade surrealista de criar um mundo; uma arquitetura 
em que, como nos sonhos, se sobrepõem todos os tempos possíveis; uma obra que 
se relaciona com o entorno criando extratos e em cada detalhe, do modo surrealista, 
se individualiza, se independe e se repensa”.66 

 Para finalizar este tópico, é importante definir o que é fotomontagem, collage  

63 SHIELDS, Jennifer. Collage and Architecture. USA: Taylor & Francis USA, 2014. p.12. Tradução nossa.
64 SHIELDS, Jennifer. Collage and Architecture. USA: Taylor & Francis USA, 2014. p.166. Tradução nossa.
65 MONTANER, Josep Maria. As formas do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. p.214.
66 MONTANER, Josep Maria. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 
2008.p.87. Tradução nossa.
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e assemblage67 na obra do arquiteto, na qual encontramos variações dos temas por 
meio de sobreposições. Estas incertezas foram observadas nos diversos pontos de 
vistas postulados neste capítulo. 
 Neste trabalho, consideramos a fotomontagem quando Miralles utilizou 
apenas fotografias reveladas unidas por cola e ou fita adesiva, ligadas diretamente à 
influência de David Hockney. Todo o intenso trabalho que parte destas fotomontagens 
por meio de recortes, fotografias da fotomontagem, recomposição da imagem 
original a partir de cópia xerográfica68, inclusão de desenhos, manipulação digital, 
entres outros, consideramos collage, com o intuito de apresentar um trabalho que 
vai muito além de simples composições fotográficas. Sobre o método destas collages 
com fotocópias, vale citar as palavras de Sanz:

Então o que faz Enric no concurso que realiza para a Estação da 
Praça de Sans, onde está a estação de trem, este concurso que faz 
com Viaplana e Piñon, é onde começa a fazer uma de suas primeiras 
collages. Em preto e branco. Que técnica ele utilizou para fazer 
esta collage? Estamos falando dos anos de 1980? Nos anos 1980 
não existia o computador pessoal, impressora laser, impressora 
de jato de tinta? Existia a fotocopiadora, simplesmente este foi o 
desenho destas pérgolas, este desenho da intervenção na Praça de 
Sans recortada sobre uma fotografia do entorno, posta em cima 
e fotocopiada e sai uma impressa que é uma fotomontagem do 
desenho das pérgolas sobre a foto do entorno. Ficando como uma 
collage muito parecida com o que vimos antes em Lissitzky ou Mies 
van der Rohe, só que com uma técnica muito mais rápida, porque 
haviam conseguido a fotocopiadora, haviam colocado as fotos, 
haviam recortado, colocado em cima e fotocopiado.69

 Também, há a collage tridimensional que pode ser considerada como uma 
assemblage. São maquetes que rompem o plano. Podemos ver vários tipos delas no 
escritório EMBT. Em síntese, é um trabalho manual exaustivo e complexo, que faz 
parte do levantamento desta pesquisa, e que será apresentado em parte, em uma 
pequena parte, mas não de maneira redutora, até o fim deste trabalho.

67 Assemblages são collages com objetos tridimensionais, "como define Simón Marchán: A assemblage 
é composta por materiais ou fragmentos de objetos diferentes, desprovidos de suas determinações 
utiitárias e não configurados, obedecendo as regras compositivas pré-estabelecidas, mas agrupadas de 
um modo casual ou aparentemente ao acaso. Geralmente prefere os fragmentos de objetos industriais 
destruídos ou meio destruídos, em que a origem e finalidade nem sempre saltam à vista". FUÃO, 
Fernando. Arquitectura como Collage. 1992. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. 
Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament de Projectes Arquitectônics, UPC, 
Barcelona, 1992.p. 17. Tradução nossa.
68 Dentro deste contexto é importante salientar que o uso da collage por meio de cópias xerográficas 
já era observado nas escolas de arquitetura e escritórios desde a década de 1970. Esta ferramenta 
utilizada por Miralles fazia parte da sua formação, mas os desdobramentos por ele aplicados nos seus 
projetos tornam importante o resgate que aqui foi realizado. 
69 SANZ, Salvatore Gilabert. Palestra: O desenho na obra de Enric Miralles, concedida a pedido da 
autora. Na integra no anexo 7.
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1.2   ENRIC MIRALLES: CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O ARQUITETO E SEU  
MÉTODO PROJETUAL.

Enric Miralles teceu padrões entre: conceitos, idéias, artes plásticas, 
literatura, arquitetura e local, para diluir qualquer fronteira mental e 
empreender em cada projeto a oportunidade de evoluir. Reinventou 

um processo que não era único ou predeterminado, mas pelo contrário, 
era uma maneira de agir, que tinha como meio o desenho. Onde a 

superposição de camadas e extratos de informação foram manipulados 
por meio de suas próprias maneiras de trabalhar Fragmentou e 

recompôs os dados, destruiu e reconstruiu para criar uma arquitetura 
nova e emocionante. Esse processo criativo seria, antes, uma maneira de 

imaginar arquitetura70

                                                                                                                                    Salvador Sanz
 

 Assim como universo da collage, o das obras de Miralles também é complexo 
e permite várias interpretações, que serão abordadas nesta tese com intuito de 
reforçar o processo multifacetado como produtor da obra do arquiteto. Portanto, 
para compreender o uso da collage nos projetos de Enric Miralles, precisamos nos 
aproximar da sua história e formação intelectual. Miralles nasceu em Barcelona, em 
1955, e viveu por um grande período no bairro de Les Corts. Estudou em escola jesuíta, 
jogava basquete, mas abandonou o esporte para estudar arquitetura na Escuela 
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), pertencente a Universitat 
Politècnica da Catalunya (UPC), onde ingressou no curso em 1972-1973, foi um aluno 
que se destacava dos demais, entusiasmado e brilhante71.
 No período em que ele estava na faculdade, participou de concursos como 
colaborador de Helio Piñon e Alberto Viaplana. Segundo Moneo, “quando colocaram 
seus olhos nele o incorporaram no seu escritório, quando ainda estava na faculdade. 
Terminado o curso de arquitetura em 1978, passou a ser colaborador do destacado 
escritório [...]”72.

70 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). Universitat 
Politécnica de Valência. EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015. conclusiones/p.2. 
Tradução nossa.
71 Segundo relatos de amigos, e colegas de faculdade, ele era um erudito que consumia arquitetura, 
arte, literatura, poesia, cinema, teatro e tinha uma capacidade de associar as informações e a partir 
destas conexões criar algo novo. As origens de seu mundo criativo estavam principalmente na história 
da literatura, autores como James Joyce e George Perec pontuaram suas experiências, assim como a 
escrita automática dos surrealistas. O livro La Teoría de la proporción en Arquitectura, de P. H. Scholfield, 
também o acompanhou durante a faculdade, nele o arquiteto aprendeu como eram feitas as coisas, 
para anos mais tarde com a leitura de Los objectos Fractales, de Benoît Mandelbrot, abandonar a 
geométria tradicional, cartesiana, e aplicar esses novos sistemas geométricos em seus desenhos. 
Conjuntamente com Marcià Codinachs, auxiliou o arquiteto, então professor e mestre, Rafael Moneo 
nas disciplinas  de projeto arquitetônico em uma época que a escola de arquitetura encontrava-se em  
difícil situação com falta de professores de projeto. Sua habilidade para o desenho permitiu que uma 
grande quantidade de desenhos de detalhamentos fossem produzidos neste período, consolidando 
sua formação no desenho técnico cartesiano. GRANELL, Enrique. Una maleta llena de arquitectura. 
In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora 
Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. 
72 MONEO, Rafael. “Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas)” Tesis doutoral de Enric Miralles 
Moya, 1987. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: 
Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p. 62. Tradução nossa.
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 Em 1983, iniciou o próprio escritório em parceria com a arquiteta Carme Pinós. 
Até o momento estava no escritório com Viaplana73. Nesse período, em que projetos 
como o Cemitério de Igualada e o Centro Cívico de Hostalets foram executados, a 
collage como expressão gráfica foi utilizada pela primeira vez, precisamente, nas 
fotomontagens panorâmicas de Hostalets (PINÓS, 2011).
 Com a perspectiva de iniciar sua carreira de professor universitário, no ano de 
1985,  ingressou com a tese intitulada Cuando las catedrales eran blancas na Escuela 
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Após ter a primeira versão 
rejeitada pela banca em novembro de 1987, reformulou nova redação para em fevereiro 
de 1988, reapresentá-la com o título de Cosas vistas a izquierda y derecha (sin gafas), 
composta por três volumes, Coral Hipócrita, Fuga a tientas e Fantasia Muscular. Nessa 
nova versão, o desenho aparece como elemento estruturador do pensamento do 
arquiteto e, atualmente, este texto, na época frustrado pelas dificuldades encontradas 
na sua aprovação e também considerado muito experimental, é fundamental para o 
entendimento da obra do arquiteto. 
 Em 1987, a primeira monografia com sua obra, junto de Carme Pinós, foi 
publicada pela revista El Croquis, mesmo com apenas duas obras executadas, as 
coberturas da Praza Mayor de Parets del Vallés e a reconversão da Fábrica Lla Launa 
no Instituto de BUP. A publicação estava repleta de detalhes, fotografias de obras em 
execução e textos, e parecia mais com um livro do que com uma revista. Serviu, na 
época, para impulsionar e destacar a sua trajetória profissional na arquitetura. O uso 
intensivo do desenho predomina nos seus projetos neste período, porém a collage 
como representação gráfica, principalmente na etapa de levantamento do local e 
registro da obra construída, pode ser observada em associação com outras técnicas, 
mesmo que de modo introdutório. 
 No ano de 1990, encerrou a parceria com Carme Pinós e trabalhou sozinho 
por quatro anos até formar o escritório Enric Miralles e Benedetta Tagliabue (EMBT), 
onde permaneceu até sua morte prematura em julho de 2000, aos 45 anos. Já no 
primeiro momento da formação do EMBT, percebe-se uma potencialização do uso da 
collage.
 Essa mudança na forma de projetar com o auxílio da collage fica evidente 
quando comparamos os projetos dessa época com os mais recentes, como por 
exemplo, o Parque de Mollet, o Parque Diagonal Mar, a Escola de Música de Hamburgo 
e o Mercado de Santa Catarina. Nos últimos projetos, a ferramenta da collage torna-se 
tão importante quanto a do desenho, e suas representações surgem com frequência 
nas publicações, não apenas para ilustrar o registro do projeto finalizado, mas como 
elemento essencial do processo criativo de elaboração do projeto, principalmente na 
etapa projetiva de partido, estruturando a forma e seus condicionantes.
 O tema da justaposição de elementos variados do lugar destaca-se por meio 
das ações de escavação, adição e reconfiguração deste espaço. Um novo material que 
propõe um olhar mais para o processo do que para o projeto, característica que se 
tornaria evidente a partir dessa fase de seu trabalho.
 Desvendar a trajetória de Miralles não é tarefa fácil. De forma labiríntica nos 

73 Em 1983, Miralles encerrou sua colaboração no escritório de Viaplana e Piñon. Na época o arquiteto 
reivindicava sua autoria na Praça da Estação de Sants (Plaça dels Països Catalans), mas o escritório 
considerou Miralles um simples colaborador. Em maio de 1986, um número dedicado a arquitetura 
espanhola foi publicado pela revista Architectural Review em que o seu nome não apareceu nem como 
colaborador (ROVIRA, 2011).
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encontramos e nos perdemos tantas vezes em um caminho, ele vai guiando, expondo 
e sistematizando seus instrumentos projetuais. Em depoimentos e escritos, foram 
deixadas pistas... e em uma postura, digamos, “distraída” revelando lentamente 
seus pensamentos. Em um conjunto de números monográficos de revistas, artigos, 
entrevistas e publicações esparsas, presentes na Fundação Enric Miralles, na Livraria 
do Colégio de Arquitetos da Catalunha (COAC) e na internet, podemos observar 
um generoso material que comprova as hipóteses presentes nesta tese, de uma 
investigação complexa, acumulada e sobreposta. Para isso, iniciaremos com textos 
de entrevistas e depoimentos de Miralles e de pessoas que o conheceram, amigos ou 
entrevistadores, e chegaremos ao texto da tese de Miralles. Assim, nos aproximaremos 
do seu pensamento por declarações próprias neste primeiro momento. Após, 
apresentamos algumas teses de pesquisadores que foram fundamentais neste 
estudo.
 Inicialmente, como afirmou Quetglas (1991)74, "Não tenha ilusões" sobre a 
arquitetura de Miralles, ela é uma arquitetura da imaginação que não usa e nem 
transcorre por ilustrações, não pode ser desenhada, a não ser, de modo ainda que 
vago, após estar concluída. Sua obra é um imaginário arquitetônico, e seus desenhos 
sempre vêm depois da imaginação, é impossível concebê-los antes por não ter 
elementos predipostos "aparece sem que exista, todavia o vocabulário aplicável a 
cada uma de suas partes. Funda um modo de imaginar, do qual os arqueólogos do 
futuro se entreterão em averiguar suas leis. Mas a nós, agora, só pode ser apresentado 
como a forma natural por excelência de fazer arquitetura".75

 Nos seus primeiro textos, o arquiteto define a importância do lugar, "se lugar 
é um daqueles momentos em que o pensamento está entrelaçado com o real" 76, 
entendendo que o edifício deveria expressar de alguma maneira o que ali existia, ao 
mesmo tempo que deveria ser capaz de exprimir o que jamais se havia pensado para 
aquele lugar. Não se tratava apenas de acumular dados, mas de multiplicar o que ele 

74 Este texto foi escrito, em 1991, para a monografia da revista El Croquis Miralles/ Pinós, período em 
que o arquiteto já estava trabalhando sozinho. Aqui podemos observar uma análise da primeira fase 
da carreira do arquiteto e as aproximações feitas por Josep Quetglas da sua arquitetura com o processo 
de outros arquitetos e principalmente com as artes visuais."Neste escrito trato de opor e preferir 
a arquitetura da imaginação à arquitetura da ilusão, ou da fantasia. Mas em geral: trato de opor a 
imaginação à ilusão. Creio que este poderia ser um reativo que permitisse distinguir entre si obras em 
aparência vinculadas ou próximas. Desde esta posição, creio que se compreenderá facilmente que, por 
exemplo, a arquitetura de Albert Viaplana não é senão arquitetura da ilusão, enquanto que a de Enric 
Miralles é arquitetura da imaginação. Escrevo agora acerca disto, para que ao leitor dê vontade de se 
colocar a imaginar por sua conta, sem se fazer ilusões.
1. O mundo visto por um pedreiro visto por Adolf Loos.
2. Diferença entre as fantasias cubistas de um Juan Gris e a imaginação cubista de Pablo Ruiz Picasso.
3. A arquitetura de Albert Viaplana é uma arquitetura que encena ocorrências, que se comemora a si 
mesma. É como Richard Wagner e Dalí.
4. A arquitetura de Enric Miralles não se inicia nem transcorre por ilustrações; não pode ser descrita nem 
desenhada senão depois de ter ocorrido, e ainda então só aproximadamente. A tarefa da arquitetura 
de Enric Miralles é, como a das paisagens, emocionar com educação. É como Cézanne e Satie.
5. Imagem primeira de Alison Smithson e frase última do escrito." QUETGLAS, Josep. No te hagas 
ilusiones .In: revista El Croquis n. 49/50, Madrid, 1991. p.24. Tradução nossa.
75  QUETGLAS, Josep. No te hagas ilusiones .In: revista El Croquis n. 49/50, Madrid, 1991. p.28. 
Tradução nossa.
76 MIRALLES, Enric. Lugar.  In: El Croquis: Enric Miralles y Carme Pinós. 1983-1990. nº 30, 49 +50. ed. 
Madrid: El Croquis Editorial, 1994. p.40. Tradução nossa.
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não havia pensado, por meio de seus trabalhos, de seus sucessivos desenhos.
 Projetar, para Miralles, a partir da aproximação do lugar era fundamental, pois 
era impossível esquecer-se da interação e integração. Ele utilizou desde o príncípio 
as panorâmicas como um quebra-cabeça que ia além das simples visuais. Por meio 
delas, ele captava tudo o que lhe interessava, inclusive o tempo. "Muitos dos meus 
projetos se construíram de uma maneira: dialogando com o que existe [...] eu diria 
que o conteúdo ideal é em qual família você relaciona com os dados do lugar, onde 
está esse sítio. A ideia é colocada atrás, nunca na frente".77

 A memória do lugar, e quando possível a de sua vivência, também estavam 
presentes nos seus projetos, não apenas nos programas relacionados com as 
intervenções em pré-existências patrimoniais, pois, para ele, o lugar, o entorno, a 
cidade, eram pré-existência. 
 O lugar era, portanto, a sua maior influência no momento de iniciar os projetos 
e, embora a repetição e sucessão de formas ocorra entre os projetos, o lugar de cada 
projeto é único.
 "Caminhar... caminhos como escrita na superfície em que nos movemos 
ou pensamos"78. Mais que fluxos, os caminhos como descoberta do espaço deram 
formas aos projetos ao conectar pontos extremos e, em sua totalidade, expressar 
uma atitude narrativa do espaço.
 Sobre esses conceitos, ele escreve de maneira abstrata sobre seus projetos, 
relacionando-os ao lugar, ao caminhar, construção, desenho, acumulação, repetição, 
ao refazer os projetos como processo79.
 Miralles traçava linhas acompanhando a topografia e procurava criar novos 
lugares inseridos e conectados. Ao projetar com o uso dos desenhos, e de suas mais 
diversas seções - plantas baixas em diagonal acompanhadas de cortes, elevações e 
fachadas - sempre considerava a paisagem existente. 
 Um dos elementos principais presente em seus projetos era a linha, a linha 
como um fio condutor de seu pensamento, do seu traço no desenho, nas maquetes 
de arame. Transformava as linhas, as formas, nos projetos e ainda as formas 
transpassavam de um projeto para o outro, como uma jogada de xadrez não muito 
elaborada por ser transparente, mas dela ele tirava a convicção de que os projetos 
nunca terminavam (ZAERA, 1995).
 Quando Miralles escreveu sobre seu processo, no período de 1990-1994, 
anterior a formação do EMBT, fez duas analogias referentes à transformação e 
repetição das formas na sua arquitetura. A primeira sobre a representação formal por 
meio de marcas e manchas e, a seguir, utilizou a sequência de estudos do "Retrato 
de Giacometti". Com isso, ele expressou o conteúdo pessoal dos seus projetos, sua 
maneira de interpretar os condicionantes, que foi além das questões técnicas das  

77 MIRALLES apud ZAERA, 1995. p.265. Tradução nossa.
78 MIRALLES, Enric. Caminar. In: El Croquis: Enric Miralles y Carme Pinós. 1983-1990. nº 30, 49 +50. ed. 
Madrid: El Croquis Editorial, 1994. p.42. Tradução nossa.
79 No volume da revista El Croquis, Enric Miralles y Carme Pinós. 1983-1990, o arquiteto preparou 
pequenos textos com a finalidade de organizar seus projetos, foram eles: "Lugar" que antecede a 
Escola de Llauna; "Caminar" que antecede os projetos das Coberturas da Plaza Mayor de Parets del 
Vallés e o Cemitério de Igualada; "En construcción" antecede o Tiro con Arco; O interior de un Bolsillo 
que antecede o Centro Social de Hostalets, o Centro Social de Mina e a Casa Garau Agustí e "Relieves" 
que antecede a Escola de Morella, as Coberturas da Avenida Icária e a Casa Riumors.
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evolutivas, como uma história que perpassa os projetos e que pode ser contada de 
sob vários olhares, vários tempos.

Essas manchas permitem deixar o projeto em um lugar. São o sítio - 
agora, no momento de reuni-los para esta publicação - dos projetos. 
Então eles serão explícitos em condicionantes concretos e precisos 
de cada problema. Agora eu prefiro ver como eles oferecem uma 
certa qualidade incompreensível, não para pedir outro significado 
que talvez o ornamental, no sentido de seu próprio tecido sobre a 
substância das coisas. 80

 Embora sua arquitetura tenha sido a da imaginação, não podemos ignorar o 
controle técnico dos desenhos executivos do arquiteto, uma conciliação entre dois 
extremos. Suas representações compostas por plantas, cortes e fachadas simultâneas, 
rebatidas, já demonstravam o seu olhar multifacetado sobre os projetos e seus 
detalhes.
 As soluções encontradas para a execução dos projetos eram extremamente 
precisas do ponto de vista da materialidade e do controle geométrico. A precisão 
da geometria dos seus desenhos foi descrita no texto Como acotar un croissant. El 
equilibrio horizontal (1994), escrito com Eva Prats. Nesse texto, o exercício de desenho, 
de planificação, foi descrito como um método particular usado em seus próprios 
projetos.  A partir de fotocópias do complexo croissant, formado por inúmeras 
camadas tridimensionais, diversos fragmentos de circunferências sobrepostas com 
retas delimitariam as formas da peça em várias seções, para formar com sua abstração 
bidimensional novamente o pão, afinal "é um croissant, a media luna na Argentina, é 
para ser comido".
 A construção de seus imaginários em um momento de avaliação sobre o 
objeto edifício, sobre o real, e as possibilidades transferidas para outros projetos81. "A 
construção não é o momento final do trabalho, é um instante"82

 Na revista El Croquis, ENRIC MIRALLES + BENEDETTA TAGLIABUE (1995-
2000), o próprio arquiteto agrupou seus projetos em relação aos seus entornos para 
explicar sua obra e guiar o leitor por uma trajetória das suas três famílias83, nas quais 

80 MIRALLES, Enric. Manchas. In: El Croquis: ENRIC MIRALLES 1990-1994.nº 72. ed. Madrid: El Croquis 
Editorial, 1995. p. 276. Tradução nossa.
81 "Nós os ordenamos de acordo com as relações internas que existem entre eles, por exemplo: A 
Torre do Aeroporto de Alicante é uma tentativa de continuar trabalhando com as mesmas pessoas que 
construíram o Centro de Ginástica Rítmica, e em si um projeto experimental de equilíbrio estrutural 
em uma geometria dada por seu programa, mas seguindo os pilares centrais da sala do CNAR. Ou a 
Ponte Industrial para Camy Nestlé, que sendo uma precisa estrutura utilitária é, ao mesmo tempo, um 
teste do que seriam as ruas do projeto das Salas de aula para a Universidade de Valência ..." MIRALLES, 
Enric. Manchas. In: El Croquis: ENRIC MIRALLES 1990-1994.nº 72. ed. Madrid: El Croquis Editorial, 
1995. p. 276. Tradução nossa.
82 MIRALLES, Enric. En construcción.  In: El Croquis: Enric Miralles y Carme Pinós. 1983-1990. nº 30, 
49 +50. ed. Madrid: El Croquis Editorial, 1994. p. 78. Tradução nossa.
83 "Enric tentou controlar o pânico que lhe dava ao reunir os projetos destes últimos anos em uma 
única publicação e tentou ordená-los em três grupos, em três círculos, procurando organizar famílias, 
elementos com características e histórias em comum". TAGLIABUE, Benedetta.  Familias (notas a la 
obra del estudio EMBT desde 1995), In: El Croquis: Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El 
croquis, n°100/101. Madrid: El Croquis Editorial, 2000. p.22. Tradução nossa.
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descobrimos uma possível sistematização, mais uma pista, encaixando as obras. A 
descrição das famílias partiu do esquema abaixo (Figura 14).
 A 1ª família é denominada “Movimento de Terra”. Nessa categoria, estão 
os projetos determinados, pré-determinados, pela topografia do local, sem a qual 
seria impossível projetar. Sua intensidade foi, e continua sendo, vital no processo 
de compreensão do lugar e das estratégias projetuais. Em "Movimento de Terra", 
estão os projetos: Museu Maretas, Lanzarote (1999); Parlamento de Edimburgo, 
Escócia (1998); Lungomare, Barcelona (1997); Parque Diagonal Mar, Barcelona 
(1997); Biblioteca Pública de Palafolls, Barcelona (1997); Ampliação do Cemitério, 
Veneza (1998); Casa Club Golf de Fontanals, Girona (1997); Palácio de Esportes, 
Chemntz (1995); Palácio de Esportes, Leipzig (1995) e Kolonihaven, Casa de Madeira, 
Copenhague (1996).  
 A 2ª família são os “Edifícios Preexistentes e Históricos”. Aqui estão os projetos 
vinculados a preexistências patrimoniais ou de memória coletiva, a partir das quais tudo 
é conectado, sobreposto e ajambrado. Não apenas a história do lugar é considerada, 
mas a memória afetiva de Miralles torna-se um dos principais instrumentos. Segundo 
Tagliabue os pensamento sobre Roma e Veneza, assim como cursos ministrados 
por Miralles em diferentes escolas de Arquitetura, também serviram de base para 
organização dessa categoria, na qual estão os seguintes projetos: Galeria Centro 
Comercial, Leeds (2000); Reabilitação da Casa Damge, Barcelona (1999); Casa Madge, 
Barcelona (1998); Escola de Arquitetura de Veneza (1998); Reabilitação da Clota. Vall 

Figura 14: Esquema das três famílias, Enric Miralles.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 106 e 107.
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d’Ébron, Barcelona (1997-1999); Embarcadouro de Tesalônica (1997); Reabilitação 
do Mercado de Santa Catarina, Barcelona (1997-1999); Reabilitação da Prefeitura de 
Utrecht (1997); Ampliação da Fábrica de Vidro SEEELE, Gersthoven (1994) e Ampliação 
do Museu Reina Sofia, Madri (1999).
 A 3ª família foi intitulada “O Nascimento do Mundo”84, nome inspirado 
no quadro de Joan Miró, que foi utilizado para nomear essa categoria que abarca 
projetos do não-lugar, ou seja, de inspiração mais abstrata, menos objetiva, em que a 
cultura do lugar aparece de forma livre, pelo menos em primeira vista. Nesse grupo, 
estão os projetos: Edifício Gás Natural, Barcelona(1999); Campus Universitário, Vigo 
(1999); Tribunal, Salermo (1999); Escola de Música, Hamburgo (1997); Escola de 
Dança para o Laban Center, Londres (1997); Seis residências em Borneo, Amsterdã 
(1996); Biblioteca Nacional do Japão, Tóquio (1996); Loja de automóveis, Barcelona 
(1995); Parque Público de Mollet, Barcelona (1994); Igreja e Centro Eclesiástico, Roma 
(1994); Instalação, Fura dels bous, Opera Dom Quixote, Barcelona (2000).
 Alguns projetos não se encaixavam nas famílias, ou até mesmo podiam 
pertencer a mais de uma categoria, "no esquema de Enric os temas se sobrepoem, 
os projetos se mesclam, e alguns inclusive caem fora pela indecisão de colocar-los em 
um grupo ou outro".85

 Em uma pesquisa realizada por Cortés para a elaboração do texto A 
Complexidade do Real da edição número 144 da revista El Croquis, organizada após a 
morte do arquiteto, na qual foram rastreados os textos, as palestras e as entrevistas, 
com a finalidade de sistematizar, mais uma vez, o seu processo criativo e as reflexões 
sobre seu trabalho e pensamento, alguns tópicos que são uma constante foram 
elencados. 
 Segundo Cortés (2009), embora o arquiteto tenha afirmado, diversas vezes, 
a dificuldade em estabelecer regras claras devido à complexidade da elaboração 
de seus projetos, surge uma espécie de mosaico das reflexões do arquiteto sobre 
sua arquitetura, dividido em quatro partes: modos de operar, interação com o lugar, 
protagonismo da linha e instrumentos de coerência. 
 Os modos de operar de Enric, segundo ele, “Eu diria que não é tanto uma linha 
como um feixe. Um projeto consiste em saber como amarrar várias linhas, múltiplos 
ramos que se abrem em diferentes direções”.86

 Em sua obra, adota a utilização dos materiais e sistemas construtivos como 
definidores, diálogo aberto com o existente e as relações dos dados do lugar 
buscando integração e a coerência, um processo “distraído” que orbita por diversas 
possibilidades, sempre recomeçando o projeto como se cada vez fosse o definitivo, 
uma operação de repetição e esquecimento. Essas repetições, conforme Miralles, 

84 “Durante o verão de 1925, Miró realizou, em poucos dias, uma obra que parece não ter sido 
terminada. O Nascimento do Mundo faz pensar numa janela com riscos e embaçada, devido ao fundo 
sujo sobre o qual Miró dispôs formas com contornos muito fortes nas cores primárias e em pretos e 
brancos. O título, proposto pelo surrealista, refere-se ao processo de criação e é importante que esse 
processo seja identificado como tal. Seja o quê a criação criou, esta tela adquiriu rapidamente uma 
grande notoriedade (...)”. MINK, Janis. Joan Miró, 1893-1983. Lisboa: Taschen, 1994. p.45-46.
85 TAGLIABUE, Benedetta.  Familias (notas a la obra del estudio EMBT desde 1995), In: El Croquis: Enric 
Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El croquis, n°100/101. Madrid: El Croquis Editorial, 2000. 
p.22. Tradução nossa.
86 MIRALLES apud CORTÉS. 2009, p.20. Tradução nossa.
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faziam com que ele nunca visse seus projetos como peças acabadas. “Por isso me 
interessa cada vez mais os deslocamentos como uma técnica. No fundo é uma técnica 
para romper com la mímesis como base fundamental da operação da arquitetura 
clássica”.87

 O caráter labiríntico dos seus edifícios é uma expressão da riqueza de 
experiências no percurso, que era peça de um embate contra a fluidez funcionalista, 
que não o interessava. A ele, interessava encontrar a ordem do labirinto e desvendar 
a topografia labiríntica de um lugar,  por meio dos espaços conhecer o projeto, e por 
fim encontrar um significado.
 Cortés (2009), novamente verifica que a interação com o lugar foi fundamental 
no processo de Miralles, reafirmando que a análise e o registro gráfico dos dados ou 
condições do lugar estão na origem do trabalho do arquiteto. 
 O trabalho de registro identifica as marcas, sejam elas aparentes, sejam elas 
subjetivas, são os "movimentos de terra" como captados pelas collages, ampliando os 
campos visuais. Segundo Miralles,
 

Às vezes as marcas têm um significado, alguém as sabe interpretar, as 
entende. Mas muito amiúde tu tens que parar como desconhecido, 
aceitar a marca porque está aí, porque a encontraste, como sucede 
quando encontras algumas inscrições numa rocha. Interessa-me 
esse trabalho de ir aceitando os resultados que vão aparecendo.88

 O registro do lugar, embora seja a base, não pode esgotar o projeto, porque, 
com o desenvolvimento de uma ideia, os dados vão criando uma série de regras 
próprias que tendem à autonomia do projeto, do projeto como interpretação. Nesse 
sentido, destacam-se os artifícios do aproveitamento da superposição de momentos 
históricos do lugar, a valorização da periferia e a necessidade do reconhecimento da 
destruição pela constatação da efemeridade da obra.
 O protagonismo da linha na obra do arquiteto é um traço característico da 
sua arquitetura e está fundamentado nas vanguardas artísticas. As linhas partem do 
lugar e “em cada lugar há linhas quase invisíveis, às vezes longuíssimas, que tu podes 
encontrar, às que se liga o projeto tratando de ocupar o espaço deixado livre”.89 A 
linha não tem o caráter do percurso em uma paisagem, de trajetória fixa; ela é o fluxo, 
o movimento, o gesto de transpor os limites e a capacidade de selecionar as linhas. 
Dessa capacidade, podemos enfatizar que:

[...] essa seleção de linhas tem umas características particulares 
no trabalho de Enric Miralles. O gesto que creio identificar melhor 
seu modo de operar é o de escavar, extrair, fazer aflorar linhas 
da implantação (linhas topográficas, curvas de nível, caminhos 
e cursos d’água, vestígios de edificações do passado, linhas de 
energia subjacentes ao lugar, etc.) e, conjunta e simultaneamente, 
estender, dispersar, lançar sobre essa mesma implantação as linhas 

87 MIRALLES apud CORTÉS. 2009, p.22. Tradução nossa. 
88 CORTÉS, Juan Antonio. A complexidade do Real. El Croquis: EMBT Enric Miralles e Benedetta 
Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: El Croquis Editorial, 2009, p.24. Tradução nossa.
89 CORTÉS, Juan Antonio. A complexidade do Real. El Croquis: EMBT Enric Miralles e Benedetta 
Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: El Croquis Editorial, 2009, p.28. Tradução nossa.



74    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

do novo programa (linhas de atividade, de movimento, de fluxo, 
etc).90

 Sobre os instrumentos de coerência utilizados por Enric Miralles, podemos 
supor que partem de ações muito subjetivas, porque a lógica da produção da 
arquitetura impõe um esforço de racionalização e de consciência da realidade. 
Assim, alguns dos aspectos mencionados no princípio podem dar a impressão de que 
apenas um olhar distraído e curioso faz parte do processo do arquiteto. No entanto, 
os instrumentos ligados à geometria, à estrutura e à construção como elementos de 
composição e estruturação dos projetos destacam-se na sua linha de pensamento. 
“De acordo com os ensinamentos de Paul Klee, a linha é gerada em alguns dos seus 
projetos mais importantes pelo deslocamento - repetição - de pontos em várias 
escalas [...]”.91

 Miralles utilizava técnicas que mesclam collage, fotomontagem, maquetes e 
collage digital, ou seja, o processo manual e tridimensional (Figuras 15 e 16). Esse 
caminho evolutivo repleto de idas e vindas foi descrito por ele próprio:

Gostaria primeiro de insistir que o que entendo por estilo não é 
a repetição sistemática de gestos formais, mas sim vem de uma 
forma de operar. Os gestos que determinam meu trabalho nascem 
de uma série de interesses específicos, independentemente do 
resultado espacial que eles adquiram. É uma espécie de repetição 
sistemática de certos atos, que dão coerência às coisas. Quase uma 
boa parte do trabalho é produzida pela pura acumulação, pela 
repetição. Todos os desenhos que faço, repito trinta vezes, e meus 
colaboradores o repetem tantas outras. Eu acredito que a repetição 
é direcionada para encontrar a estrutura precisa das condições 
físicas do lugar, a escala, as dimensões .92

 O texto escrito por Miralles para sua tese Cosas vistas a izquierda y a derecha 
(sin gafas) (1987)93, representa o seu modo de entender arquitetura. Segundo Moneo, 
a

(...) leitura da tese esclarece muito a possível interpretação de que 
hoje é feita a obra de Enric. Muito do que foi o seu trabalho está 

90 CORTÉS, Juan Antonio. A complexidade do Real. El Croquis: EMBT Enric Miralles e Benedetta 
Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: El Croquis Editorial, 2009, p.30. Tradução nossa.
91 CORTÉS, Juan Antonio. A complexidade do Real. El Croquis: EMBT Enric Miralles e Benedetta 
Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: El Croquis Editorial, 2009, p.32. Tradução nossa.
92 MIRALLES apud ZAERA.1995. p.14. Tradução nossa.
93 A tese foi primeiramente orientada por Viaplana, e a pedido de Miralles ocorreu a troca para Enric 
Steegman, em maio de 1987. O título Cuando las catedrales eran blancas foi trocado por Cosas 
vistas a izquierda y a derecha (sin gafas), semelhante ao nome da música do dadaísta francês Erik 
Satie, 1914, Choses vues à Droite et à Gauche, sans lunette. A primeira leitura em 4 de novembro 
de 1987 sofreu resistência da banca, composta por Félix de Azúa, Josep Muntañola, Juan Navarro 
Baldeweg, Josep Quetglas e Rafael Moneo. Em 25 de fevereiro de 1988 obteve sua aprovação. O texto 
apresentado, embora tivesse imagens cuidadosamente escolhidas e sofisticados comentários, não foi 
aceito anteriormente por não conter contribuições de conhecimento disciplinar sobre a arquitetura. 
ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora 
Fundacion Caja de Arquitectos. 2011.
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Figura 15: Fotomontagem da Ampliação do Rosenmuseum, Frankfurt, 1994.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 266.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.

Figura 16: Fotomontagem da Escola de dança Laban Center, 1997.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 268.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.
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implícito nela. Eu vejo agora o trabalho de Enric com a ajuda da tese. 
Sua arquitetura é -em efeito- linear, fragmentada, não corpórea na 
maioria das vezes. Sempre mais consciente do desenho, do traço, do 
que do volume ou do espaço. Tanto o Cemitério de Igualada como 
o Parlamento de Edimburgo são obras que podem ser desenhadas. 
Ou, em outras palavras, o resultado da "construção" de um desses 
desenhos que Enric chamou em sua tese de "anotações".94

 No primeiro volume, denominado “Coral Hipócrita” (94 páginas), uma série 
de influências de escritores e artistas em textos e desenhos que o atraíam e o 
interessavam na construção de seu discurso, um discurso que vai e vem, que sucede 
citações, que sucede ideias, que termina e recomeça. 
 Trechos de Virginia Wolf, Dom Quixote, Walter Benjamin, Italo Calvino, Susan 
Sontag... citações de William Blake, “O que é real é o que é mental”, entre tantos 
pensamentos que se acumulam e auxiliam na formação do trabalho e da personalidade 
do  arquiteto na tentativa de expor o seu interior no momento de criar um projeto 
de arquitetura. “Onde voltamos e encontramos este interesse de evocar a impressão 
especial que as obras deixam quando nos aproximamos delas. Diante do comentário 
de uma obra, surgem a evocação, a metáfora, as alusões pessoais...”95

Deleuze fala de S. K., F.N., Ch. P., como os três pensadores que  
“opõem   a  repetição  de  todas  as formas  de   generalidade”, 
e descobre neles sua qualidade de tomar esta palavra: Repetição 
“ao pé da letra, não como metáfora”... 1. E nos propõe: 1.Converter 
a repetição em uma novidade. 2. Opor a repetição das leis da 
natureza. Diz respeito a parte mais interior da vontade. 3. Opor-
se a lei moral. Aparece como um lugar do solitário, do “pensador 
privado”. 4. Opor a repetição das generalidades do hábito e as 
particularidades da memória. (...) Estes signos, rotações, vibrações, 
tornados, danças, saltos... que antes assinalamos (...) tornam-se 
teatro da repetição (...)96

 As imperfeitas repetições que  imaginamos  representar o seu  pensamento, a 
descrição das coisas através dos olhos de uma pessoa, dos olhos do arquiteto, que vê 
as diversas facetas e a possibilidade de criar a partir delas. 

Pensamento entrelaçado na ironia. Vidro transparente no que se 
faz necessário, a sorte de descobrir o seu autor, rompimento de 
centenas de peças, as radiações irregulares do grande vidro se 
rompem por acidente, de modo que é preciso aparecer diante de 
nossos olhos... A hipótese sobre a visão, sua narração figurativa nos 

94 MONEO apud ROVIRA, 2011. p. 71. Tradução nossa.
95 MIRALES, Enric. Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas). 1987. Volume Primero: Coral 
Hipocrita. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, UPC, Barcelona, 1987. p.10. Tradução nossa.
96 MIRALES, Enric. Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas). 1987. Volume Primero: Coral 
Hipocrita. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, UPC, Barcelona, 1987. p.30. Tradução nossa.
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acompanha... aparece, tem sido “câmara escura”, espelho...97

 No segundo volume, intitulado “Fuga a tientas”, as  linhas de um  desenho 
não devem ficar em liberdade e sim cumprir sua função de reunir um pensamento, 
do contrário, o desenho não existiria, as linhas fugiriam. O desenho se extende por 
toda a página e modifica o papel em branco, quando o arquiteto pega uma folha, ela 
determina a relação necessária entre folha e desenho (MIRALLES, 1987). 
 Neste que é o maior volume (262 páginas), o arquiteto continuou o texto com 
análises de desenhos de cadernos de viagem de vários artistas ingleses e alemães 
que visitaram a Itália no século XVIII, de Robert Adam até Piranesi, as questões de 
linhas, aproximações, distanciamentos, movimento e redescobrimentos da expressão 
gráfica aliada a comentários sobre a natureza e o sentido do desenho são a base do 
texto. O desenho é visto como a anotação do pensamento dos viajantes e, a partir 
deles, a construção de uma realidade, a leitura dos lugares. A realidade do lugar é 
descoberta e interpretada por meio do desenho.
 No terceiro volume “Fantasia Muscular” (com apenas 51 páginas, se 
assemelha a um anexo, mas comporta-se como uma divagação), “Agora o desenho é 
como um mapa. E sua observação nos devolve os movimentos de seu pensamento... 
Aqui teria que falar do que deixei de dizer...”98. Nesse volume, o arquiteto resumiu 
em cinco páginas de texto as motivações do seu trabalho, de maneira imprecisa e 
aberta, deixando múltiplas interpretações, como podemos notar ao analisar a sua 
arquitetura. 
 Nas outras quarenta e seis páginas do terceiro volume, consta um conjunto de 
desenhos autorais de perspectivas, croquis de projetos, croquis de viagens, desenhos 
técnicos... que se desenvolvem como uma linha que nos conduz pelo seu processo.

E agora, estes desenhos estão em movimento... pontos, pilares, 
recorte de um vazio... o que está dentro... e fora. Não há nenhuma 
gramática, nem se pode dizer ou pensar de outro modo. Busca-se 
ante a analogia de estrturas, não da imagem. Conduz através dos 
pilares o espaço do pensamento... o olho passa entre as listras: 
descobrindo estas ramificações... rios, cabos, nervos, ramos... 
raios... É constante visível de onde nascem. Não escondem nada. 
Esse é o jogo. Dizer nada, e nada esconder. Permitir que as coisas 
apareçam e estar aberto a elas. Gostaria que fossem “listras 
luminosas muito claras e continuas”99

 
 Os desenhos são, na maioria das vezes, de um mesmo projeto, e os mais 
diferentes ângulos, aproximam, giram e afastam. O desenho se transforma, e o 

97 MIRALES, Enric. Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas). 1987. Volume Primero: Coral 
Hipocrita. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, UPC, Barcelona, 1987. p.41. Tradução nossa.
98 MIRALES, Enric. Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas). 1987. Volume tercero: Fantasia 
Muscular. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, UPC, Barcelona, 1987. p.1. Tradução nossa.
99 MIRALES, Enric. Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas). 1987. Volume tercero: Fantasia 
Muscular. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, UPC, Barcelona, 1987. p.5. Tradução nossa.
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que importa é o processo, entender o desenho e, por meio dele, fazer os outros 
entenderem que desenhar é uma investigação pessoal, que, só pela repetição do 
desenho podemos aprender o desenho como um conhecimento advindo do processo.
 É uma tese que discorre sobre o seu aprendizado por meio do desenho, a 
descoberta pelo desenho com notas pessoais interrompendo, e às vezes sem 
continuidade, que se aproximam de uma escrita automática que conduz o leitor por 
sua representação gráfica.

Como tantos outros, Enric quer estar perto de Piranesi. A 
arquitetura desenhada que Piranesi constrói sobre as ruínas 
romanas, dão a Enric uma posição para pensar que tal é a tarefa 
que o aguarda... imagina ser um Piranesi contemporâneo, capaz 
de construir uma nova arquitetura sobre o que resta do que foi a 
arquitetura moderna. E para ele e para isso, devemos nos deixar 
estar impregnados, possuídos, por tudo o que existe e dar sentido 
ao que foram meus comentários.100.

 Enfim, o arquiteto apoiou-se em vários autores, muita literatura consultada e 
títulos favoritos das mais diversas áreas, que permitem justificar a dispersão que ele 
pretendeu, por meio de uma collage de referências. Escreveu que os projetos não se 
acabam nunca, que não têm ordem cronológica e estão todos emaranhados em uma 
viagem no tempo, do presente para o passado, do passado para o futuro... Miralles 
afirmou para Moneo, “Consegui comentar que essa tese era a reunião do que não me 
havia servido para nada, e no que uma vez ou outra insisti” (MONEO, 2011).
 Atualmente, a tese de Miralles tornou-se uma fonte (auto)bibliográfica 
fundamental para a compreensão de sua arquitetura:

O velho ditado que diz "Deus escreve certo por linhas tortas" torna-
se novamente válido quando se pensa sobre o que foi o polêmico 
texto de Enric "As coisas vistas da esquerda para a direita", tese 
frustrada em uma primeira instância, e crucial, indispensável, na 
minha opinião, para qualquer estudo crítico de sua obra no futuro.101

 Especificamente sobre a representação de Miralles, podemos destacar a Tese 
Doutoral de Laura Lopes Cezar, intitulada Arquitectura e Representacíon: Alvaro 
Siza y Enric Miralles (2007). Um dos principais objetivos dessa tese foi relacionar o 
processo gráfico dos dois arquitetos, reconhecendo, inicialmente em Enric Miralles 
um processo projetual híbrido, que leva o projeto arquitetônico até a obra construída, 
e em Alvaro Siza um processo tradicional vinculado ao uso de croquis desde o início 
da obra, respondendo à intenção de forma e espaço.   
 A tese inicia com uma introdução dos arquitetos e análises de projetos que 
confrontam a ideia da representação gráfica com a obra construída. O  objetivo dessas 

100 MONEO, Rafael. “Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas)” Tesis doutoral de Enric Miralles 
Moya, 1987. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: 
Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p. 65. Tradução nossa.
101 MONEO, Rafael. “Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas)” Tesis doutoral de Enric Miralles 
Moya, 1987. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: 
Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p. 71. Tradução nossa.
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comparações é permitir o reconhecimento das ferramentas de desenho nos projetos, 
assim como a sua complexidade. 

As fotocomposições de Miralles podem ser entendidas como 
parte do processo de desenho. Elas estão presentes no conceito 
de simultaneidade da pintura cubista e da abordagem da forma 
fragmentada com a superposição de múltiplos pontos focais. A 
arte cubista é baseada na visualização de mais de um ângulo de 
visão na tela criando numerosas imagens, como perfis que são 
transformados em imagens frontais e vice-versa. Um dos objetivos 
da arte cubista é expressar a duração temporal da experiência 
estética. Este conceito foi de grande importância para a ideia de 
espaço na arquitetura moderna com interpenetração do interior e 
exterior e a continuidade espacial. O cubismo conduz o espectador 
ao redor do tema, visto que uma série de planos se interpenetra 
simultaneamente, expressando o movimento do espectador no 
espaço-tempo.102

 Algumas das fotomontagens de Miralles apresentam superposições precisas 
da realidade, outras imagens distorcidas sutilmente já ultrapassam precisão com 
planos inclinados (Figura 17), giros e inserção de outros elementos. Nesse material, 
podemos ter vários pontos de fuga, vários momentos, porém, quando Miralles 

102 CEZAR, Laura Lopes. Arquitectura y representación: Álvaro Siza y Enric Miralles. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament 
de Expresión Gráfica Arquitectónica I, UPC, Barcelona, 2007. p. 306. Tradução nossa.

Figura 17: Fotomontagem do entorno do 
Embarcadouro em Tesalônica, 1996.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. 
n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 58.
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suprime partes das imagens denotando que algo está faltando, podemos prever que 
algo está suspenso e poderá ser transformado ou não. Para o arquiteto, a arquitetura 
nunca estava completa, estava aberta a acontecimento futuros, à espera de novos 
projetos (CEZAR, 2008).
 Para Cezar (2008), as relações entre os fragmentos podem ser interpretadas 
como peças que entram em um jogo que se inter-relacionam e no momento em que 
as alteramos “o todo volta a ser reenquadrado, em deslocamentos e nuances sutis”.103

 Sobre algumas das fotomontagens do Mercado de Santa Catarina, a autora 
observa as composições que representam a ausência de um elemento central 
como potencializador do entorno e dos percursos, como uma representação 
das "curiosidades" que Miralles encontrava no seu caminho e que poderiam ser 
incorporadas nos seus projetos (Figura 18).
 As fotomontagens da construção dos projetos ultrapassam a representação 
do acompanhamento da obra e, também, transformam-se em fonte para futuros 
projetos:

Os espaços são registrados nus, sem acabamentos, sem móveis, uma 
estética peculiar muito diferente da obra finalizada. Os andaimes 
não estarão mais lá, e a cobertura de Mercado de Santa Caterina 
não será mais vista em um único espaço. A luz já não entrará mais 
da mesma forma porque este espaço voltará a ser um mercado 
com unidades comerciais. Esses momentos das fases de construção 
podem servir de inspiração para outros projetos, tais como cabos de 
aço no Palácio de Esportes de Huesca em construção e os acessos 
do projeto da estação de Takaoka no Japão.104

 A Tese Doutoral da arquiteta Montserrat Bigas Vidal, intitulada Procesos 
Metodológicos em la construcción del proyecto arquitectónico (2005), apresenta 
uma visão sobre os métodos de trabalho do arquiteto, ou seja, um compromisso com 
a experimentação e o desenvolvimento de novas formas de projetar – forma esta que 
supera o tradicional,  permitindo uma leitura complexa da realidade e do processo 
de projeto. A tese explora, na primeira parte, a atividade educacional do arquiteto 
no curso "Rue Simon-Crubellier", ministrado por ele e Josep Mias no período de 
1997 a 1998 na Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés de la UPC, sobre a 
arquitetura e os processos de produção. O referido curso foi presenciado pela autora 
da tese, despertando em Bigas a vontade de aprofundar-se nesses processos. O 
encontro da projeção ideal e da realidade atual foram os temas debatidos por Miralles 
a fim de não evitar as dificuldades de projetar em um território tão indescritível – 
postura esta que foi considerada pela autora como a maior contribuição do arquiteto 
para o ensino de arquitetura. 
 Para o arquiteto, a arquitetura não estava na superfície formal e sim vinculada 
à construção, à estrutura e à organização dos elementos construtivos, como um meio 

103 CEZAR, Laura Lopes. Arquitectura y representación: Álvaro Siza y Enric Miralles. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament 
de Expresión Gráfica Arquitectónica I, UPC, Barcelona, 2007. p. 308. Tradução nossa.
104 CEZAR, Laura Lopes. Arquitectura y representación: Álvaro Siza y Enric Miralles. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament 
de Expresión Gráfica Arquitectónica I, UPC, Barcelona, 2007. p. 313. Tradução nossa.
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de invenção e transformação. Por isso, a expressão gráfica, no seu sentido mais amplo, 
ou seja, utilizando as mais variadas técnicas, inclusive a collage, foi desenvolvida 
pelos alunos com o objetivo de explorar a realidade com fragmentos gráficos sem 
representar necessariamente a arquitetura construída (BIGAS, 2005).
 Segundo Bigas (2005), o curso consistia em um projeto com base no 
edifício Porte Molitor (1933), de autoria de Le Corbusier, em Paris, não apenas no 
aprendizado por repetição e análise de imagens, mas sobre a releitura crítica de textos 
e informações. Inicialmente, os textos e esquemas de Le Corbusier e de Louis Kahn 
eram recomendados por Miralles e conforme  avançava o curso, as resoluções iam se 
modificando com formas manipuladas relacionadas aos discursos teóricos estudados. 
O resultado final não era importante e sim o percurso. Para ele, os melhores projetos 
deixavam a forma não concluída, possibilitando novas soluções.

Figura 18: Fotomontagem do entorno do Mercado de Santa Catarina, 1996.
Imagem da carpeta 6/16 Mercado de Santa Catarina, 
cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Cópia reduzida da fotomontagem 
unida por fita adesiva.
Suporte: folha sulfite (recorte digital feito pela autora).
Técnica do acervo: folhas envelopadas com sulfite.
Dimensões: 29,5X29,5cm.
Fonte: Acervo da Autora.
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 As leituras de três livros105, "A vida - modo de usar", de Georges Perec, "Por 
que ler os clássicos", de Italo Calvino, e "Trilogia de Nova York", de Paul Auster, fizeram 
parte do curso e incitaram os alunos a aproximarem os conceitos com a prática do 
projeto arquitônico, demonstrando a aproximação do arquiteto com a literatura e a 
disposição de atuar com um repertório cultural amplo que proporcionou a reflexão 
sobre as estratégias projetuais utilizadas. 
 Na etapa de apresentação ao grande grupo, cada aluno explicou seu projeto 
gráfico por meio da exposição das premissas, intenções iniciais e de processo, e 
descreveu as sucessivas manipulações e leitura de signos, sentidos e descobertas 
como conhecimento e expressão da arquitetura. Sobre o acompanhamento do 
processo criativo dos alunos, Miralles pontuou:

[...] para ir mais rápido, eu diria: sinto-me tentado a trabalhar com 
Perec e Queneau em seguida, aprendendo do jogo deles, entre 
subjetividade e sistema, na mesma idéia do Taller Potencial, na 
ironia que existe nos Exercícios de Estilo. E talvez volte a alguns 
textos de Foucault para ordenar o pensamento...106

 
 A produção da sua arquitetura baseava-se em um sistema de rede plural, 
cultural, com diversos e incertos objetivos, assim como a metodologia dos cursos que 
ministrava apontando caminhos, mas cada aluno percorria ao seu modo à medida 
que a proposta ia se concretizando. (BIGAS, 2005).
 A acumulação e simultaneidade de documentos era uma estratégia de trabalho 
que buscava a conformação de um mapeamento de um cenário aparentemente 
caótico, "os fragmentos e documentos constituem unidades autónomas que se 
articulam seguindo uma coerência interna e abrem um mundo mais complexo de 
infinitas potencialidades e variações".107

 As intervenções sobre a documentação geravam um processo dinâmico e 
ramificado, com uma série de tentativas de entrar em contato com a realidade e 
interferir nela para chegar em uma proposta final.
 Por meio do aprofundamento de uma série de eventos específicos e de 
dinâmicas relacionais comuns apresentados e aplicados por Miralles na sua forma 
de produzir e ensinar arquitetura, Bigas busca contribuir para os esclarecimentos 
necessários e renovação metodológica que, sem dúvida, requerem a incorporação de 
tal mudança no cenário e nas condições atuais de produção e ensino de arquitetura.
 No livro de Josep P. Rovira, intitulado Enric Miralles 1972-2000 (2011), o autor 

105 Estes três livros fazem parte de outros relatos, de colegas e amigos, encontrados na revisão 
bibliográfica como os livros preferidos Miralles. "Seguidor de Queneau e membro, também, do OuLiPo 
foi Georges Perec, autor de duas obras de cabeceira de Enric Miralles: "Espèces d'Espaces" e "A vida 
- modo de usar". No início do primeiro livro seu autor explica que o espaço é descontínuo e não 
homogêneo, que o espaço se rompe e se curva, é desarticulado. Este sentimento do espaço como 
geografia se desenvolve no seu livro fundamental: "A vida - modo de usar". GRANELL, Enrique. Una 
maleta llena de arquitectura. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, 
nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p.47. Tradução nossa.
106 MIRALLES apud BIGAS. 2005. p.17. Tradução nossa.
107 BIGAS, Montserrat Vidal. Enric Miralles. Procesos Metodológicos en la construcción del proyecto 
arquitectónico. Tese (Doutorado). Universitat de Barcelona: Departamento de Dibujo, Barcelona, 2005. 
p. 244. Tradução nossa.
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interpreta a arquitetura complexa do arquiteto como um sedutor labirinto e busca 
ampliar e aprofundar um possível entendimento de sua obra. Realiza uma análise 
não apenas apoiada nos textos existentes, como também, no material gráfico e em 
depoimentos de editores e profissionais que o conheceram, usando o tempo como fio 
condutor, conforme palavras do próprio arquiteto “mover-se pelo tempo e descobrir 
coisas [...] falaremos sobre o tempo; veremos como fazemos”.108

 Miralles incomodava-se quando tentavam interpretar tradicionalmente o seu 
trabalho com convenções analíticas de Colin Rowe e outros teóricos dos anos oitenta, 
que consideravam a arquitetura como um objeto fechado dentro de um determinado 
discurso. Ele apontava para uma nova maneira de ver suas obras: 

Buscar por alguns pontos comuns entre eles. E esses pontos 
em comum, no entanto, não os procurariam em assuntos que 
aparentemente podem ser deles próprios, como descrições formais 
ou através de superfícies, dobras, deslizamentos, etc., que são para 
mim definições muito distantes e que aproximam os projetos da 
caricatura. Até mesmo algumas dessas taxonomias abordam como 
uma piada, e os resultados são do tipo: “o estranho caso do solo 
que foi transformado em muralhas”, quando tentamos descrever as 
coisas ... e no entanto, o que está fora, o que origina os projetos, é 
de grande importância.109

 Rovira descreve em cinco partes a trajetória do arquiteto, desde a sua 
formação (1972-1987) até a etapa do escritório EMBT (1994-2000). Nesse percurso, 
sobressai a atitude frente ao que está por vir, ou seja, ao método como projeto e às 
incertezas inerentes da projetação. “O que está fora, o que está atrás ou adiante [...]. 
O antes e o depois, em uma dimensão temporal que sempre preocupou a Miralles”.110  
Essa dimensão temporal que parte de um projeto e vai para outro, esta dimensão 
fragmentada de troca de contexto de um mesmo elemento, como Rovira reforça ao 
citar a conferência proferida pelo arquiteto em Santander, em julho de 1993:

Comecei a desenhar o projeto do Palácio de Congressos de Huesca, 
levando este pequeno pedaço, o pilar de concreto, que também, 
se rompeu. Este é o pilar de concreto que estava no pequeno 
pavilhãozinho de Unazuki, que você verá, este pavilhão estava no 
Círculo de Leitores de Madri, o Círculo de Leitores de Madri estava 
desenhado nas Pergolas de Icária, a continuação do muro de 
contenção destas peças estavam desenhadas em outros projetos 
e, no entanto, estas peças já estavam no cemitério, etc., etc., etc., 
tampouco existe relação exata de tamanhos, espaços, dimensões; 
simplesmente pensava em usar o meu próprio trabalho como ponto 
de partida para voltar a pensar sobre o que havia feito.111

 

108 MIRALLES apud ROVIRA. 2011. p.22. Tradução nossa.
109 MIRALLES apud ROVIRA. 2011. p.8. Tradução nossa.
110 MIRALLES apud ROVIRA. 2011. p.8. Tradução nossa.
111 MIRALLES apud ROVIRA. 2011. p.8. Tradução nossa.
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 A proposta de David Bestué, em Enric Miralles a izquierda y derecha (también 
sin gafas) (2010), é outra. Ele escolhe descrever as arquiteturas do arquiteto 
aproximadamente 10 anos depois de sua morte. Ele percorre sua obra descrevendo 
suas  características e o pensamento do arquiteto sobre ela, seguida das sensações, 
dos percursos, desde a aproximação pelo entorno até a circulação dentro das obras, 
da vivência e do toque, busca conhecer os edifícios e seus significados. Bestué registra 
suas visitas como em um diário, um caderno de viagem, e confessa que a algumas 
obras não teve acesso ou porque não lhe abriram as portas, ou pelo pudor que muitas 
vezes o impediu de entrar, como se a magia pudesse ser quebrada no momento da 
entrada. Ele relata o que significa percorrer estas  obras, viver, tocar os edifícios para 
sentir os seus significados e emoções, e por meio destes espaços, registra uma série 
de fotografias que mostram uma arquitectura viva112. 
 A dificuldade de decifrar Miralles é lembrada em todo o texto, e logo no início 
é destacada: “De que modo falar de alguém que não conheci? De quem mal conheço 
através da memória dos outros, de vagas referências em catálogos e revistas? Como 
falar de alguém tão escorregadio, seduzido por pequenos movimentos,  por situações  
mínimas?”113 Para enfrentar a figura complexa do arquiteto reconhece a aproximação 
parcial sujeita a erros e a versões de outras pessoas, como se Miralles fosse uma 
marionete.
 A partir da perspectiva de Bestué, da análise do processo criativo do arquiteto 
e da interpretação poética da tese doutoral de Miralles, formula-se a materialização 
das ideias e como sua obra sobrevive num mundo adverso. Lugares abandonados, 
obras demolidas, destruídas, vandalizadas, em que rupturas são relatadas. E, após 
estes percursos, o autor descreve um discurso estético que põe em jogo a tradição 
da arquitetura. Entre as obras visitadas por Bestué, estão o Pavilhão de Meditação de 
Unazuki, o Parque Diagonal Mar e o Mercado de Santa Catarina.
 Na visita ao Pavilhão de Meditação, ele encontra peças soltas e contempla 
uma obra em decomposição, onde a natureza, clima e vegetação, invadem a estrutura 
conforme sua descrição: “Tropeço em fragmentos que foram desprendidos de seu 
suporte, dispersos pelo solo... de novo me encontro ante uma obra em decomposição. 
Os recolho e os devolvo a sua posição original”.114

 No Parque Diagonal Mar, o autor sente a tensão entre as zonas do parque 
e os edifícios ao seu redor, de modo asfixiante à medida que as visitas realizadas 
em épocas diferentes observou a promoção de uma aceleração na densificação do 
entorno proposta pelo projeto urbanístico 22@. E, dito de outro modo: depois de 
passear pelo parque e ver a força gestual do desenho de Miralles, as pessoas devem 
voltar para suas casas em seus bairros e terem a sensação de opressão das caixas 
(cubículos). Ele narra uma excessiva utilização de elementos que, na opinião dele, 
foram utilizados de modo gratuito, tentando forçar uma originalidade e termina 
relatando que o banco lungomare, quando utilizado em outro projeto na província 

112 Convém ressaltar que o texto de Bestué possui um tom melancólico e, muitas vezes, depreciativo, 
porém, as descrições e impressões dos detalhes das obras visitadas ajudaram na compreensão da obra 
de Miralles.
113 BESTUÉ, David. Enric MIralles a izquierda y derecha (también sin gafas). Barcelona: Editorial Tenov, 
2010. p.28. Tradução nossa.
114 BESTUÉ, David. Enric MIralles a izquierda y derecha (también sin gafas).  Barcelona: Editorial Tenov, 
2010. p.274. Tradução nossa.
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de Huesca, gerou nos habitantes uma reação diferente, “os habitantes pensam que o 
banco é uma escultura que simula um papel enrugado. Ao pedir que sentassem nele, 
eles dão risada como se estivessem cometendo um ato de vandalismo e ocupam o 
banco um tanto incomodados".115

 Ao percorrer o Mercado de Santa Catarina, reconhece a cobertura como 
o elemento mais espetacular da intervenção em preexistência e, ao contrário das 
instalações do Campo de Tiro (1992), o entorno deve aceitar o fato de ser obrigado 
a refletir as cores da cerâmica ondulante apenas visível dos andares superiores ao 
espaço do mercado público. Sobre os detalhes do concreto armado das estruturas de 
apoio e serviço, de modo a conectar a antiga edificação com a habitação de interesse 
social para idosos:

A rampa da garagem está coberta por uma laje de concreto sem 
polimento, como a maioria das garagens da cidade, ainda que 
neste caso esta aberta para uma lateral para que a luz natural possa  
penetrar. Parece que não está acabada, ou que algum Matta-Clark 
tenha serrado a cobertura para deixar mais amável um espaço tão 
sórdido.116

 
 Neste caminho, além da tentativa de desvendar seu processo criativo, ele tenta 
compreender como essas obras sobreviveram nos dias atuais. Sobre o Parlamento de 
Edimburgo, Escócia (1998-2004) , e sua visão sobre a obra de Miralles, ele conclui:

Desde a inauguração tenho planejado a viagem, até que chegou 
um momento em que simplesmente achei pertinente postergá-la 
indefinidamente. Miralles dizia que a melhor maneira dos edifícios 
não entrarem em decadência era deixá-los inacabados. Do mesmo 
modo deixo este livro inacabado, para que nunca termine [...] 117

 Recentemente, o arquiteto Salvador Gilabert Sanz, que trabalhou com Miralles 
e faz parte da formação inicial do escritório desde então, desenvolveu a tese Enric 
Miralles, El dibujo de la imaginación (2015). Nesse trabalho, foram analisados as 
estratégias gráficas e o processo de trabalho do arquiteto, por meio de seus desenhos 
e a trama gerada por eles. Enfocando o desenho como a gênese da sua obra e 
buscando compreender a evolução na sua forma de desenhar como um fio condutor, 
também mostra a fragmentação por meio da collage e da arquitetura final. A tese tem 
uma disposição peculiar, como a obra do “nosso” arquiteto, organizada em eixos que 
podem ser lidos em diversas ordens, ela tem uma trama labiríntica.

Benedetta comentou em uma conversa que mantivemos no estúdio 
EMBT, que Enric, gostava de desenhar e projetar com livros que o 
inspiravam a seu lado, que ia olhando para distrair-se ou compartilhar 

115 BESTUÉ, David. Enric MIralles a izquierda y derecha (también sin gafas). Barcelona: Editorial Tenov, 
2010. p.304. Tradução nossa.
116 BESTUÉ, David. Enric MIralles a izquierda y derecha (también sin gafas).  Barcelona: Editorial 
Tenov, 2010. p.342. Tradução nossa.
117 BESTUÉ, David. Enric MIralles a izquierda y derecha (también sin gafas).  Barcelona: Editorial 
Tenov, 2010. p.368. Tradução nossa.
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Figura 19: Fotomontagem Showroom de automóveis (1995).

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. n° 30+40/50+72(II). p. 268.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.

Figura 20: Fotomontagem do concurso da Escola de Arquitetura e Veneza, 1998.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles + 
Benedetta Tagliabue.  n° 100/101. p. 80.

Figura 21: Fotomontagem do Workshop Michelangelo, Milão, 1999.

Fonte: MICHELIS, Marco de; SCIMEMI, Maddalena. EMBT, Miralles e Tagliabue. 
Architetture e progeti. p. 219.. p. 130.
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os processos que experimentaram seus artistas favoritos. Klee era 
um deles e como podemos observar, nas plantas de localização de 
Tiro com Arco, parece que queria abstrair totalmente a parcela e o 
projeto da mesma maneira que os anjos sentam-se na tela.118

 A essência do método projetual está na liberdade do processo, que não se 
limitava a uma forma, se assemelhava a uma trama. Conforme Miralles " O mais 
importante é a arte de iniciar o pensamento, o caminho de inventar e representar as 
coisas".119

 Esse método de experiência poética e intuitiva frente aos condicionantes das 
mais variáveis categorias, alimentadas pelo cotidiano do arquiteto, denotam uma 
postura quase que distraída diante da sua descoberta:

Deixar, entre as páginas, que os projetos busquem relações entre 
eles ... Que atuem como o fariam em um lugar. Pedimos que 
respondam com um momento de animação ao nosso olhar ... O 
mesmo que procura um lugar no início de um projeto.  Enquanto 
pediríamos que a arquitetura concreta fosse transparente ao 
pensamento que ela gerou ...120

 
 Para Sanz, os padrões ou esquemas de trabalho no campo da arquitetura 
são entrelaçados quando refletimos sobre o processo de criação de Miralles. Esses 
padrões foram divididos em três: um modo unidirecional ou centralizado, apoiado na 
função e na forma; um segundo modo descentralizado, vários conceitos desconexos 
entre algumas das noções e suas variáveis; um último, que seria uma rede distributiva, 
onde o que afeta uma parte pequena modifica o restante das variáveis do grupo, 
como por exemplo, a arquitetura paramétrica. Porém Miralles unifica os três em uma 
collage, uma trama complexa que mimetisa a imaginação do "nosso" arquiteto.
 No capítulo "Collage como Nexo", o autor além de dissertar sobre as origens 
nas artes plásticas, divide, sem a inteção de esgotar o diálogo, em quatro tipos as 
collages. O primeiro,  a "collage deformada", baseado  principalmente nas distorções 
de reflexo dos estudos do Showroom de automóveis (1995) (Figura 19) e nas inclinações 
de movimento como a da fotomontagem estilo David Hockney do Vaporeto de Veneza 
para o projeto da Escola de Arquitetura, IUAV (1998), representando uma variante da 
passagem do tempo, observada nas obras de Hockney.
 O segundo tipo, denominado de "collage de collages", descreve o intenso 
trabalho de recorte e sobreposição utilizando cópias das próprias collages, seguido 
das "collages de representação" (Figura 20), nas quais o que importa não é a técnica 
e sim a etapa do projeto, e as "collages de criação" (Figura 21) são os tipos finais 
elencados:

O primeiro tipo de composição vem da necessidade de representar 
a realidade, seja do entorno do projeto, de um estado da obra ou 

118 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência. EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015. cap.2/ 
p.10. Tradução nossa.
119 MIRALLES apud SANZ. 2015. cap. Introdução/ p.15. Tradução nossa.
120 MIRALLES apud SANZ. 2015.cap.1/p.13. Tradução nossa.
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um possível resultado do projeto elaborado. Este tipo poderíamos 
definir como de "Representação". O segundo tipo é determinado 
pelo processo de geração de concepção do projeto. O próprio 
trabalho e elaboração de ideias e evolução de conceitos foi gerando 
um material que obteve de composições com diferentes materiais, 
desenhos, fotos, recortes, texturas, cores, que foram combinando 
para encontrar ou desenvolver a ideia do projeto. Será este segundo 
grupo o que vamos entender por collages de criação ou tentativa.121

 Ao concluir,  após evidenciar o processo de Miralles como complexo e repleto 
de sobreposições ao longo de toda tese, Sanz afirma que o "nosso" arquiteto

Reinventou um processo que não era único ou pré-determinado, 
mas sim um modo de agir, que tinha como meio o desenho. Onde 
a superposição de camadas e extratos de informações foram 
manipulados por meio de suas próprias formas de trabalho. 
Fragmentava e recompunha os dados, destruiu e reconstruiu para 
criar uma nova e emocionante arquitetura. Esse processo criativo 
seria, sim, uma maneira de imaginar a arquitetura.122

 Igualmente, precisamos discorrer sobre o uso da collage como linguagem 
universal nos concursos de projetos arquitetônicos e urbanísticos, Tagliabue aponta 
que a vontade de estender a participação em concursos internacionais, devido às 
difíceis condições econômicas que a Espanha enfrentava no período após a euforia da 
Olimpíada123, foi responsável pela experimentação e pelo aprimoramento da técnica. 
Portanto, optaram por não limitarem o seu trabalho à Espanha e participarem de 
diversos concursos. Ela ressalta que, “[...] para os arquitetos alemães, nossas 
propostas eram um ar fresco vindo de longe”124. Deveras a representação gráfica de 
seus trabalhos nestes concursos, assim como as soluções propostas eram novidades, 
um novo modo de fazer arquitetura para os mais tradicionais. Sobre esta fase 
complementa:

Este foi o momento em que Enric começou a insistir no assunto 
da collage e da montagem de fotografias cortadas, para conseguir 

121 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência. EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015. cap.7/p.24. 
Tradução nossa.
122 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência. EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015 Conclusiones, 
al revés se verla /p.2. Tradução nossa.
123 “As obras realizadas com a motivação dos Jogos Olímpicos marcaram uma época de profunda 
transformação na cidade. Entre os projetos associados ao acontecimento desportivo se encontram a 
reconversão da fachada olímpica marítima, a Vila Olímpica, o anel olímpico de Montejuic, as instalações 
desportivas de Vall d’Hebron e os equipamentos desportivos do extremo sul da Diagonal. Em anos 
de recessão que se seguiram a euforia olímpica, marcada por uma atitude estética, se concluíram 
algumas novas instalações culturais como o MACBA, CCCB e o Auditório Municipal de Barcelona”. 
BAHAMÓN, Alejandro; LOSANTOS, Ágata. Barcelona: Atlas Histórico de Arquitectura. Barcelona: 
Parramón Arquitectura y Diseño, 2007. p. 33.
124 TAGLIABUE, Benedetta. Alegorías, formas e monólogos relevantes, 1991-1994. In: ROVIRA, Josep 
M. Enric Miralles, 1972-2000. Colecciónarquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de 
Arquitectos. 2011.p.302. Tradução nossa.
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Figura 22: Fotomontagem do concurso do Auditório de Copenhague, 1992.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 333.
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um impacto maior que com nossos gráficos, tão sutil, já que, pela 
primeira vez, nossos projetos foram enviados para lugares onde 
falavam diferentes idiomas e em que predominava uma concepção 
da arquitetura muito distante da nossa.125

 No concurso da reforma do Museu de Arte Contemporâneo, Copenhague, 
1992 (Figura 22), não apenas os croquis de Miralles que utilizam temas como a 
topografia, a água e o processo, demonstram a intenção de posicionarem-se em 
relação ao edifício neoclássico preexistente, mas a collage, com imagens da maquete 
volumétrica de madeira balsa encaixadas sobre o desenho da implantação, fachadas 
e perspectiva, exprime a leveza de uma bolha transformando-se na cobertura do 
edifício.

Desde o Mercado de Santa Catarina até outros concursos de 
reutilização de fábricas. Este foi o jogo. Enric era muito hábil em 
fazer recortes. Ele tinha uma grande capacidade para fazer com que 
tudo o que ele tocava tivesse um sentido. Inclusive com a tesoura. E 
assim surgiu a ideia da fachada da fábrica. Uma fachada na qual não 
existe mais um dentro nem um fora.126

 Na ampliação do Museu Real de Copenhague, a collage com maquetes revela 
o exterior e interior do projeto. O projeto é uma intervenção na pré-existência de 
um edifício neoclássico, e a sua ampliação se assemelha a uma série de bolhas 
sobressaindo-se das janelas. Segundo Miralles,

Aqui a seção paralela ao resto do edifífio existente torna possível 
criar um espaço interior entre o edifício e o limite do lago. O 
interesse do projeto reside em um tipo de vale interno artificial, 
que é criado entre o edifício e sua ampliação, com as novas salas 
seguindo o desenvolvimento da topografia. A técnica de collage, 
unindo e recortando todos os elementos da construção de forma 
simultânea, talvez seja a melhor maneira de descrever este 
projeto.127

 Na proposta de International Garden Fair Competition, Dresden, Alemanha 
(1995), a fotomontagem questiona o papel de representação e explora a intenção 
plástica de justaposição (Figura 23). As imagens de pétalas de flores, galhos, terra, 
gramíneas integram a representação do contexto existente e assinalam outro uso do 
método na estratégia projetual do escritório EMBT. 
 As fotomontagens do concurso para o Museu do Prado, Prado Museum 
Extension, Madrid (1995), apresentam a manipulação fotográfica de duas imagens 

125 TAGLIABUE, Benedetta. Alegorías, formas e monólogos relevantes, 1991-1994. In: ROVIRA, Josep 
M. Enric Miralles, 1972-2000. Colecciónarquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de 
Arquitectos. 2011.p.303. Tradução nossa.
126 TAGLIABUE, Benedetta. Alegorías, formas e monólogos relevantes, 1991-1994. In: ROVIRA, Josep 
M. Enric Miralles, 1972-2000. Colecciónarquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de 
Arquitectos. 2011.p.304-305. Tradução nossa.
127 El Croquis: ENRIC MIRALLES 1990-1994. nº 72. ed. Madrid: El Croquis Editorial, 1995. p.298. 
Tradução nossa.
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combinadas à de um jardim francês com uma maquete de estudo do projeto, ocorre 
então uma reconfiguração. Ao contrário da proposta para Dresden, as fotografias 
do modelo são aparadas, remontadas e redimensionadas. A pluralidade da collage, 
dos dois pontos de vista, do jardim e da arquitetura, repensa o projeto introduzindo 
múltiplos desdobramentos (SHIELDS, 2014).
 Após a morte de Miralles, Tagliabue continuou utilizando o método e a 
catalogação do processo de construção por meio das fotomontagens. Apropriou-
se das diferentes temáticas que envolvem o projeto, na manipulação em collage, 
fotomontagem e maquetes.

Collage permanece um veículo de geração para o escritório, mas a 
natureza da fotomontagem passou de um diálogo entre a perspectiva 
abstraída e de entorno para um dispositivo de representação mais 
literal. Apesar da variedade de métodos e intenções, as collages 
e fotomontagens de EMBT continuam a refletir um interesse na 
construção e materialidade, um tema comum na obra de artistas e 
arquitetos que utilizam a fotomontagem.128

128 SHIELDS, Jennifer. Collage and Architecture.USA: Taylor & Francis USA, 2014. p. 169. Tradução nossa.

Figura 23: Fotomontagem das imagens da collage “orgânica” para International 
Garden Fair Competition, Dresden, Alemanha, 1995.

Fonte: TAGLIABUE, Benedetta. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress. p. 12 e 13.
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 No que se refere à representação gráfica e ao processo de criação, o uso 
de maquetes no escritório EMBT está fortemente relacionado a eles,  assim como 
o uso das collages, as quais, também, não são usadas somente como instrumento 
de representação, mas sim como uma ferramenta para pensar, trabalhar e projetar. 
Combinada com outras formas de representação, como a fotomontagem, a collage 
permite a imaginação e evolução dos projetos. 

Na fotomontagem, incorporamos diferentes imagens, croquis, 
volumetrias, incluindo fotos de maquetes, tudo aquilo que vai nos 
ajudar a compreender um sentimento mais amplo do projeto, a 
formar as ideias sobre as que trabalhamos, são fotomontagens de 
trabalho que logo vão nos ajudar a explicar o projeto também de 
uma forma visual.129

 Nil Corominas afirma que a importância de interpretar o entorno e manter 
a curiosidade foram características sempre presentes no trabalho de Miralles, e 
que atualmente permanecem como base na elaboração das mais diversas fases dos 
projetos:

E o primeiro princípio da Collage é considerar o que tem em volta. 
Tem o rio, o lago, o bosque e etc. Depois, quem vive ali, como vive 
quem irá usufruir e como e do que está sendo construído.  Enric 
era muito curioso. Ele tanto descobria um músico, como um pintor 
local, uma pedra, etc. Interessava-se pelo todo. Acreditava que 
todas essas informações colaboravam para o comprometimento do 
projeto, o tornando único. E permitindo que cada um interpretasse 
de uma maneira. Um pequeno mapa de solo, mapa dos piratas, 
que ao final permite diversas interpretações. Aí pode resultar uma 
pequena discussão a respeito da collage.130

 As maquetes, assemblage, são uma importante etapa na elaboração dos 
projetos,  pois elas  , assim como a collage,  configuram  uma  exaustiva fase de 
investigação e tornam-se também collage. Desde os detalhes, as experiências com novos 
materiais e o retorno às fotomontagens e fotografias delas mesmas. Eles expressam 
uma visão diferente do plano e proporcionam uma melhor tridimensionalidade 
que o desenho perspectivo, e vão além de uma mera representação, elas são uma 
ferramenta de processo (Figura 24).
 Os materiais utilizados nas maquetes são os mais variados: arame, sabão, 
diferentes tipos e gramaturas de papel, policarbonato, madeira, vime, etc., porém 
predomina o uso da “madeira balsa” devido à sua capacidade de permitir um fácil 
manuseio e, “de uma maneira muito simples, produz resultados muito plásticos e 
duráveis".131

 Nesse processo, fica evidente que as maquetes vão se transformando com 

129 La maqueta como proceso de creación. Revista Paisea, n° 27, Valência: Espanha, dezembro 2013, 
p.72. Tradução nossa.
130 COROMINAS, Nil. Enric Miralles e a continuidade dos projetos. Barcelona, Fundació Enric Miralles, 
10 fev. 2017. Entrevista concedida a autora. Na íntegra no Apêndice A.
131 COROMINAS, Nil. Enric Miralles e a continuidade dos projetos. Barcelona, Fundació Enric Miralles, 
10 fev. 2017. Entrevista concedida a autora. Na íntegra no Apêndice A.
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o tempo, vão surgindo variações, e o projeto vai evoluindo, mas que, no fim este 
material pode deixar em aberto possibilidades para futuros projetos. A cor aparece 
só no essencial, geralmente a base é neutra, de sulfite ou madeira balsa. Também 
aparecem experiências com materiais diferentes, como por exemplo, sabão, arame, 
vime, que, se não são satisfatórias, reaparecem na collage digital novamente 
manipuladas. A vegetação mantém um padrão neutro, com galhos naturais e sobras 
de madeira balsa. Assim como o restante a aparência de experimento surge dos 
materiais. Eles são utilizados na sua essência e fazem parte do processo criativo, o que 
pode ser observado não apenas nos trabalhos iniciais, mas também nas maquetes 
finais (Figura 25). 

Figura 24: Maquete do Parque das Cores, Mollet Del Valles (1992-2002), EMBT.

Fonte: Disponível em http://www.mirallestagliabue.com/project/parc-dels-colors/. Acesso em: 27 Out. 2014.

Figura 25: Sequência 
fotográfica da 
maquetaria do 
escritório EMBT com 
projetos atuais,
imagens do processo, 
maquetes e materiais, 
2017.

Fonte: Acervo da autora.
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 Sobre os materiais utilizados atualmente no escritório:

De tudo, mas depende das condições. Coisas que já temos 
compradas, coisas novas muito bonitas. Às vezes, são coincidências, 
se não funcionar o fazemos assim, fazemos collage e depois usamos 
fotos... Às vezes fazemos collages “pop-up” que se abrem e têm 
efeitos tridimensionais. Usamos metal, metacrilato... Depende 
sempre do projeto, da maneira como se apresenta. Uma vez num 
concurso para o Centro de Congressos, em San Sebastian (País 
Basco) tem essa montanha que é muito famosa e pensamos usar 
diferentes formas para interpretar a montanha. Por exemplo, 
uma vez se fez o molde de uma menina correndo e se pendurou 
pequenas bolinhas na forma da montanha como um elemento. 
Outra pessoa fez algo convencional usando diferentes camadas, 
pondo uma em cima da outra. Outra usou costelas tirando a 
forma. E era muito interessante ver como sempre se reconhecia 
a montanha, mas tinham chegado de diferentes maneiras. Depois 
seguimos desenhando em três dimensões, e a técnica escolhida 
influi no resultado.132

 O uso do computador como ferramenta de collages, fotomontagens e desenho 
técnico, já estava presente nas últimas obras do arquiteto, como veremos no material 
selecionado das carpetas, capítulo 4. 
 As collages digitais surgem nos últimos projetos de Miralles de modo 
embrionário, porém, hoje, é corrente o seu uso como ferramenta de projeto no 
escritório EMBT. Os softwares são utilizados de maneira integrada com diferentes 
técnicas, o que importa é o processo. 
 O computador é fundamental para a rapidez e o aumento da produtividade na 
etapa de compatibilização dos projetos e não pode ser incompatível com as demais 
ferramentas de expressão gráfica, segundo entrevistas realizadas na Fundação (Anexo 
A e Apêndice A).
 Afinal, segundo Sanz,

É um processo! Na realidade tu podes fazer uma boa collage a 
mão e uma boa collage no computador. Eu creio que o primeiro 
traço é importante ser a mão. É verdade que estávamos numa 
época em que não se tinham outras alternativas. Mas nos últimos 
tempos, utilizamos o computador. As duas formas são compatíveis. 
Nós seguimos desenhando a mão no princípio quando estamos 
encontrando o projeto, mas depois usamos o computador por ser 
mais rápido. Na hora de desenhar as plantas e compatibilizar os 
projetos, seguir desenhando o projeto. Não são incompatíveis. São 
compatíveis. O início é a mão... 133

132 GEENEN, Stefan. Entrevista. Barcelona, Fundació Enric Miralles, 10 fev. 2017. Entrevista concedida 
a autora. Na íntegra no Apêndice A.
133 SANZ, Salvador Gilabert. Palestra: O desenho na obra de Enric Miralles, concedida a pedido da 
autora. Anexo A.
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Figura 26:  Os caminhos de Miralles.

Fonte: Collage digital da autora, 2018.
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2 UNIVERSO MIRALLES

Enric Miralles, foi um arquiteto de uma expressão marcada,
destacou-se, entre outras coisas, por sua maneira de projetar, em 

que o mais importante é onde está a essência do projeto,
é no processo de criação que não se limita a forma ou a fachada, 

onde estes são um mero resultado, nunca um fim. 134

Salvador Sanz

 As referências bibliográficas que fazem menção ao uso das técnicas nas 
artes visuais, assim como os artistas enumerados anteriormente forão aproximadas 
à obra de Enric Miralles. Movimentos, como o Cubismo, Dadaísmo e Surrealismo, 
se mostraram presentes nos textos e nas collages do arquiteto, e a análise que foi 
realizada refletiu sobre o paralelismo da concepção estética nas artes visuais com 
a construção do projeto arquitetônico. Essa integração das técnicas ultrapassa a 
representação do projeto como demonstração da percepção fotográfica do lugar, 
indo além da fotomontagem realística e relacionando os pontos de observação e 
itinerários com uma visão de território.
 Além dos movimentos do início do século passado, as fotomontagens de 
Hockney e de Gordon Matta-Clark causaram grande impacto na construção da 

134 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência. EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015. 
introducción/p.15. Tradução nossa.
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arquitetura do arquiteto, por meio da organização do espaço, das visões múltiplas e 
da concepção de episódios de pensamento criativo integrados em uma imagem. 
 No campo da  arquitetura, surgem vários mestres que guiaram seu pensamento 
e sua prática quando aproximados da collage. Dentre eles, destacam-se: Jujol, Gaudí, 
Le Corbusier, Aldo Rossi, Alisson e Peterson Smithson. A cidade de Barcelona também 
surge com uma influência, como memória afetiva e metafórica, que extrapola a 
representação gráfica. Ele extrapola essas referências e sintetiza em um trabalho de 
força conceitual, mas sobretudo de força construtiva que visa à materialização da 
arquitetura.
 Este capítulo foi dividido em três que partes. Na primeira, discorremos 
sobre as influências das artes visuais detectadas e elencadas no primeiro capítulo. 
Na segunda, iniciamos o desenvolvimento das relações entre as fotomontagens de 
David Hockney e de Matta-Clark com o processo criativo do arquiteto. E a terceira se 
vinculará diretamente aos arquitetos, mestres, que entusiasmaram o seu trabalho e 
o acompanharam no seu caminho.
 Este será um dos primeiros recortes dentro deste universo e terá o foco 
necessário, introdutório, para as investigações que serão realizadas nas carpetas.

 Miralles possuía um repertório original e multifacetado, um processo criativo 
influenciado pela literatura e pelas artes visuais, e uma "mirada" distraída que nos 
leva a observar seu trabalho como um experimento estético, cultural e social. A 
imaginação do arquiteto catalão era uma mescla, uma visão dupla: “[...] ela via uma 
coisa diferente e outra e as misturava, de certa forma, poderíamos dizer, naturais e 
peculiares a ela mesma”135. Com uma visão distraída como a memória de um peixe, 
que dura três segundos, um processo imaginativo que não tem origem na arquitetura 
e nutre-se da literatura e das artes, Enric desenvolvia seu raciocínio como a “escrita 
automática”, com velocidade, desvendando o verdadeiro mecanismo de sua mente. 
Quanto menor a escala do desenho mais rápido se poderia ir, pois na escala 1/5000 
corremos mais que na escala 1/50 (GRANELL, 2011).
 Nos desenhos e collages de Miralles, percebe-se um estudo formal 
desordenado e rápido que nos faz estabelecer paralelos entre certos traços, planos, 
jardins e composições do arquiteto, assim como na sua residência, que carrega esta 
desordem como ordem. Seria uma arquitetura com influências cubistas, dadaístas e 
ou surrealistas? Ou um arquiteto com essas influências?
 Quando observamos os projetos construídos, não conseguimos desvincular 
suas formas finais do intenso processo estético logicamente apoiado nas referências 
das artes visuais, conscientes e ou inconscientes. Esse aspecto pode ser verificado 
na fase inicial no percurso das placas sobrepostas das coberturas dos caminhos 
da Plaza Mayor de Parets del Vallés (1985); no desencontro proposital das placas 
perfuradas com desenhos  geometrizados, para entrada de luz, do Tiro con Arco 
(1989-1992); nas contorcidas estruturas que se assemelham com árvores da Avenida 

135 GRANELL, Enrique. Una maleta llena de arquitectura. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-
2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p. 43. 
Tradução nossa.

2.1. VANGUARDAS ARTÍSTICAS
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Fonte: Disponível em: http://collections.vam.ac.uk/item/O128503/the-lonely-metropolitan-
photograph-bayer-herbert/. 
Acesso em: 06 fev. 2018.

Figura 27: The Lonely Metropolitan , Fotomontagem, Herbert Bayer, 1932.
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Icária (1990-1992)136; nas tramas de madeiras que correm como cardumes das Casas 
Alemãs (1995); nos caminhos advindos dos estudos dos ventos dos Laboratórios da 
Universidade de Dresden (1995- concurso) e, finalmente, na complexa paisagem local 
recriada com flores e barcos para a elaboração do Parlamento Escocês (1998-2004).
 Diversas outras obras poderiam ser elencadas nessa listagem, praticamente 
todos seus projetos. Dentro dessa ótica, iniciaremos com um breve histórico desses 
movimentos. Após, será realizada uma aproximação a Miralles referente a sua 
representação gráfica e a sua arquitetura.
 Inicialmente, é importante tentar compreender as mudanças nas artes como 
um longo processo de transformações sociais que tiveram como elemento crucial o 
surgimento da sociedade moderna capitalista. Dela, partiu a crítica das vanguardas 
artísticas do início do século XX às ideias burguesas, que idealizavam e vinculavam a 
arte à elite e a desvinculavam da vida cotidiana.
 No Cubismo, pretendia-se modificar a representação com base em um 
sentimento de inquietação advindo das visões imprecisas dos impressionistas, 
movidas, iniciamente,  no desejo de subtrair as sombras e criar o efeito plano. Dentro 
deste paradoxo de representar a profundidade em superfície plana, surgiram as 
experimentações  do Cubismo, nelas vemos uma modelagem formal. "Para estes 
artistas, portanto a 'forma'  vem sempre em primeiro lugar, deixando o 'tema' em 
segundo".137

 Picasso e Braque, no final da primeira fase do Cubismo, introduziram a collage 
como uma das técnicas mais relevantes, possibilitando diversas interpretações de 
suas modelagens com estruturas paralelas às superfícies. A utilização de elementos 
não estritamente pictóricos como jornal, cordas e pedaços de objetos do cotidiano, 
romperam com a tradição da pintura. A collage cubista conduziu a uma inflexão 
materialista, que rompeu com a estética da mera contemplação para aproximar-se da 
arte tátil, como observou Benjamin (1987).
 Participando desses experimentos, estava Paul Klee138, que utilizou o Cubismo 
mais como jogo de formas do que como novo meio de representação, o que fez de suas 
fantásticas formas advindas de uma liberdade onírica proporcionada pela inspiração 
dos cubistas. Com um estilo individual, ele foi influenciado além do Cubismo pelo 
Expressionismo, Futurismo e Surrealismo. "Muitos artistas que compartilharam da 
fé de Klee na natureza criativa consideram errado mesmo apenas aspirar a esse 
controle deliberado. Acreditam que se deve permitir à obra 'crescer' de acordo com 

136 "A criação desses espaços dinâmicos realisados por Miralles pode ter suas origens nos movimentos 
russos de vanguarda, que por sua vez foram baseados nos conceitos do Cubismo e Futurismo, 
introduzido principalmente por Kasimir Malevich, fundador do Suprematismo". CEZAR, Laura Lopes. 
Arquitectura y representación: Álvaro Siza y Enric Miralles. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica 
de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament de Expresión Gráfica 
Arquitectónica I, UPC, Barcelona, 2007. p. 320. Tradução nossa.
137 GOMBRICH, Ernst Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora LTC. 1999. p.578.
138 "Numa conferência na Bauhaus, Klee conta-nos como começou a relacionar as linhas, sombras 
e cores entre si, sublinhando aqui, aliviando ali, para obter a sensação de equilíbrio ou "correção" 
que todo o artista se esforça para conseguir. Descreveu como as formas que emergiam de suas mãos 
sugeriam gradualmente algum tema real ou fantástico à sua imaginação, e como seguiu esses indícios 
sempre que pressentiu poderem ajudar e não dificultar suas harmonias completando a imagem que 
tinha "encontrado". GOMBRICH, Ernst Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora LTC. 1999. 
p.578.
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suas próprias leis".139

 Com o surgimento do movimento "anti-estético" dadaísta140, no início da 
década de 1920, temos a valorização e revalorização do cotidiano, e a crítica à arte 
tradicional e elitisada, e extendia-se, logicamente, ao estilo de vida da sociedade. Os 
ideais burgueses eram amplamente atacados de forma anárquica e perturbadora. 
A obra de arte dadaísta tinha que trazer indignação pública e transformar-se num 
intenso acontecimento.

Toda tentativa de gerar uma demanda totalmente nova, visando 
à abertura de novos caminhos, acaba ultrapassando seus próprios 
objetivos. Foi o que ocorreu com o Dadaísmo, na medida em que 
sacrificou os valores do mercado intrínsecos ao cinema em benefício 
de intenções mais significativas, das quais naturalmente ele não 
tinha consciência [...] Os dadaístas estavam menos interessados em 
assegurar a utilização mercantil de suas obras de arte que em torná-
las impróprias para qualquer utilização contemplativa.Tentavam 
[...] pela desvalorização sistemática de seu material.141

 A obra dadaísta utilizou do recolhimento dos objetos do cotidiano e da sua 
destruição para construir algo novo. A princípio, não havia a preocupação de criar 
novas técnicas gráficas e estéticas, mas o conteúdo das collages e fotomontagens 
fizeram com que essa expressão artística tivesse destaque. Os participantes do 
movimento foram os primeiros a usar a fotografia para criar significados antagônicos 
que partiram do caos da guerra. Seus métodos tinham uma força propagandística que 
os movimentos artísticos da época não tinham (ADES, 2002).
 A invenção da fotomontagem no Dadaísmo foi revindicada de um lado por 
Hannah Höch e Kurt Schwitters e, por outro, por George Grosz e John Heartfield142. A 

139 GOMBRICH, Ernst Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora LTC. 1999. p.578.
140 "O movimento antiartístico Dada, por vezes chamado de “empresa de demolição”, desenvolvido 
entre os anos de 1916 em Zurique e década de 1920 em Paris, cidade na qual, por vontade própria, 
teve seu fim. A criação do Cabaré Voltaire pelo ator e dramaturgo alemão Hugo Ball marcou o início do 
movimento e atraiu para ele jovens como o escritor alemão Richard Huelsenbeck, o pintor e escultor 
alsaciano Jean Arp, o artista romeno Marvel Janco e o poeta Tristan Tzara, também romeno. Juntamente 
com a Galerie Dada, aberta logo depois, o Cabaré Voltaire foi cenário de exposições provocadoras e 
performances cujo princípio e fim eram o escândalo. Dada nunca teve qualquer compromisso coletivo, 
aliás, recusou-se a ele sistematicamente, afirmando que “o que nos une são nossas diferenças”. Dada, 
se foi modelo de algo, terá sido apenas de uma forma radical de contradição". SÁ, Daniela Nunes 
Caetano de; VELLOSO, Rita de Cássia Lucena; GRILLO, Antônio Carlos Dutra. Forma como atitude: a 
experiência surrealista na metrópole. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2010. p. 36.
141 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (primeira versão). In: 
Obras escolhidas I.São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 191.
142 "Em 1929, pouco antes Franz Roh publicou Photo-Eye, George Grosz escreveu-lhe o seguinte: "[...] 
em 1915 heartfield e eu já fizemos experiências interessantes de foto-encolado-montaje, na época 
fundamos a empresa grosz e heartfield. Eu inventei o nome 'monteur' para heartfield, que estava 
sempre vestido com um terno azul e cuja tarefa, nossa aventura comum, era a coisa mais próxima de 
andar (...) Hausmann, por sua vez, sustenta que o germe da idéia nasceu na verão de 1918, quando ele e 
Hannah Hoch estavam de férias na costa do Báltico, onde viram em quase todas as casas uma litografia 
na cor com a imagem de um soldado em um fundo de quartel. "Para tornar essa memória militar mais 
pessoal, eles colaram um retrato fotográfico no lugar da cabeça " ADES, Dawn. Photomontage. Editora 
Gustavo Gili: Barcelona, 2002. p.19. Tradução nossa.
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temática da vida cotidiana, da guerra e da política estavam lado a lado com retratos e 
autorretratos dos integrantes do movimento, como Hausmann, Grosz, Baader, Höch, 
e seus amigos. A aproximação da indústria e da arte rompe com o sentido burguês 
de arte. Para Ades (2003), estas palavras de Köck, "nosso único objetivo era integrar 
os objetos do mundo das máquinas e da indústria para o mundo da arte ", indicaram 
que os materiais, especificamente as fotografias de jornais e revistas, foram feitos 
com procedimentos mecânicos, mas também tinham na sua essência o sentido 
iconográfico.
 Sobre as origens do Movimento Surrealista, convém lembrar que a Revista 
Littérature, dirigida por Aragon, Breton e Soupault, começou a empregar inicialmente 
o termo “surrealista” sem muita pretensão, mas,  com a  evolução das  experiências 
escritas,  tornou-se um representante  do Movimento Dadá. Após uma crise dentro 
do então “círculo vicioso”, em 1922, sob influência de Breton, a revista reformula-se 
e abandona o Dadaísmo, dando origem a publicação do Manifesto do Surrealismo e, 
logo após, à revista La Révolution Surréaliste. (PONGE, 1991).

Embora tenha inegáveis exigências éticas, o Surrealismo – que não 
propõe regras de comportamento e odeia os catecismos, leigos ou 
não – também não é uma moral. Não deve, igualmente, ser encarado 
como um método de terapia mental, apesar de debruçar-se com 
maior interesse, simpatia, fascinação e até afinidade (embora 
não total) sobre a “arte dos loucos” e de reinvidicar-se de vários 
pressupostos da teoria freudiana. Não deve tampouco ser definido 
como uma ideologia (a palavra não tem aqui nenhuma conotação 
pejorativa), apesar de combater algumas (exaltação do trabalho, 
religiões, chauvinismo, etc.) e ter afinidades com outras (Marxismo, 
Anarquismo, Fourierismo) em relação às quais se define.143

 É preciso frisar que o Surrealismo não é uma escola, não é um modelo, não é 
classificável, embora muitos críticos assim o considerem. É essencialmente a explicação 
do ser humano, da vida, que leva às ações transformadoras. É o questionamento do 
humano e das suas extensões com o mundo. A “Aventura Surrealista”, denominada 
pelo próprio grupo, foi configurada pela linguagem, por meio da poesia, pelo amor, 
erotismo, pela valorização do feminino e pela natureza, lugar entre o espírito humano 
e o mundo sensorial. As três grandes verticalizações 144, quando permeadas pelo 
desejo e aproximadas do onírico, (e)levam a um sentido de apreensão, de ascensão 
abrupta do ser, uma revelação, uma “iluminação” (LIMA, 1995).
 Ainda que tenham se destacado nas artes visuais, os surrealistas não tinham 
consciência de movimento artístico, pois não consideravam as relações estéticas 
e as produções artísticas. Na maioria das vezes, estavam guiados pela vontade de 

143 PONGE, Robert Charles. Mais luz!. In: O surrealismo. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 
1991. p. 16.
144 Segundo Lima, o surrealismo adquire clareza de uma direção de três vetores capitais que o 
dinamizam exemplarmente: o amor, a poesia e a liberdade. Sendo que a ordem varia de cada autor, 
artista, sem implicar na supremacia de um dos vetores. “O surrealismo, a sua aventura, é, portanto, o 
senso de quais direcionamentos e nunca seu ponto final – não é um conhecimento ou saber fechado, 
e como tal sua aventura não exclui o fracasso”. LIMA, Sérgio. Collage em nova superfície. São Paulo:  
Editora Parma, 1984. p.27.
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responder, de forma extrema, às aflições e aos males da sociedade.

O objeto de sua preocupação é o ser humano: eu, você, outros, 
todos nós – os homens de ontem e de bem antes, e também os de 
amanhã,... se nada realmente mudar. Pois, no centro do Surrealismo 
está a avaliação de que a situação está precária, muito precária. 
Daí Surge a pergunta: que situação? Repetidas vezes, André Breton 
salientou que era impossível entender concretamente o processo 
de surgimento do Surrealismo sem compreender a época em que 
foi gestado e que seus membros vivenciaram.145

 Portanto, o “movimento” provém da insatisfação, da inquietação e do desejo 
de mudanças. Não foi ele que concebeu a insatisfação, porém foi nele, e também 
nele, que eclodiu a revolta como movimento de insubordinação aos valores adversos 
e depressivos provocados pela Primeira Grande Guerra. Eles articulam a liberdade, 
versam sobre uma liberdade concreta que brota como uma esperança nos mais 
diferentes períodos da vida seja na vida afetiva, seja na vida intelectual. O seu lema 
permeia o nosso relacionamento com os outros e ainda com as nossas inquietudes e 
definições pessoais e mais íntimas, são três palavras e são três caminhos, conforme 
versou André Breton:

A REVOLTA,
UNICAMENTE A REVOLTA É CRIADORA DE LUZ;

ESTA LUZ NÃO PODE TOMAR SENÃO TRÊS CAMINHOS:
A POESIA, A LIBERDADE E O AMOR.146

 Em um segundo momento, as posturas referentes à poesia, à liberdade e 
ao amor, a sua essência, vão além de três caminhos, ramificando-se em uma série 
de desdobramentos que serão simplificados a seguir. A poesia e a liberdade, por 
meio da psicanálise freudiana, estão presentes no pensamento do grupo como uma 
tentativa de reequilíbrio da psique e liberação do espírito, da sexualidade e do amor, 
perturbando a consciência familiar tradicional, a qual os surrealistas não cessaram 
de se rebelar. Dentro dessa (i) lógica, surgiu a oposição às religiões monoteístas, 
consideradas como cúmplices do racionalismo e contrárias ao pensamento mágico 
e onírico. Porém ele não se apoiou totalmente na psicanálise, como também não 
se limitou no Marxismo, ele acredita no poder da revolução como energia de um 
mecanismo de alavanca. Já Freud crê em uma sociedade que sempre será reprimida, 
e a aceitação possibilitará uma vida melhor. Quando na psicanálise temos a metáfora, 
de um trabalho de luto, da perda, no Surrealismo temos a metonímia, que é a ligação, 
a busca por algo sempre melhor, pelo objeto perdido (CHENIEUX-GENDRON, 1992).
 A luta revolucionária, quando vinculada ao discurso poético aponta possíveis 
caminhos para o espírito. Caminhos estes que fogem da arte como ideologia 
dominante e propõem a consciência de classe, “o poético engloba o político ou, para 

145 PONGE, Robert Charles. Mais luz!. In: O surrealismo. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 
1991. p. 17.
146 PONGE, Robert Charles. Mais luz!. In: O surrealismo. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 
1991. p. 20.
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falar em termos marxistas, a imensa confiança depositada pelo Surrealismo no poder 
da imaginação, trabalha já como numa sociedade sem classes.”147

 Além de um simples recurso às imagens oníricas, do inconsciente, e às imagens 
políticas, consciência de classe, podemos considerar as representações surrealistas 
como questionamento da arte enquanto sistema de reprodução do mundo e do 
próprio mundo representado, tentando propor um novo, um outro possível. Schuster 
reforça que a denúncia da opressão deve transpor o tema do objeto social como 
única justificativa.

Na realidade, o Surrealismo envolve-se dia após dia, denunciando e 
combatendo todas as opressões nas quais se apoia o sistema social 
tal como ele funciona, com poucas variantes, no mundo inteiro: 
Opressão econômica dos trabalhadores pelos patrões,
Opressão da mulher pelo homem,
Opressão do filho pelos pais,
Opressão do homem de cor pelo homem branco
Opressão do cidadão pelo burocrata, etc.
Mas essa conjunção de opressões, que fragmenta a liberdade a 
fim de que ela seja monopolizada por minorias, não deve fazer 
esquecer que o homem não é somente um objeto social.148

 Para Walter Benjamin, no ensaio "O surrealismo. O último instantâneo da 
inteligência europeia",  a leitura realizada pelo movimento do mundo moderno, no 
início  do século XX, na Europa, assemelhava-se com sua própria postura frente à 
modernidade, uma posição que interrogou e refutou por meio dos procedimentos da 
escrita automática da realidade, considerada por ele "uma experiência mágica com as 
palavras". Ambos manifestaram livremente o seu pensamento e usaram do contraste 
entre a imaginação com as imagens da burguesia e do seu consumo para elaborarem 
distorções que oscilavam entre os sonhos e a concretude. 
 Além dos textos seminais de Aragon, O camponês de Paris (1926), e de 
Breton, Nadja (1928), o movimento encontrou estímulo na posição de antagonista 
da burguesia na poesia de Rimbauld, Lautréamont e Apollinaire e encaminhou uma 
frente revolucionária.
 O que importa não é o sonho, mas sim a capacidade de o Surrealismo 
contemplar o fantástico no cotidiano e observar além da manifestação estética sob 
uma ótica subversiva para a época, uma ótica também contrária ao capitalismo149. 
Com isso, a ausência do controle formal somada a uma atitude de oposição à 
sociedade e de liberdade espiritual gerou uma hostilidade da burguesia em relação 
ao Surrealismo, posicionando-o como um movimento de esquerda, "porque é na 
política que a metáfora e a imagem se difereciam de forma mais rigorosa e mais 

147 CHENIEUX-GENDRON, Jacqueline. O surrealismo. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p.182.
148 SCHUSTER, Jean. Surrealismo e Liberdade. In: O surrealismo. Porto Alegre: Ed. da Universidade/
UFRGS, 1991. p. 32.
149 "Nenhum rosto é tão surrealista quanto o rosto verdadeiro de uma cidade. Nenhum quadro de De 
Chirico ou de Max Ernst pode comparar-se aos fortes traços de suas fortalezas internas, que precisam 
primeiro ser conquistadas e ocupadas, antes que possamos controlar seu destino e, em seu destino, no 
destino das massas, o nosso próprio destino". BENJAMIN, Walter. O surrealismo. O último instantâneo 
da inteligência europeia (1929). In: Obras escolhidas I.São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 26.
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irreconciliável.150

 A proximidade com a face política do movimento também é afirmada por 
Adorno, em "Revendo o Surrealismo". Para o autor, as imagens elaboradas pelo 
olhar surrealista representam a junção do infantil, do primitivo, na descrição de 
objetos modernos, possibitando uma leitura inusitada estranha às próprias imagens, 
uma leitura muito mais próxima do Fetichismo da Mercadoria de Marx do que da 
psicanálise. As imagens não são o inconsciente da psicanálise para recuperar as cenas 
da infância e sim fetiches da sociedade de consumo.
 Nenhuma arte é obrigada a comprender a si mesma, muito menos a explicar 
a sua estranhesa em algo conhecido. Se o movimento fosse apenas uma coleção de 
representações gráficas de Freud e Yung seria uma cópia vazia da teoria por meio de 
uma metáfora dispensável.

Nivelar o Surrealismo com a teoria psicológica do sonho é já 
submetê-lo à vergonha de ser tomado como algo oficial. Quando os 
entendidos dizem "esta é uma figura paterna", são acompanhados 
em tom satisfeito por um "mas isto nós já sabemos". Aquilo que é 
pensado como mero sonho, e isso Cocteau já havia percebido, não 
afeta a realidade, mesmo que sua imagem possa ser afetada.151

 O surrealismo retoma as experiências perdidas na infância, aquela capacidade 
de espanto com algo novo, de (re)descoberta, retoma por meio do déjà-vu, do antigo, 
em que "o momento subjetivo se intromete na ação da montagem: esta desejaria, 
talvez em vão, mas sem dúvida intencionalmente, reproduzir as percepções tal como 
elas devem ter sido algum dia".152

 Muitos artistas plásticos que se destacaram por suas múltiplas e diversas 
expressões, possivelmente influenciaram Miralles. Observa-se um grupo 
heterogêneo que investigava, por meio de várias técnicas e qualquer meio o sentido 
de libertação e a aventura, em pinturas, produção de objetos, collage, procedimentos 
fotográficos, cinematográficos, etc. A técnica, na maioria das vezes, não importava, 
mas sim o conteúdo poético, narrando o incrível, o fantástico, de maneira objetiva 
e aparentemente normal, assim como o extremismo e o revolucionário, evidentes 
em uma postura contra a repressão dos instintos, colocando a imaginação no poder  
(ARGAN, 1992).
 A collage era uma das representações plásticas utilizadas nos movimentos 
de vanguarda na época que mais se ajustava ao Surrealismo, pois era um modo 
de abstrair a realidade ao ponto de até apagá-la, em uma espécie de jogo que 
consistia em retirar a intenção criativa consciente e substituí-la pela construção do 
onírico. Como técnica, empregava os materiais descartados ou fora do seu contexto, 
articulando composições incombináveis desses objetos de maneira aleatória a fim de 
incitar novas experiências.

150 BENJAMIN, Walter. O surrealismo. O último instantâneo da inteligência europeia (1929). In: Obras 
escolhidas I.São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 34.
151 ADORNO, Theodor W. Revendo o Surrealismo. In: Notas de Literatura I. Tradução de Jorge de 
Almeida. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 136.
152 ADORNO, Theodor W. Revendo o Surrealismo. In: Notas de Literatura I. Tradução de Jorge de 
Almeida. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 138.
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 Na revista La Révolution Surréaliste são reverenciados De Chirico (1888-1978) 
e Paul Klee (1879-1940) como seus pais espirituais e também são celebrados Man Ray 
e Max Ernst com suas novas obras surrealistas. Este último utiliza um método próprio 
de modelação, denominado Frottage, em que um objeto é recoberto com papel e com 
um lápis seus contornos casuais vão surgir após vigoroso atrito. André Masson (1896- 
1987) converte seus desenhos em “escrita automática”, na qual, de um emaranhado 
de linhas, surgem peixes, pássaros, cabeças de cavalo, figuras mitológicas, que 
aparecem e desaparecem adquirindo significado simbólico (WESCHER, 1979).

Nas collages de Ernst observava-se um equilíbrio entre o cômico 
e o maravilhoso, o eixo em torno do qual gira a maior parte das 
fotomontagens dadaístas e surrealistas. Não é a transformação 
de materiais, mas a justaposição que altera a natureza do objeto 
original fotografado, que muitas vezes provoca uma desorientação 
que leva ao que os surrealistas chamam de maravilhoso.153 

 A entrada de Magritte e Salvador Dali permitiu o retorno da fixação da "imagem 
do sonho". Em 1929, Ernest publicou La Femme 100 Têtes , uma novela-collage, com 
gravuras entre as quais se destacava o artista Thiriart, que também trabalhava com a 
base em imagens fotográficas. No último número da revista La Révolucion Surréaliste 
foram produzidas as collages de Ernst, pinturas de Salvador Dali e Rene Magritte, e 
inclusive três fotomontagens, uma do artista belga Albert Valentin e duas de Rene 
Magritte (ADES, 2002).
 Entre os pintores espanhóis154 estava o catalão Joan Miró, que demonstrou 
capacidade de invenção com utilização de uma linguagem máxima no célebre 
Carnaval do Arlequim (1924-1925), que, segundo o testemunho do próprio artista, foi 
pintado sob efeito de distúrbios originados da subnutrição. Na mesma época pintou 
“uma mancha de tinta azul e duas pequenas inscrições, uma das quais, “Foto”, é 
evidentemente irônica, e a outra, que constitui o título do quadro, de uma rara poesia 
na confidência: Esta é a cor dos meus sonhos...”155 
 Picasso aproximou-se do Surrealismo entre 1925 e a Segunda Grande 

153 ADES, Dawn. Photomontage. Editora Gustavo Gili: Barcelona, 2002. p. 116.
154 “Quanto à Espanha, por exemplo, observa-se que em nenhum momento, antes de 1980, o Surrealismo 
chegou a se constituir em um grupo ou atividades ligadas diretamente ao núcleo de Paris, à exceção 
do Grupo Surrealista de Tenerife (1930-1936), o que não impediu o surgimento de verdadeiros marcos 
do Surrealismo em língua espanhola, como La Flor de Califórnia, Crimen, as poesias de Luís Buñuel e, 
mais tarde, as de Juan-Eduardo Cirlot, ou ainda as pinturas de Miró, Dali e Oscar Dominguez, mesmo 
antes de frequentarem Paris. E essa listas estende-se muito, tanto antes (Valdéz Leal, Goya, Gaudi, 
Picasso, etc.) como depois: o Grupo da GAceta de Arte (Emeterio Gutiérrez Albelo, Domingos Lopez 
Torres, Pedro García Cabrera, Eduardo Westerdhal) sob a vigência precursora de Agustín Espinosa, aos 
quais se somam adiante Juan Ismael Gonzáles e José Maria de la Rosa (esse mais ligado a Aleixandre), 
Maruja Mallo, E. F. Granell (que vai animar na República Dominicana, entre 1943 e 1947, o grupo da 
revista La Poesia Sorprendida) etc. – e outros que tiveram relações episódicas, mas significativas com o 
Surrealismo, como Alberti, Cernuda, Lorca, Ponç, Arrabel, etc. Portanto , na Espanha houve (e há) vários 
artistas e poetas (artistas mais que poetas) ligados ao Movimento e/ou circuito de experimentações e 
posicionamentos do mesmo, em graus diversos.” LIMA, Sérgio. A aventura surrealista. Campinas, SP: 
Editora da UNICAMP; São Paulo: UNESP; Rio de Janeiro: VOZES, 1995. p. 31.
155 PIERRE, José. Surrealismo e artes plásticas. In: O surrealismo. Porto Alegre: Ed. da Universidade/
UFRGS, 1991. p. 92.
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Guerra. Assim como Miró, libertou-se de alguns princípios do Cubismo e da tradição 
acadêmica, aproximando-se do erótico e do brutal. Na obra cubista ele já utilizava 
o refugo como elemento de composição, o refugo da sociedade de consumo, da 
indústria e dos recortes de jornal, como um fragmento estético. Porém, mesmo que 
explorando as qualidades formais dos fragmentos, eles traduziam uma crítica à classe 
burguesa, disfarçada de uma nova linguagem a ser explorada. 
 A transformação dos significados e conceitos levou Picasso para um caminho 
longe do Cubismo, quando os mitos entraram como forma de consciência no seu 
desenho. De forma bruta, ele questionou e mostrou, por meio deles, os aspectos 
críticos da sociedade, tocando nas questões universais referentes à humanidade e 
criando imagens de aspecto gigantesco. 
 O consciente e o inconsciente são inseparáveis, estão em dramático contraste 
“[...] sem o Picasso surrealista não existiria o Picasso histórico-político de 'Guernica', 
de 'Massacre na Coréia', das alegorias da 'Guerra' e da 'Paz' ”.156

 O Trompe-l’oeil é a fixação das imagens do sonho. Com Salvador Dalí como o 
artista mais significativo desse estilo de representação insólita e considerado o mais 
freudiano na transposição dos sonhos, esta técnica foi explorada à exaustão com o 
deslocamento e a simbolização157.

 
Dalí tentava manter-se constantemente num estado de excitação 
imaginativa, propícia a fazer surgirem imagens. Segundo Passeron, 
“a ‘paranoia crítica’ não é tanto uma paranoia simulada, ou 
estimulada, quanto uma espécie de excitação mitomaníaca e 
fabuladora” que, poderíamos dizer Dali transferiu para todos os 
aspectos de sua vida, e não apenas de sua obra.158

 Na arquitetura, o Surrealismo se apresenta como uma espécie de resistência 
e não como uma expressão individual do arquiteto, reivindica a formulação de uma 
nova habilidade que envolva diferentes pré-requisitos, sejam de ordem prática, sejam 
de ordem abstrata. Nesse sentido, ela propõe um posicionamento social e político 
para gerar vivência coletiva, uma nova apropriação do espaço ao romper com a lógica 
do espetáculo gratuito.

Para a arquitetura, a possibilidade do Surrealismo é factível apenas 
quando não mais existir o controle formal. A forma não é somente 
uma decorrência da criação, mas é também, e sobretudo, uma 
atitude de tomada de posse no ato da interpretação daquelas 
possibilidades do lugar embrionário, que está sempre por se fazer. 

156 ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992, p.367.
157 O método "paranoíco crítico" necessitava de uma nova postura de crítica à sociedade burguesa, 
uma linguagem estética por meio de "obras inesperadas e cujo valor artístico não está ancorado nos 
julgamentos canônicos da história da arte, e sim na pluralidade estética que proporciona ao espectador 
múltiplas percepções". SÁ, Daniela Nunes Caetano de; VELLOSO, Rita de Cássia Lucena; GRILLO, 
Antônio Carlos Dutra. Forma como atitude: a experiência surrealista na metrópole. Belo Horizonte: 
Ed. PUC Minas, 2010. p. 43.
158 CATTANI, Icleia Borsa. Procedimentos do surrealismo nas artes visuais. In: O surrealismo. Porto 
Alegre : Ed. da Universidade/UFRGS, 1991. p. 122.
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A forma como atitude significa, no que concerne ao arquiteto, abrir 
mão de prescrever o uso, as funções, ou recobrir todas as intenções 
programáticas; por parte do usuário, significa interagir com a obra 
numa coautoria do lugar. Forma como atitude implica agir no 
espaço numa tal interação, que deixa para trás toda passividade, 
explorando novos modos de habitar. 159

 Uma das estratégias desse movimento que atualmente tangencia a produção 
da arquitetura, é a relação entre a cultura do fragmento e a descontinuidade a 
partir do método da collage. O usuário confere ao lugar uma nova identidade ao 
manipular a própria experiência do espaço, ou seja, a conexão ocorre muito mais 
pela experiência estética do usuário do que pela proposição do arquiteto, "não mais 
se trata de estabelecer correspondências, mas de inventá-las. Assim é para ser o uso 
desses espaços arquitetônicos".160

 A ambivalência proposta pelos artistas, pelos arquitetos, entre a abertura de 
novos caminhos e a permanência da tradição representativa, introduziu os elementos 
de perturbação que passam do incômodo à subversão total. Transcendendo a 
utilização de imagens do inconsciente, as imagens surrealistas colocaram-se como 
questionamento da arte enquanto sistema de representação do mundo e conseguiram, 
de maneira imaginativa propor outro mundo acreditável. 
 Nesse sentido, a arquitetura poderá revelar uma conciência não apenas 
estética, mas também política que consiga levar as pessoas a interagir com o mundo. 
Uma atitude de liberdade frente ao espaço, liberdade de apropriação e reinvenção.
 Portanto, o Cubismo possibilitou a liberdade com o afastamento da imagem 
real e respaldou os movimentos que vieram como crítica. Na collage cubista, o que 
realmente importava era o processo e o conceito da obra. Baseada nas camadas 
dos mais diversos tipos de materiais, subvertia não apenas o sentido estético, como 
também evidenciava a banalidade do cotidiano como crítica seminal à sociedade 
da época. A tridimensionalidade proporcionava a fragmentação das artes visuais, 
anteriormente experimentada no plano pela pintura e após a inserção de fragmentos, 
ou seja, refugos das mais variadas naturezas, por meio de múltiplos focos em uma 
nova linguagem. 
 Quando comparamos com a representação gráfica das fotomontagens de 
Miralles, as panorâmicas inspiradas em David Hockney, vemos que elas podem ser 
compreendidas como parte do processo de simultaneidade porque abordam, além 
das características do entorno, a forma fragmentada para expressar a duração 
temporal. Essa abordagem está presente na arte cubista e foi incorporada pelo 
arquiteto (CEZAR, 2007).
 Já na collage dadaísta, o tema eram os fragmentos, formados por imagens, 
palavras e textos recortados que, formando um labirinto de significados, provocavam 
a distorção e recriação de novos significados. A crítica tornou-se estruturada e 

159 SÁ, Daniela Nunes Caetano de; VELLOSO, Rita de Cássia Lucena; GRILLO, Antônio Carlos Dutra. 
Forma como atitude: a experiência surrealista na metrópole. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2010. 
p. 24.
160 SÁ, Daniela Nunes Caetano de; VELLOSO, Rita de Cássia Lucena; GRILLO, Antônio Carlos Dutra. Forma 
como atitude: a experiência surrealista na metrópole. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2010. p. 181.
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extremamente afiada nas questões políticas e sociais161. As collages não eram mais  
vistas como apropriação de textura, elas tornaram-se narrativas, contidas dentro delas 
próprias. Em seguida, temos os surrealistas rompendo com o dadaísmo. Chefiados por 
Breton, eles buscavam desesperadamente se afastarem das artes, sem conseguirem 
dela se desembaraçar. Foi um mundo de sonho e alucinações, influenciado pelas 
teorias psicanalíticas de Freud e pela busca das manifestações do inconciente dentro 
da artes (ADORNO, 2003). 
 As técnicas dadaístas e surrealistas surgem de certo modo intercaladas nas 
collages de Miralles. Em maior ou menor grau, a acumulação de desenhos, textos, 
maquetes, imagens, aparecem relacionadas com o uso de imagens ressignificadas.
 As collages da Igreja e do Centro Eclesiástico em Roma, demonstram a 
utilização de imagens que não apenas servem para sintetizar as características do 
local como também possibilitam uma leitura surrealista desses mesmos elementos.
Na ampliação do Museu Real de Copenhague, a collage organiza elementos internos 
e  externos, as fachadas da edificação, em um percurso com o posicionamento das 
maquetes "lineares" nas duas extremidades, de forma horizontal, redesenham uma 
nova perspectiva. 
 Para Granell (2011), a influência de Paul Klee nas linhas dos desenhos 
de Miralles o acompanharam desde sua formação. Granel recorda que, além da 
exposição que foram juntos em Barcelona162, haviam, anos antes, folheado um livro 
sobre a obra do artista em que "começava com uma linha divertida que se move 
com um rabisco Mirallesco"163 As linhas de Miralles também parecem narrar um 
caminho pela topografia, pela história e pelo "Nascimento do Mundo". Ele as leva 
para passear como Klee164 não apenas nos seus desenhos, mas também nas collages 
e na arquitetura.
 Projetos como o Concurso do Novo Centro de Bremmerhaven (1993) e o 
Museu de Arte Contemporânea de Zaragoza (1993), têm as linhas desde os desenhos 
iniciais até as formas finais. Nesse caso, com destaque para as maquetes quase 
como assemblages. As linhas dos passeios que conectam as cinco áreas de atuação, 
denominadas pelo arquiteto, de labirinto, passeio arborizado, bosque de mastros, 
palácio de cristal e dique de luz, no primeiro projeto, e as linhas que se transformam 
em tubos conectores do Museu.

161 Embora as mensagens subliminares propostas por Picasso, com associações de textos em mensagens 
ocultas, demonstrem além da questão subversiva estética uma reação crítica aos acontecimentos da 
época, a narrativa crítica torna-se visível, sem filtros, no movimento dadaísta.
162 Em maio de 1981 a Fundação Joan Miró de Barcelona inaugurou uma extensa exposição sobre a 
obra do artista plástico Paul Klee (1879-1940).
163 GRANELL, Enrique. Una maleta llena de arquitectura. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-
2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p. 47. 
Tradução nossa.
164 Paul Klee estava sempre em busca de novas técnicas e aproximações com o mundo do subconsciente, 
o mundo dos sonhos, ele próprio descreveu seu estilo, nos últimos anos de vida, como "levar uma linha 
para passear" (GOMBRICH, 1999).
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2.2  ALÉM DAS FOTOMONTAGENS DE HOCKNEY E MATTA-CLARK

[...] Montagem e presença simultânea. Refazer todo o projeto cada vez. A 
ferramenta do olhar distraído... [...] Esse olhar distraído, que pensa de outra 
forma, responde ao desejo daquele que projeta de possuir todas as formas 

delineadas simultaneamente de todos os ângulos.165

Enric Miralles

 Em 1985, uma exposição do artista britânico, cenógrafo e fotógrafo, David 
Hockney, percorreu cidades espanholas. Nomeada "Hockney Fotógrafo", exibiu 
a tentativa de reinventar a pintura por meio da fotografia. Imagens setoriais e de 
detalhes, representam o tempo e o entorno, confundindo-se e complementando-
se. Aqui, encontramos umas das origens das fotomontagens de Miralles, "Eu nunca 
mencionei isso, mas talvez você tenha notado: os desenhos no plano do Parque de 
Mollet são copiados de Hockney! Roubados! Também para aceitar o que as pessoas 
disseram: você faz collages como Hockney... Bem, vamos fazê-las!" 166 
 David Hockney começou seus trabalhos na década de 1960 como um aluno 
prodígio da Royal College of Art, em Londres, desafiando a realidade por meio de uma 
nova fotografia, que não retratasse apenas um momento estático, mas o conjunto 
de momentos vividos, as várias facetas do tempo, o movimento. Na década de 1970, 
quando visitou Nova Iorque, iniciou o registro com a câmera instantânea (Polaroid167), 
sob a influência de Andy Warhol168. Nos anos de 1980, ele criou montagens com uma 
Polaroid proporcionando cenas completas compostas por superposições, rotações 
e deslocamentos, gerando composições dinâmicas que representam o tempo e o 
espaço, impossíveis de serem apontadas em uma única fotografia.
 Hockney queria fotografar o espaço e o tempo, ir além de uma única cena 
perdida recortada pela fotografia, ele une vários instantes e, com isso, cria um novo 
espaço. Na sua criação, o espaço e o tempo são um só, quando uma imagem sobrepõe 
outra (HOCKNEY, 2010).

165 MIRALLES, Enric. El Interior de un Bolsillo. In: Enric Miralles y Carme Pinós. 1 ed. Madrid: Editorial El 
Croquis, 1991. p.199. Tradução nossa.
166 TUÑON, Emilio; MANSILLA, Luis Moreno. Apuntes de uma conversación informal (com Enric 
Miralles). In: Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El croquis, n° 30+40/50+72(II)+100/101. 
Madrid: El Croquis Editorial, 2000. p.14. Tradução nossa.
167 A câmera instantânea é um tipo de câmera fotográfica que revela a imagem no instante da sua 
tomada. A marca mais conhecida é a Polaroid, o seu nome tornou-se tão comum que passou a 
substituir o termo câmera instantânea, como metonímia. 
168 “Andy Warhol foi um cronista implacável da vida e seus encontros. Levando uma câmera Polaroid 
desde o final da década de 1950 até a sua morte em 1987, acumulou uma enorme coleção de imagens 
instantâneas de amigos, amantes, patronos, famosos, obscuros, cênicos, elegantes e dele mesmo. 
Criado em colaboração com a Fundação Andy Warhol, este livro apresenta centenas dessas fotos 
instantâneas. Retratos de celebridades como Mick Jagger, Alfred Hitchcock, Jack Nicholson, Yves Saint 
Laurent, Pelé, Debbie Harry estão incluídos ao lado de imagens da comitiva de Warhol e alta vida, 
paisagens e naturezas mortas das bonecas, de repolho às latas de sopa icônicas. Muitas vezes, cru e 
improvisado, o documento Polaroids da era de Warhol, como o Instagram capta o nosso, oferecendo 
um registro exclusivo da vida, do mundo e da visão do maestro e do gigante modernista do pop art”. 
Disponível em: https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/photography/all/43433/facts.andy_
warhol_polaroids.htm. Acesso em: 7 set 2017. Tradução nossa.
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Desde o princípio de 1982, até 1986, Hockney explorou estas 
idéias  implacavelmente com a ajuda de sua câmera, inicialmente  
mediante composições reticulares de instantâneas Polaroid e, no 
outono de 1982, em uma série de imagens compostas com formas 
mais irregulares, retificadas em cada caso como uma collage de 
fotografias individuais de 35mm.169

 Nas primeiras seqüências, constatamos o uso da máquina instântanea com 
sua borda característica que forman uma retícula. A borda auxilia na conformação que 
se assemelha com um rolo de filme, com um seguimento de cena de cinema. Nela, 
vemos o movimento dos corpos, o entorno múltiplo e os reflexos da água como uma 
espécie de fluxo, em cujas fotomontagens não existem sobreposição de imagens. O 
uso de imagens múltiplas lembravam as telas de Picasso. No seu primeiro retrato da 
mãe (1982), podemos observar as imagens ainda com borda e a intenção de formar a 
imagem temporal presente na sua mente:

[...] mosaico de várias tomadas feitas de ângulos ligeiramente 
diferentes e também registra o movimento da cabeça [...] Na 
realidade, quando olhamos para uma pessoa, nossos olhos nunca 
permanecem parados durante algum período de tempo, por breve 
que seja, e a imagem que formamos na mente, se pensamos em 
alguém é compósita. Foi essa a experiência que Hockney conseguiu 
captar, de certo modo, em seus experimentos fotográficos.170

 Após, a técnica começou a ser desenvolvida e surgiram esquemas mais 
sofisticados, nos "quais a posição de fotógrafo em relação ao seu modelo mudava 
constantemente, tornando possível criar uma variedade mais ampla de dados no 
mesmo tempo que mantêm um enfoque constante".171 
 Na evolução de seu trabalho, o formato instantâneo foi substituído pela 
máquina convencional, conforme afirma Livingston:

Cansou do formato da Polaroid por causa da aparência convencional 
tipo janela, que impunha ao sujeito um desenho retilíneo de margens 
brancas e também porque as limitações da capacidade focal da 
câmara instantânea o impedia de fotografar vistas panorâmicas ou 
qualquer objeto que estivesse muito perto. A lentidão do método 
que necessitava uma espera e até um minuto para a revelação das 
instantâneas.172 

 No estudo sobre o Grand Canyon, tanto pela fotografia como pela pintura, 
ele tentou desafiar nossa visão sobre espaço e perspectiva. O artista desafia o 
tempo unindo vários momentos, aparecem várias mãos em diferentes posições 
sobrepostas e os homens assistem à tomada de imagens, aparece até uma Polaroid 
na fotomontagem, eles fazem parte do processo. 
 Foram necessários dez dias de tomadas fotográficas com cerca de 800 imagens 

169 LIVINGSTON apud BIGAS. 2005. p.22. Tradução nossa.
170 GOMBRICH, Ernst Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora LTC. 1999. p.625.
171 LIVINGSTON apud BIGAS.2005. p.22. Tradução nossa.
172 LIVINGSTON apud BIGAS.2005. p.22. Tradução nossa. 
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para o artista selecionar aproximadamente 200 para compor a fotomontagem 
Pearblossom Hwy., 11-18th April 1986, #2. Na ocasião, ele afirmou que desenhava 
com a câmera fotográfica e sentia que estava fazendo escolhas, também, como em 
um desenho (HOCKNEY, 2010).

A obra fotográfica de Hockney desde o início dos anos 80, que alguns 
consideram como mero capricho ou, no melhor dos casos, como 
uma atividade de entretenimento secundário, teve repercussões 
enormes em suas pinturas, em seus desenhos e em suas gravuras 
feitas à mão que o seguirão, como “Walking Past Two Chairs”, 
1984; “The Chair”, 1985, e a já mencionada “ A Walk Around the 
Hotel Courtyard, Acatlán, 1985”. Nessas obras, o tratamento do 
tempo e espaço e a fragmentação da forma [...] devem muito em 
sua totalidade aos descobrimentos conseguidos com a câmera.173

 No começo de 1990, Enric Miralles iniciou o processo das fotomontagens 
inspiradas em Hockney, porém elas sobrepõem diversas influências, desde o Cubismo 
até as polaroids.

As fotomontagens de Hockney que exploram a representação 
de situações e espaços, em que a multiplicidade de aspectos e 
sensações é expressa a partir de uma sucessão de montagens 
de fotografias a modo de exibição seqüencial e sobreposições. A 
fotografia é, portanto, uma visão limitada da realidade, porém a 
collage ou a manipulação adequada de fotomontagens podem 
ajudar a ampliar esta visão, fazendo-a mais completa. Não de um 
modo realista, mas integrando aspectos característicos e relevantes, 
ainda que às vezes subjetivos, mas sensíveis, talvez emotivos, que 
se quer representar.174

 Para Miralles, a elaboração da fotomontagem despreza a forma acabada 
de apenas um ponto de vista e adota a multiplicidade do momento considerando 
diversos pontos de vista em um único plano visual, de modo a exigir que o olhar 
percorra a cena. São fragmentos e momentos do projeto, “agrupam-se, simultaneam-
se e justapõem-se, para finalmente gerar um espaço ativo, representar a vida ativa e 
variada (formam a representação de um espaço em uma ação)”.175

 Os fragmentos não são percebidos de forma isolada na fotomontagem, 
mas participam de um momento global, construindo uma narração. O resultado é 
multiplicidade e singularidade, nunca redução. Focos múltiplos em todas as direções.

De forma análoga, Miralles fomentará a multiplicidade provocando 
a acumulação de numerosos documentos extraídos de uma 
realidade concreta, fiel a noções construtivas e não ideais, graças 
as quais se chega a realizar numerosas combinações em que cada 

173 LIVINGSTON apud BIGAS.2005. p.22. Tradução nossa.
174 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência. EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015. cap.7/p.7. 
Tradução nossa.
175 MIRALLES APUD BIGAS. 2005. p.23. Tradução nossa
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detalhe, cada matiz, pode converter-se em uma nova via para a 
complexa atuação projetiva. Seus planos “não são representativos, 
mas informativos” defendendo uma atenção precisa e detalhada 
dos múltiplos.176

 Quando Laura Lopes Cezar (2007) compara as fotomontagens de Hockney 
e Miralles percebe a preferência do arquiteto pelas composições de liberdade da 
segunda fase de Hockney (Figuras 28 e 29):

(...) o arquiteto opta por seguir os exemplos de Hockney que 
apresentam uma grande liberdade ao compor com fragmentos 
fotográficos, como em “My Mother”. Miralles opera com um 
tamanho de fragmento fotográfico quase sempre maior do que o 
utilizado por Hockney e, portanto, um número inferior de registros 
de paisagem quando comparado com a fotocomposição “Place 
Furstenberg” em Paris. Suas composições estão relacionadas com a 
obra de Hockney realizada entre os anos de 1982 e 1986.177

 O projeto do Parque das Cores de Mollet, também nasceu do trabalho de 
Hockney, das suas cores vivas presentes. A estética dos primeiros desenhos e collages 

176 BIGAS, Montserrat Vidal. Enric Miralles. Procesos Metodológicos en la construcción del proyecto 
arquitectónico. Tese (Doutorado). Universitat de Barcelona: Departamento de Dibujo, Barcelona, 2005. 
p. 24. Tradução nossa.
177 CEZAR, Laura Lopes. Arquitectura y representación: Álvaro Siza y Enric Miralles. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament 
de Expresión Gráfica Arquitectónica I, UPC, Barcelona, 2007. p. 309. Tradução nossa.

Figura 28: My Mother, David Hockney,1986.

Fonte: Disponivel em: www.davidhockney.co. 
Acesso em: 7 set. 2017.

Figura 29: Place Furstenberg, David Hockney,1985.

Fonte: Disponivel em: www.davidhockney.co. 
Acesso em: 7 set. 2017.
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têm origem nestes quadros, como podemos observar na collage. Os quadros de 
Hockney178 passam a ser o desenho do pavimento de concreto, transformam-se em 
fontes, mobiliário urbano, pistas de skates.
 Nos projetos anteriores a este, como por exemplo, Igualada, Hostalets e 
Huesca, a cor não era protagonista. No entanto, a influência da cor de Hockney já 
aparece nos primeiros esboços como elemento de diferenciação das funções do 
programa de necessidade com os fluxos e caminhos do lugar.

as formas já surgem com a ideia de fracionamento como eles serão 
construídos posteriormente. A collage é sobreposta em uma planta 
geral em que as linhas de dimensão parecem estar formando 
setores junto com as peças, mas em qualquer caso a topografia 
"desaparece" para dar lugar à exuberância da composição 
cromática. Assim, o desenho dos vários pavimentos e áreas de 
água ajuda a criar os setores do parque. Miralles somente se detém 
no que será sua paisagem artificial já que o natural é adicionado a 
essa ideia. Então, entendemos seu processo como acumulação de 
camadas que vão se inter-relacionando entre si e dão coerência e 
configuração à proposta.179

 Conforme Sanz, ao descrever as collages de Miralles, o uso da imagem como 
descrição de um espaço real estimulada pelo trabalho de Hockney, com a descoberta 
de Matta Clark, passa a propor algo novo, uma reinvenção da realidade:

Nesta imagem está descrevendo a realidade e nesta outra não está 
explicando a realidade, está inventando uma realidade através de 
uma decomposição, de uma reconstrução de um espaço, de uma 
arquitetura. Reconstrói e gera uma realidade nova, isto não é um 
espaço real, estão de acordo? Não é um espaço real, a casa não é 
assim, não pode haver uma escada no teto, ela cairia, está inventando 
uma realidade nova, um espaço a partir da desconstrução, então 
Enric havia descoberto David Hockney, investiga e encontra Gordon 
Matta Clark, e dá um passo diferente de David Hockney, já não está 
descrevendo a realidade, esse passo que está fazendo agora nessa 
outras collages, é o seguinte passo de propor algo novo, Gordon 
Matta Clark descontrói essa realidade e reconstrói uma nova, Enric 
descobre isso e ficaram estas collages, é quase o mesmo, estes de 
Enric, estes de Gordon Matta Clark.180

 As panorâmicas manipulam visões simultâneas de instantes sucessivos 
explorando composições tanto horizontais e verticais como radiais. Já nas 

178 Fragmentos de reinterpretações dos quadros "Plants, trees, fields and mountains." (1981) e “Terrace 
Hollywood Hill house with Banana tree.” (1982) podem ser identificados nos desenhos utilizados na 
collage como aponta Cezar (2007). 
179 CEZAR, Laura Lopes. Arquitectura y representación: Álvaro Siza y Enric Miralles. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament 
de Expresión Gráfica Arquitectónica I, UPC, Barcelona, 2007. p. 129. Tradução nossa.
180 SANZ, Salvatore Gilabert. Palestra: A collage na obra de Enric Miralles, concedida a pedido da autora. 
Anexo A.

Figura 30: Splitting, Matta-Clark,1973.
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fotomontagens de influência de Matta-Clark, a manipulação da arquitetura recria 
nova realidade, que surge além da mera observação das estruturas e elementos 
concretos e alcança a dimensão temporal. 
 Miralles entende que a decomposição do espaço vem do trabalho de 
deslocamentos, cortes e reinserções dos elementos que compõem a própria 
arquitetura, sejam eles bidimensionais, sejam eles tridimensionais. As imagens de 
Matta-Clark sugerem a experiência sensorial de uma representação dinâmica do 
espaço que é incorporada nas manipulações do processo criativo do arquiteto.
 O trabalho de Gordon Matta-Clark aborda a experiência humana no espaço 
que não pode ser medido ou quantificado. Seu trabalho revela a estratificação e a 
complexidade das estruturas existentes, enquanto destaca, simultaneamente, as 
preocupações sociais. Ele utilizou a fotomontagem e as instalações de arte como uma 
forma de ativismo, com posição crítica sobre a decadência do estilo de vida norte-
americano. Por meio de intervenções em edificações abandonadas, criou nessas 
estruturas novas formas e novos espaços, mediante subtrações e deslocamentos. Em 
Splitting (1973) (Figura 30), considerado seu trabalho de maior destaque, compôs em 
uma instalação com acompanhemento metódico, devido à documentação em vídeo, 
fotografias e fotomontagens, que tinha como intenção, evocar a desintegração da 
família tradicional americana, o sonho americano, por artifício da violenta demolição 
de uma casa. Na intervenção efêmera, o artista, arquiteto, utilizou a fotomontagem 
como um dos veículos para registrar o projeto, proporcionando a percepção de 
múltiplos pontos de vista capazes de capturar a experiência espacial e temporária 
fraturada fornecida por ele. (SHIELDS, 2014).
 Em In Conical Intersect (1975), Matta-Clark utiliza a justaposição de escalas na 
fotomontagem, reinserindo a edificação na cidade como contraste. Em Office Baroque 
(1977), a fotomontagem serviu para apresentar a edificação que já não existia. O 
único artefato extraído do lugar foi uma peça da demolição que foi pendurada no teto 

Fonte: Disponivel em: 
ttps://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1992.5067/. 

Acesso em: 7 set. 2017.

Figura 30: Splitting, Matta-Clark,1973.
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da galeria, já as fotomontagens criam uma ambiguidade de escala, que se apresenta 
como uma sala, apesar da destruição e distorção181.
 Portanto, a fotografia foi um dos meios de documentar os trabalhos de 
Matta-Clark, a tomada como testemunha do seu processo baseado no imaginário da 
transfiguração que evita o "congelamento", a "petrificação" da imagem. Como afirma 
e complementa Daniela Cidade:

As fotografias e os desenhos de Matta-Clark não "matam" o objeto 
da representação, a arquitetura já doente, condenada a morrer. 
Eles nos asseguram que, qual seja a distância que nos separe de 
nosas escolhas na arquitetura da cidade, o caminho da percepção à 
representação continua aberto.

 Outra ideia de Matta-Clark incorporada por Miralles foi a da borda, em 
que a fragmentação dos limites das paredes é como um rompimento de barreiras 
e uma criação de novos caminhos. As linhas do parque se sobrepoem e elementos 
das estruturas de letras e tijolos suspensos do Parque das Cores (1992-2001)182 e os 
elementos do entorno ganham releituras no espaço interior.
 Nas suas intervenções em pré-existências, observamos a revelação das 
camadas históricas como parte do processo e de questionamento dos modos de 
conservação e destruição183. As simples panorâmicas ganham estas características de 
rompimento e reinvenção do espaço, como na sequência das collages do Mercado de 
Santa Catarina ou quando aproximamos das obras construídas no projeto "demolido-
construído" em Utrecht (1997-2000)184 .

181 "Enquanto as obras em si são bastante poderosas na simplicidade de seus conceitos e na solidez 
de sua execução, também há valor nos métodos pelos quais essas intervenções temporárias foram 
documentadas e reconstruídas através da fotomontagem. O método de representação da natureza 
fragmentada e simultânea da imagem reflete a incorporação dessas qualidades da collage na obra 
construída". SHIELDS, Jennifer A. E. Collage and Architecture.USA: Taylor & Francis USA, 2014. p. 155. 
Tradução nossa.
182 No Parque das Cores, em Mollet del Vallés, uma série de pórticos com letras suspensas "que 
incorpora a expressão dos grafites circundantes nas paredes esquecidas do antigo recinto do futuro 
parque, junto com as mais delirantes e imaginativas recordações da infância do arquiteto". ROVIRA, 
Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja 
de Arquitectos. 2011. p. 236. Tradução nossa.
183 "Num exame mais recuado dos projetos de Matta-Clark pode-se fazer uma relação entre memória, 
destruição e abandono, ao considerar o elemento urbano e as construções da cidade em permanente 
estado de mudança e de adaptação com períodos de destruição, valorização e restauro: a destruição 
e a construção. As intervenções com cortes são uma forma de revelar a espessura da arquitetura, 
tentativa de penetrar, de não se contentar com a superfície e descobrir o que a sustenta". CIDADE, 
Daniela Mendes. Os cortes de Gordon Matta-Clark: um ritual de destruição e reconstrução da 
arquitetura. Tese (doutorado). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura: PROPAR, 
UFRGS, Porto Alegre, 2010. p. 320.
184  Neste projeto Miralles interviu em um conjunto de edifícios para a  reabilitação da Prefeitura de 
Utrecht, na Holanda, uma espécie de redescobrimento de salas foi realizado com a demolição de 
uma edificação e partes de outras, assim como o reaproveitamento de material nas partes novas 
construídas. "Quando a cidade aceitou a demolição do edifício de tijolos ao fundo, permitiu que o 
projeto tivesse um caráter de edifício urbano. Assim, o edifício neoclássico se converteu em uma 
espécie de "monumento" que forma parte das ruas e praças... Quando a porta está aberta é parte do 
espaço público da cidade". MIRALLES, Enric. El Croquis: Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-
2000. El croquis, n°100/101. Madrid: El Croquis Editorial, 2000. p. 65. Tradução nossa
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 Na ponte industrial para Camy-Nestlé (1991-1994), a escada externa funciona 
como uma espécie de mirante que centraliza possíveis alterações nos percursos, 
assim como a atenção formal do projeto linear. Para o arquiteto, a subversão de sua 
lógica partiu da escada como elemento que, no contexto da fábrica, "tornou-se no 
descobrir a atividade de escalar ... quase todas as escadas são para descer"185. Nessa 
obra as peças possibilitam diversos olhares e vemos, nos rompimentos formais, a 
imagem que remete a Matta-Clark.
 Essa mudança de ponto de vista foi percebida no trabalho do arquiteto. Não 
que ele tenha abandonado as panorâmicas de Hockney, mas o trabalho de Matta-
Clark trás a suas fotomontagens uma dimensão temporal com complexidade aplicada 
à construção e à reconstrução dos espaços arquiteturais. Essa técnica busca a 
integração das características pertinentes aos projetos e às obras, não apenas como 
um meio de representação gráfica, mas como intenção de arquitetar um processo 
criativo.

2.3  ARQUITETOS: ALGUNS DOS SEUS COMPANHEIROS DE PERCURSO.

A memória e a autoridade de colunas de pedra descansando no chão 
em frente à Cripta da Colonia Güell, que constroem a intuição do que 
seria o futuro da capela, foi à lembrança que fui encontrar do sentido 

da nova construção.186

Enric Miralles 

 Além das influências das artes visuais, podemos encontrar vestígios do 
impacto do uso da collage de alguns arquitetos no processo criativo de Miralles. 
 Desde a sua formação como arquiteto, o estudo da coleção de livros das Obras 
Completas de Le Corbusier187 foi fundamental no embasamento do seu pensamento 
e da formação da sua concepção de arquitetura, assim como a presença desta 
bibliografia nos cursos que ministrou. As qualidades de seus primeiros desenhos já 
resultavam em uma arquitetura com influências bem destacadas, como as linhas 
entrelaçadas e as figuras ondulantes que parecem ter saído dos desenhos de Le 
Corbusier, de Paul Klee e de Miró.
  Ainda que algumas técnicas tenham sido decorrentes, naturalmente, dos 
ensinamentos de Viaplana188, ou do estilo gráfico anguloso de Jujol, as linhas de 

185 MIRALLES, Enric. El Croquis: ENRIC MIRALLES 1990-1994. nº 72. ed. Madrid: El Croquis Editorial, 
1995. p.282. Tradução nossa.
186 MIRALLES, Enric. Al margen de otras consideraciones. El Croqui, nº70, 1994, p. 36. Tradução nossa.
187 Na estante dos livros do escritório do arquiteto a seção relacionada a Le Corbusier possuí um grande 
número de exemplares ao lado das Obras Completas.
188 Para Quetglas as similaridades entre Viaplana e Miralles está no fato de um ser a origem, a raiz, e o 
outro a continuação, que uma ocorrência teve lugar antes de outra, elas são opostas mas ao mesmo 
tempo complementares, "Albert Viaplana é como Juan Gris. Sua origem é a arquitetura daqueles 
que formaram a tradicional "Escola de Barcelona" durante os tradicionais anos setenta, porém 
"desbaratada", passada por vários filtros: os mesmos recuos, aplacados e jogos de massa, mas vistos 
agora desde os escritos de Louis Kahn, os desenhos de Le Corbusier e, ultimamente, as geometrias 
profundas que se divulgaram há mais de vinte anos. Porém a comparação com Juan Gris é defeituosa. 
Só a utilizo para fazer "dissimilaridade do similar", para ver que duas obras aparentemente muito 
próximas (Picasso -Gris ou Miralles- Viaplana) são diametralmente opostas. " QUETGLAS, Josep. No te 
hagas ilusiones .In: revista El Croquis n. 49/50, Madrid, 1991. p.26. Tradução nossa.
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Miralles são superpostas em diferentes graus e intensidades e são uma espécie de 
taquigrafia quando olhamos seus edifícios terminados (CURTIS, 1991).
 Ainda para Curtis (1991), seus projetos são uma trama de relações sociais e 
topográficas, em que a articulação chega a uma tensão máxima que interage com as 
pessoas que ali estão. É a ideia da paisagem social ligada à nostalgia do traço de Jujol 
e dos construtivistas russos.
 Miralles se interessa pela capacidade de Jujol de propor um diálogo com 
quem "chega" na sua arquitetura. As distintas peças de sua arquitetura contemplam 
um pensamento individual formado por vários instantes, em que nenhum momento 
é mais importante que o outro. A sucessão do tempo e a concentração dos detalhes, 
mesmo quando insinua que a obra está inacabada, interrompida, só reforçam a 
atitude de interpretação proposta por ele189.
 Há influências de Antoni Gaudí, não apenas as literais, e ao mesmo tempo 
inusitadas do Trencadís190, com imagens das basuras aplicadas nas esculturas dos 
vasos suspensos do Parque Diagonal Mar, como também da grande cobertura de 
cerâmica do Mercado de Santa Catarina, que parece partir das superfícies conoides 
da cobertura e paredes da escolinha ao lado da Sagrada Família. A interpretação 
geomética aliada à cultura catalã ainda pode ser percebida nos planos e muros nos 
caminhos do Cemitério de Igualada, um projeto em que os muros "serpentinas" 
transformaram-se em land art e, de certo modo, "amarraram" o projeto.
 O uso de técnicas tradicionais como a abobada catalã, também foram exploradas 
pelo Modernismo Catalão191, e tornaram-se parte do seu universo. Nele Jujol e Gaudí 
são companheiros de viagem desde a sua infância em Barcelona. Misturam-se com as 
memórias da cidade formando sua "maleta llena de arquitectura". 
 Quanto à influência na collage é importante destacar a observação de Colin 
Rowe (1981) sobre a collage na obra de Le Corbusier de modo suscetível à uma 
interpretação poética, influenciada pela concepção cubista do espaço e da forma por 

189 Sobre Jujol, Miralles complementa: "É um trabalho que devemos ver com os olhos de outras pessoas: 
deve ser mostrado. Jujol, e só isso que eu queria dizer neste escrito, dá um jeito de ver seu trabalho. 
É um modo que requer a companhia, o olhar do outro, seu comentário. Entao nos encontramos nas 
maos na sala de aula ... aparece nas palestras .... os passeios - nao importa ter assistido a eles - se 
aproximando um a um dos trabalhos de Jujol, eles nos permitem revelar seu jeito de trabalhar. Seu 
trabalho é composto de uma série de ecos que necessitam do reflexo em outras pessoas". MIRALLES 
apud GARCÍA. 2009. p.45. Tradução nossa.
190 Trencadís é uma técnica que foi utilizada no Modernismo Catalão, pelos arquitetos Antoni Gaudí, Lluís 
Domènech i Montaner,  Josep Puig i Cadafalch e Josep Maria Jujol, consistia na reciclagem de cerâmicas 
quebradas, e outros materiais como vidro, mármore e pedras, na elaboração de um revestimento que 
possibilitou a adaptação das peças às superfícies curvas, ao contrário dos mosaicos que até então eram 
utilizados nos planos. As diferentes combinações das cerâmicas, que possuíam uma decoração original 
permitiram a realização de novas composições plásticas na arquitetura. A técnica, também caracteriza-
se pela intensificação dos elementos decorativos pela policromia e reflexão da luz.
191 No fim do século XIX surge o Modernismo Catalão como uma reação ao Movimento Romântico, nele 
percebemos a revisão do Art Nouveau como intenção de abrir à cultura catalã para os movimentos 
europeus. "Os modernistas, entre os quais se destacaram especialmente Gaudí, Puig i Cadafalch e 
Domènec i Montaner, obtiveram uma notável inovação estrutural unindo a tradição construtiva local, 
revitalização do uso da cerâmica e o ferro forjado, com as técnicas mais avançadas". BAHAMÓN, 
Alejandro; LOSANTOS, Ágata. Barcelona: Atlas Histórico de Arquitectura. Barcelona: Parramón 
Arquitectura y Diseño, 2007. p.27. Tradução nossa.

Figura 31: Analogous City, 1973.
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meio da perspectiva simultânea, já quando estava dentro do modernismo canônico192. 

Ao considerarmos o papel da collage tanto como um método, 
quanto uma mentalidade, no trabalho de Le Corbusier, devemos 
considerar o legado dos Cubistas e outros movimentos próximos da 
arte moderna e sua adoção de collage como um meio de sintetizar 
fragmentos não relacionados. Essas collages muitas vezes eram 
papiers collés, construídos no processo de desenho como um 
prelúdio para a fabricação final de suas tapeçarias Ele trabalhou, 
primeiramente, em jornal pintado, guache,  tinta, e revistas e 
também com os papiers collés de Picasso. Le Corbusier usou a 
collage em duas escalas: primeiro, nas maquetes iniciais, depois, 
nos desenhos em grande escala.193

 Aldo Rossi194  também tem papel fundamental nas experiências de representação 
gráfica de Miralles. Na collage Analogous City (Figura 31), estava a representação de 
uma cidade imaginária baseada no discurso de uma arquitetura racional, elaborada 
por Rossi e equipe para a Bienal em Veneza (1976), estava dentro dos eventos que 

192 Le Corbusier foi Influenciado por Juan Gris e utilizou a sobreposição de linhas reguladoras e grades, 
reduzindo objetos a formas geométricas simples mediadas por ordem estabelecida. Os princípios da 
collage na pintura, e escultura, foram traduzidos para a sua arquitetura pelo Purismo com uma visão 
racional e geométrica, definindo uma estética baseada na simplicidade (ROWE, 1981).
193 SHIELDS, Jennifer. Collage and Architecture.USA: Taylor & Francis USA, 2014. p. 30. Tradução nossa.
194 Para Calovi, a síntese entre a arte e arquitetura foi desenvolvida em paralelo à representação gráfica 
e estratégias projetuais na trajetória de Aldo Rossi. "Rossi percorre novos caminhos, explorando a 
memória de seu passado e retirando dali uma coleção de objetos que se constituirão em fragmentos 
de sua arquitetura. Estes fragmentos ou objetos de suas pinturas terão por repertório as próprias 
formas da tradição arquitetônica italiana". CALOVI, Tania. Le Corbusier e Aldo Rossi: dois conceitos de 
representação. p.17.

Figura 31: Analogous City, 1973.

Fonte: Disponivel em:  https://infoscience.
epfl.ch/record/209326/files/Rodighiero%20

2015%20The%20Analogous%20City%20
The%20Map.pdf. Acesso em: 04 jan 2019.
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discutiriam o tema dos centros históricos. Na collage, estão as imagens de livros e 
arquivos não apenas dos próprios autores como também desenhos da constelação 
das Pleiades de Galileu, uma planta baixa da Catedral de Ronchamp, de Le Corbusier, 
Bramante, Borromini, Piranesi e obras do renascimento e barroco.
 O Davi, de Tanzio da Varallo (1625), apontando para a mescla da cidade ideal 
vitruviana, de Giovanni Batista Caporali. Com uma parte de um projeto do próprio 
Rossi, acaba por torná-lo uma síntese gráfica da teoria da cidade Análoga e da temática 
da cidade contemporânea por meio da história.195

 Os desenhos e pinturas de Rossi incorporavam fragmentos de arquitetura, 
fachadas, plantas baixas, visuais simultanêas, etc. Apresentava a  definição da estrutura 
da cidade como uma collage de referências da sua história, como um somatório da 
individualidade dos monumentos em um tecido urbano repetitivo modificados por 
sucessivas operações de simplificação e síntese de suas formas196.
 Sobre Alison e Peter Smithson, o arquiteto ao refletir para a elaboração de um 
texto que escreveu, em 1992, com o objetivo de apresentar a exposição de objetos 
e móveis do trabalho de 40 anos da dupla, descreveu a exposição uma "estranha 
delicadeza dentro de um sentido utilitário amplo... Foi descoberto um estranho nível 
no ordinário"197. 

É uma máquina de transformações ... um bom exercício era 
desenvolvê-las ... E começar a fazer montagens que fizessem esses 
objetos coexistirem com o mundo de onde eles vêm ... Se não 
sabemos, podemos imaginá-lo ... E se não, apenas tentar. Nada 
acontece.198

 
 As collages dos arquitetos britânicos uniam a reflexão sobre a arquitetura e 
a liberdade poética, em consonância com relações sociais centradas no convívio das 
pessoas nos seus lugares. Desenhos de perspectivas aplicados em fotos aéreas e a 
introdução de figura humana, publicitária e jornalística perfeitamente recortada e 
inserida entrelaçada no desenho técnico com figuras de celebridades da época se 
destacavam em seus trabalhos199, ainda como forma de reação a rigidez acadêmica 
e a interpretação das necessidades da sociedade concebidas pelo modernismo da 

195 RODIGHIERO, Dario. The Analogous City, The Map. Ecole Polytéchnique Federale de Lausanne. 
Éditions Archizoom. Disponível em: https://infoscience.epfl.ch/record/209326/files/Rodighiero%20
2015%20The%20Analogous%20City%20The%20Map.pdf. Acesso em: 04 jan 2019.
196 É importante salientar que Aldo Rossi, ao contrário de Colin Rowe, utilizou a escolha dos elementos da 
cidade por meio da reflexão na sua composição como estratégia projetual ao recompor ou reconstruir 
os mesmos em seus projetos. Já Rowe utiliza todas as formas em um processo de remontagem.
197 MIRALLES apud GARCÍA. 2009. p.47. Tradução nossa.
198 MIRALLES apud GARCÍA. 2009. p.48. Tradução nossa.
199 "A característica mais relevante das collages dos Smithson foi a introdução da figura humana na 
representação dos seus projetos, tão bem expressadas em Streets in the air ,(1953), com Marylin 
Monroe e Joe di Maggio e Famous grafics, (1952), com Gerald Philipe, artista do cinema francês da 
época. Com os Smithsons começam as collages nos projetos de arquitetura, que mais tarde serão 
absorvidas pelo grupo Archigram, desenvolvendo e multipicando essa técnica". p.109. SILVA, Gladys 
Neves da. Arquitetura & Collage - um catálogo de obras relevantes do século XX. 2005. Dissertação 
(mestrado). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura: PROPAR, UFRGS, Porto Alegre, 
2005. p.109.
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época.
 Podemos imaginar o impacto da liberdade poética dos Smithsons na obra de 
Miralles, as formas lúdicas como centro do desenvolvimento de uma linguagem própria, 
um processo formado pela multiplicidade das coisas, quando Quetglas faz a seguinte 
afirmação e compara Alison ao Dr. Froebel200:

Nada da arquitetura que via ao meu redor - ou seja nas revistas - 
merecia mais interesse que o necessário para crítica. Fui escutar a 
Alison Smithson sem saber com que ia encontrar-me. E vi pacotes 
de presentes, pipas cabeceando, pirotecnicas de papel de seda, fitas 
verdes e douradas, festas, aniversários, convites, pátios de jogo, 
bailes, bodas, recortes de papel como canudinho, casinha de criança, 
campos identificados, alterados e carregados de sentido só pela 
tênue indicação de um gesto de papel, pelas pegadas de uns passos, 
pela geada. Nunca havia suposto que se podia fazer arquitetura como 
quem desenha com o dedo no vapor do vidro. Alison Smithson é o 
Doutor Froebel de Enric Miralles.201

 Elencar essas influências de modo linear, convencional, não é possível para 
Quetglas. A arquitetura do arquiteto extrapola o vocabulário tradicional de sua época e 
podemos estender este pensamento para o momento atual:

Mas na arquitetura de Miralles não se pode assinalar nenhum 
elemento: sua operação não procedeu combinando elementos 
predispostos. A arquitetura de Miralles aparece sem que exista 
ainda o vocabulário aplicável a cada uma de suas partes. Funda um 
modo de imaginar, do qual arqueólogos do futuro se entreterão em 
averiguar suas leis. Mas a nós, agora, só pode apresentar-se como a 
forma natural por excelência de fazer arquitetura.202

 Mesmo assim, foi realizada uma tentativa de elencar elementos essenciais para 
a análise da collage na arquitetura de Miralles, além da sua representação gráfica,  por 
meio de uma rede que conduz o pensamento de um poema para uma gravura, da 
gravura para um fragmento de arquitetura, de um desenho colorido para as linhas da 
estrutura, da estrutura para a collage em outra arquitetura, uma trama por meio das 
ideias que provêm de outras ideias. 

200 Convém lembrar que Froebel (1782-1852) representa, na educação infantil, um ponto de vista 
reacionário em que a mulher é responsável pela educação na primeira infância dentro da vida privada, 
enquanto o homem é o senhor da vida pública. Neste texto Quetglas inverte a premissa ao colocar Alison 
como Froebel, posição criticada e ao mesmo tempo respeitada pela originalidade do método, rompendo 
com a posição patriarcal dominante da comparação e apontando para as características positivas do 
método lúdico de Froebel.
201 QUETGLAS, Josep. No te hagas ilusiones .In: revista El Croquis n. 49/50, Madrid, 1991. p.28. Tradução 
nossa.
202 QUETGLAS, Josep. No te hagas ilusiones .In: revista El Croquis n. 49/50, Madrid, 1991. p.28. Tradução 
nossa.



124    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

 Afinal como afirma Sanz ao expressar o modo de trabalho do arquiteto para 
tentar desvendar seu universo: 
 

Este universo é enriquecido com cada passo necessário para gerar 
novos relacionamentos através de ideias que vêm de outras coisas, 
da poesia, de toda uma constelação de símbolos, de suas viagens 
ou mesmo da collage que reúne esses conceitos".203

 

203 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência. EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015. 
Introdução/p.18. Tradução nossa.
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Figura 32: Passagem.

Fonte: Collage digital da autora, 2018.
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3 PASSAGEM
Os projetos nunca terminam, mas entram em fases 

sucessivas, seja por não termos controle total sobre eles, 
seja por reencarnarem em outros projetos..204

Enric Miralles

 

 
 Miralles se interessava muito mais pelo processo do que pela forma final 
propriamente dita, e sob essa ótica sua obra poderia ser definida como a reflexão 
sobre a passagem do tempo. "Os experimentos dependem de quanto é o tempo da 
tua vida e não o dos teus edifícios".205

 Essa ponderação que adquire muitas vezes o papel central da sua arquitetura, 
e se desenvolve em múltiplas formas e nuances, no passo a passo das collages 
que reúnem as imagens para depois desmontar e montar novamente criando uma 
arquitetura nova.

204MIRALLES apud MASSAD; GUERRERO. Enric Miralles. A inconclusa arquitetura do 
sentimento. Arquitextos, São Paulo, ano 04, n. 048.01, Vitruvius, maio 2004. Disponível em: http://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.048/581/pt. Acesso em 12 Out. 2014.
205 MIRALLES apud COLOMINA; WIGLEY. 2009.p.244. Tradução nossa.
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 Passagem206 visa estabelecer alguns parâmetros a fim de instituir uma 
metodologia de análise compositiva das collages, dentro e fora das carpetas grogues, 
uma metodologia aberta para outras interpretações e baseada na poética e retórica. 
A partir do processo criativo cíclico do arquiteto e da observação da evolução da 
expressão gráfica, dos seus projetos arquitetônicos e urbanísticos, foi proposto um 
roteiro mais para embasar do que para impor regras rígidas. 
 Houve uma preparação para a descrição da decomposição interpretativa 
por meio da interpretação e correlação entre os escritos do arquiteto recortados 
das leituras nesta tese e a Teoria da Collage, com o intuito de alcançar as questões 
fundamentais do uso da collage na sua obra. Além disso, uma análise do material gráfico 
que parte da visão do arquiteto sobre o seu próprio método de projetar arquitetura, 
presente em seus escritos que apresentam uma série metáforas associadas a alusões 
poéticas, baseadas nos princípios das características físicas do lugar, da mémoria, da 
interconexão e transformação.

3.1. AS NARRATIVAS DE MIRALLES

 As leituras interpretativas das collages assumem um caráter que vai além 
do semântico e que pretende compreender os pensamentos e fenômenos, a partir 
dos conceitos de fragmento, ressignificação, repetição e acumulação. Na revisão 
desses conceitos, parece oportuno decompor o pensamento de Miralles por meio 
de fragmentos dos seus próprios textos, Cómo acotar un croissant (1994)207, Un 

206 O título deste capítulo faz alusão ao endereço da Fundação Enric Miralles,  Passatge de la Pau,  nº10, 
Barcelona. A palavra catalã passatge vem da palavra francesa passage, verbo passer, que significa 
passar, atravessar, transpor obstáculos em segurança. Porém, mesmo não documentado , deriva do 
latim passare, de passus, ou seja, de passos. Os passos para chegar pela linha de metrô na estação de 
Drassanes, ao Carrer de Josep Alselm Clavê e dobrar a direita na Passatge de la Pau, próximo ao arco 
que leva o mesmo nome, lá está a edificação do escritório EMBT, do despacho, à esquerda. A edificação 
é parte remanescente do casco antiguo, caracterizada por janelas que abrem para os vazios estreitos 
entre as edificações, que também abrem para a pequena praça à frente, ao lado do arco. Dentro 
da edificação existem vários caminhos, os passos que sobem a generosa escada para o escritório, os 
passos sobre os ladrilhos existentes e outros inventados pelo projeto de Miralles. O circuíto dentro 
do escritório de arquitetura inicia no corredor como hall de entrada e conecta a maquetaria, as salas 
de desenvolvimento de projetos, a área do acervo, a sala com a mesa ines table, projetada em 1993 
pelo arquiteto como uma lembrança da instabilidade, da mutabilidade da arquitetura realizada pelo 
arquiteto. Também podemos acessar o pátio central e subir por uma das duas escadas estreitas na atual 
sede da Fundação Enric Miralles, chegar nas coluna metálicas, na superfície da collage de ladrilhos, 
ali os passos revelam a sala de exposição e a biblioteca, protegidas pela abobáda catalã ao meio da 
mistura de um novo projeto com os extratos da histórica da edificação. Ou, ainda, descer passando ao 
lado do banco lungomare e visitar o acervo das maquetes, das maquetes encaixotadas, local que serve 
hoje também para os workshops.
207  MIRALLES, Enric; PRATS, Eva. Cómo acotar un croissant. El Equilibrio Horizontal. In:  El Croquis: 
Enric Miralles y Carme Pinós. 1983-1990. nº 30, 49 +50. ed. Madrid: El Croquis Editorial, 1994. p. 192-
193.
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retrato de Giacometi (1994)208, El interior de un bolsillo (1994)209, relacionando-os 
com a  teoria da criação da collage. Nesses textos o arquiteto fez da narrativa um 
caminho para desvendar suas estratégias projetuais, e por eles nos aproximamos do 
seu pensamento.
 Na teoria da criação da collage, os FRAGMENTOS resultantes do RECORTE, de 
uma ou mais imagens, são aproximados para se tornarem parte de uma nova história, 
de um novo mundo, em que o ENCONTRO revela sua essência, e a COLA a fixa em uma 
narrativa. O olho seleciona e rejeita as imagens recortadas e, após, elas se encontram 
na collage, se aproximam  para revelar semelhanças e diferenças (FUÃO, 1992).

A arte da collage consiste sempre numa percepção de semelhanças 
e dessemelhanças, nem sempre claras ou visíveis. Em todo encontro 
há trabalho, atividade de simpatia. Essa busca de semelhanças e 
desigualdades consiste na instauração de uma proximidade, não 
só entre significações, mas também entre corpos e as figuras 
isoladas.210

 Segundo Fuão (1992;2011), os fragmentos de recortes de papel ou das 
partes da arquitetura  construída  pertencem a um todo desmembrado, e podem 
ser avaliados como peça única ou na sua fragmentação. Como objeto único pode ser 
exato ou vago, dependendo das relações nele encontradas, e pode ser independente, 
por ter características próprias. Na fragmentação, o processo será, ou não, ilimitado e 
permitirá sucessivos recortes em novos fragmentos até que a abstração não tenha mais 
significação. A excessiva separação das partes de um fragmento e a sua manipulação 
em progressivas cópias pode levar à formação de um conjunto de fragmentos que 
novamente,  se transformará num único fragmento. É uma operação obsessiva que 
leva ao distanciamento do todo original.
 O fragmento fotográfico suprime tudo ao seu redor, amplia a distância entre 
o olhar do fotógrafo e o objeto fotografado e, naturalmente, elimina a narrativa do 
tempo. Nele, reside a artificalidade da representação, o enquadramento, o foco, os 
objetos em plano, o que não ocorre na visão humana. No fragmento fotográfico, o 
representado não é o visto, não é o real. Por isso, a importância da collage como 
objetivo de retirar a superficialidade das imagens, para revelar os seus significados 
(FUÃO, 1992;2011).

208 Este texto foi publicado originalmente na revista El Croquis nº 72 (1990-1994) acompanhando os 
seguintes projetos: Torre de Controle do Aeroporto de Alicante; Ponte industrial para Camy-Nestlé de 
Viladecans; Edifício das salas de aula de Valência; Ampliação do Museu Real de Copenhague, Museu de 
Arte Contemporâneo de Zaragoza; Ampliação do Rosemuseum de Steinfuth; Museu de Arte Moderna 
de Helsinki; Hospital Geriátrico de Palamós; Novo acesso a Estação em Takaoka; Pavilhão de meditação 
de Unazuki; Auditório de Copenhague; Igreja e Centro Eclesiástico de Roma; Ampliação da Fábrica 
de Vidro Seele de Gersthofen; Novo centro do Porto de Bremerhaven; Pequenas casas alemãs de 
madeira de Gelsenkirchen; Parque público e ludoteca de Mollet del Valles; Showroom para venda de 
automóveis. MIRALLES, Enric. Un retrato de Giacometti. In: El Croquis: ENRIC MIRALLES 1990-1994.nº 
72. ed. Madrid: El Croquis Editorial, 1995. p. 382-386.
209 MIRALLES, Enric. El Interior de un Bolsillo. In: El Croquis: Enric Miralles y Carme Pinós. 1983-1990. 
nº 30, 49 +50. ed. Madrid: El Croquis Editorial, 1994..112-113.
210 FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2011. p. 61.
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 As imagens fotografadas são pedaços capturados da realidade, são miniaturas 
recortadas do mundo " a foto pode distorcer; mas sempre existe o pressuposto de 
que algo existe, ou existiu, e era semelhante ao que está na imagem".211

 Miralles consegue recompor o tempo por meio das fotomontagens 
panorâmicas, inspiradas em Hockney, o deslocamento do olhar na tomada das 
fotografias, não apenas revela o local do projeto, sua topografia, as características 
do entorno, mas refaz a sua dimensão temporal. Nessa união dos fragmentos na 
panorâmica, o arquiteto constroí e consegue nos mostrar a sua própria narrativa.
 Nesse exato momento, a mirada distraída e a operação obsessiva de Miralles 
fazem a primeira análise de fragmentos, próximos ou distantes, que se encontram 
na sua mesa de recortes. Após a etapa da collage, o projeto passa para o rigor do 
desenho técnico, que auxilia na construção dessa arquitetura complexa e a aproxima 
da collage da arquitetura construída. O rigor presente no cuidado para que o encaixe 
dos elementos não dissipe as melhores qualidades presentes nas fases de criação 
é uma constante, "o que é levado para o sítio não é o projeto do escritório, mas 
sua construção, que é um projeto melhor, muito mais complexo, jamais mimético ... 
chaves que têm algo mais que a perfeição de um encaixe e precisão de antemão".212

 A ressignificação de fragmentos no seu processo criativo, assim como sua 
reapropriação em outros projetos, aparentemente terminados, produz outros modos 
de acesso à memória, e outros modos de subjetivação que fazem de Miralles um 
bricoleur na tentativa de restituir sentido aos restos de fotografias, impressões e 
cópias xerográficas. Cabe ao arquiteto reunir todos os novos significados e (re)aplicá-
los nos seus projetos arquitetônicos. 
 Na modernidade, surge uma nova relação do homem com os objetos  que 
demonstra, uma relação de dominação, controle e posse. O objeto não é criado 
para atender as necessidades humanas, mas para torna-se uma necessidade 
(BAUDRILLARD, 2008). O arquiteto parte da vontade de controlar os fragmentos 
e uma recompilação do passado. Nesse sentido, segundo Lévi-Strauss (1989) toda 
experiência recordada é contemporânea e faz parte de uma totalidade coexistente. 
 Lévi-Strauss (1989) descreve o pensamento do bricoleur como selvagem em 
contraste com o pensamento científico. Esse pensamento não é restrito aos selvagens, 
mas ao selvagem que existe na mente de qualquer ser humano, uma mente livre e 
não domesticada. Vem daí a relação mais intuitiva de Miralles sobre o projeto de 
arquitetura, uma relação com os símbolos universais, com os seus próprios símbolos, 
presentes na sua bricollage.
 O bricoleur utiliza um conjunto de materiais e resíduos que provém da coleta 
de uma vida, e é definido pela instrumentalidade da sua própria linguagem, "porque 
os elementos são recolhidos ou conservados em função do princípio de que ' isso 
sempre pode servir'. Tais elementos portanto, semiparticularizados: suficientemente 
o bricoleur não tem a necessidade do equipamento e do saber".213

 Atualmente, ele trabalha com suas mãos, motivado por um pensamento 
mítico e repertório de fragmentos, que, mesmo extenso, é limitado, estimulado pelo 

211 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. Companhia das Letras, 2004. Edição kindle, amazon. posição 77 
de 3012. 
212 MIRALLES, Enric. Las llaves de la ciudad. Hierros - Ferros – Irons. COAC, 12 enero - 6 fev. 1996, 
Barcelona, p.6. Tradução nossa.
213 LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Campinas, SP: Papirus, 1989. p. 33.
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seu conjunto previamente constituído, em que as respostas são reflexos dos seus 
elementos. Para ele, o conjunto é o seu tesouro , no qual trabalha com o que está ao 
seu alcance. Porém quando outro elemento entra na unidade constitutiva a estrutura 
jamais será a mesma.

A poesia do bricolage lhe advém, também e sobretudo, do fato de 
que não se limita a cumprir ou executar, ele não "fala" apenas com 
coisas, como já demonstramos, mas também das coisas: narrando, 
através destas escolhas que faz entre possíveis limitados, o caráter  
e a vida do autor. Sem jamais completar seu projeto, o bricoleur 
sempre coloca alguma coisa de si.214

 Por meio da bricollage, podemos destacar a atitude intuitiva na construção 
de uma arquitectura de significados e acepções comuns, sem que, no entanto, deixe 
de ser específica. Uma arquitetura apoiada no conhecimento da produção manual 
e integrada ao acaso em um método de projeto mais flexível. Em cada arquiteto, 
existe um antropólogo, uma ecologista, um profissional  interessado no seu habitat. 
Na bricollage há o reconhecimento que os recursos são finitos, mas não precisamos 
voltar ao mais primitivo quando construímos a arquitetura (SCALBERT, 2011). 
 O bricoleur e a collage ganham um novo sentido e deixam de ser um mero 
exercício de criatividade para tornar-se uma maneira de compreender o mundo, uma 
maneira de criar uma narrativa. 
 Ao acessar a face do bricolleur "selvagem" de Miralles, percebemos que ele 
não parte nunca de uma necessidade banal de originalidade pela originalidade, ele 
é operativo e procura resolver os problemas dos seus projetos por meio da escolha 
de fragmentos e da repetição no seu método de trabalho, seja collage, desenho, seja 
outra experiência plástica. Olhando atentamente para a sua volta, ele busca aquilo 
que parece ausente para adicionar na sua arquitetura. Ele busca revelar, revalorizar e 
reinventar com base nos potenciais de seu material à disposição da bricollage.Como 
Lévi-Strauss (1989), ele viu na residência de seu inconformismo uma forma de chegar 
à perfeição nunca encontrada. Segundo Benedetta, "nós éramos mais inventores 
do que desenhistas especializados. Mas também é verdade que Enric mudava 
continuamente. Era muito perigoso nesse sentido. Nós tivemos que nos organizar 
para separá-lo de certas coisas ou nunca teríamos terminado nada".215

 Para Miàs (2015), quando Miralles desenvolve suas formas, elas não são uma 
evolução das formas do passado e sim dos artistas plásticos e de suas referências de 
formação cultural e afetiva. As formas não são miméticas, pois o redesenho utilizando 
esses conhecimentos, leva à construção de outras formas, sua maneira de desenhar. 
Miralles não apenas inventa, mas modifica em um processo que lhe parece muito 
mais proveitoso. Esta obsessão de outros arquitetos, os leva a inventarem formas, sem 
conexão alguma com o processo, "Existe atualmente um supermercado de formas. 
Como se ser moderno fosse ser capaz de inventar novas formas. É um formalismo 

214 LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Campinas, SP: Papirus, 1989. p. 37.
215 TAGLIABUE apud COLOMINA; WIGLEY. Una conversación con Benedetta Tagliabue. In: El Croquis: 
EMBT Enric Miralles e Benedetta Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: El Croquis Editorial, 2009. p. 
248. Tradução nossa.
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sem pensamento, sem conhecimento, para evitar equívocos".216

 As formas das collages como uma extensão do desenho também seguem 
as formas de suas referências das artes visuais, como vimos anteriormente nos 
primeiros capítulos. O desenho foi a sua ferramenta principal de projeto por um longo 
tempo, porém a collage alcançou seu status como atitude narrativa, em que Miralles 
ressignifica as formas da sua bricollage.
 Em "Como acotar un croissant. El equilibrio horizontal"217, a abstração da forma 
do croissant em várias seções geométricas configurou um exercício de desenho que 
teve como objetivo motivo refletir sobre o seu método, e do qual podemos adaptar 
para a collage quando o comparamos com as etapas de criação. 
 O texto curto, no primeiro momento, define o objeto nas suas mais complexas 
camadas, uma superfície envolvida em torno de si mesma, em que suas extremidades 
se fecham em uma espécie de envelope. 
 Após a descrição da forma complexa, surgem as instruções para a planificação 
do desenho. Miralles e Plats indicam que, a partir de uma fotocópia, devemos refazer 
seu perfil dando mais atenção aos contornos retilíneos do que aos curvos. Dela, irão 
surgir os cortes e, com o desenho técnico pronto, consequentementes as cotas. O 
conjunto de desenhos das diversas seções formam um sistema capaz de exprimir as 
geometrias complexas dos seus projetos naquele momento. 
 A transformação das camadas do croissant em desenho técnico, desenvolvida 
pelas etapas de geometrização propostas levam, ainda, ao conceito de ressignificação 
no sentido de abstração. O objeto vira desenho, o desenho vira espaço e 
consequentemente transforma-se em arquitetura.

216 MIÁS, Josep Gifre.  Enric Miralles, para evitar equívocos. 2015. Disponível em: https://
homenajeaenricmiralles.wordpress.com/2015/02/11/josep-mias-rememora-a-enric-miralles/. Acesso 
em: 7 jul. 2018.
217 O texto original na integra:
A. Definición.
Una superficie se envuelve sobre sí misma, y aparece un interior que se forma al sobreponerse al 
exterior... Luego los extremos se cierran sobre sí mismos y forman la envoltura sobre la que se agrupan 
los pliegues. Reconoceremos esta forma en el interior de la bóveda bucal... (es un misterio parecido 
al del cuchillo que se rompe al introducirlo en un vaso de agua). Al medirlo, las cotas devuelven la 
transparencia a esta forma, con todas sus cualidades negativas: incolora, inodora, y sin sabor. Y un 
croissant, la media luna en Argentina, es para ser comido.
B. Desarrollo del ejercicio de acotar un croissant:
1.1. Seguir la traza del croissant dejada sobre la fotocopia.
1.2. Rehacer el perfil valorando al máximo las tangentes. Siempre dándole más importancia – 
ligeramente- a los segmentos rectilíneos que a los de circunferencia...Dejar que aparezca la constelación 
de centros, sin formar ninguna relación entre ellos, sólo la regla de las sucesivas tangentes en un punto.
Damos el perfil de su superficie de apoyo en el horno. Y secciones transversales que se sitúan:
2.1. A ambos lados del grueso de pasta.
2.2. A mitad del nivel.Acotar la base:Tres triángulos respecto a los cuales definimos los puntos 
característicos del perímetro. Son triángulos cuyos vértices quedan situados sobre estos puntos.
Subdividir cada lado del triángulo según los puntos que nos interesa fijar del perímetro en partes 
iguales.La dirección de cada lado del triángulo y su perpendicular actúan como ejes.
Dar las coordenadas de los centros utilizados para dibujar la silueta. Por último, mostrar la relación 
entre los triángulos utilizados.
3. Escala -no tamaño- libre.
MIRALLES, Enric; PRATS, Eva. Cómo acotar un croissant. El Equilibrio Horizontal. In:  El Croquis: Enric 
Miralles y Carme Pinós. 1983-1990. nº 30, 49 +50. ed. Madrid: El Croquis Editorial, 1994. p. 192.
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 Outro conceito surge, o da repetição dos fragmentos ressignificados. O 
arquiteto refere-se frequentemente ao conceito de repetição como seu sistema de 
trabalho. "Eu trabalho com construtivo, não critérios visuais, e por isso a repetição é 
extremamente importante. Cada novo esboço é uma operação do esquecimento, e as 
leis que são geradas têm uma coerência interna. "218

 Na tese de Miralles, a repetição do desenho, seja na citação de Robert Adam, 
Piranesi e outros, ou nos seus próprios desenhos, vemos a ideia de Deleuze219, citada 
por ele, que refere a noção da repetição de uma mesma ideia em momentos diferentes 
de seu trabalho serve para tentar explicar que a geometria de sua arquitetura 
estava vinculada ao seu trabalho de adaptação e de transformação das formas na 
representação gráfica, seja ela bidimensional ou tridimensional. As propostas vão 
passando por um processo de esquecimento da planta baixa original e vão criando 
possibilidades abertas para vários projetos, alternativas que articulam o processo que 
vai do fragmento para o todo, da fragmentação para a reunião das peças e do todo 
outra vez para as partes de uma nova ideia. 
 A repetição, como uma ferramenta geométrica, está conectada à estrutura 
coerente que se repete de maneira paralela convergente, constituindo, nos trabalhos 
de EMBT, um contraponto ordenador à liberdade da planta. Um motivo tridimensional 
que tem na sua origem a multiplicidade da forma e da sua base topográfica. Uma 
repetição obcessiva que determina uma solução final ao projeto, mas guarda dentro 
dele o medo do definitivo e o tema da reviravolta (MORGIA, 2010).
 Em Un retrato de Giacometti (1994)220, os elementos podem migrar de 
um projeto para outro, e vice-versa, apoiando-se na ideia que um desenho não é 
arquitetura, que o desenho é uma ideia em si, uma ideia independente. No texto, 
foi desenvolvida uma analogia entre seu método projetual e o registro fotográfico 
das dezoito sessões de pintura de James Lord (1965). O registro têm sequências que 
possuem variações do mesmo tema em momentos idênticos em tempos diferentes, 
porém o que importa é a técnica do processo, não o resultado. Às diferentes etapas 
de um mesmo trabalho, à sucessão de retornos a distintos estados e à especialização 
dos intrumentos Miralles introduziu a forma com que trabalha em suas obras.
 Sobre o retrato feito de James Lord por Alberto Giacometti, Miralles afirma 
"não são diferentes momentos de um trabalho. Cada um é um trabalho independente. 
Uma repetição no mesmo lugar."221

 As várias versões são pontuadas pelos comentários das seções, dia após dia, 
que tem em um primeiro momento a certeza da "impossibilidade de terminar a obra 
a propósito do comentário de Cezanne: "Quanto mais se trabalha em uma pintura, 

218 MIRALLES apud SHIELDS. Collage and Architecture. USA: Taylor & Francis USA, 2014.p. 169. 
Tradução nossa.
219 "Trata-se de produzir na obra um movimento capaz de mover o espírito para fora de toda 
representação; trata-se de converter o próprio movimento em uma obra, sem interposição; 
se trata de substituir por signos diretos as representações mediadas;  de inventar vibrações, 
rotações, gravitações, danças ou saltos que atingem diretamente o espírito ... É uma ideia de 
um homem de teatro, uma ideia de cenógrafo ..." DELEUZE, Gilles apud MIRALLES, Enric. Cosas 
vistas a izquierda y a derecha (sin gafas). 1987. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de 
Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC, Barcelona, 1987. p.26.
220 O texto original na íntegra está no anexo B.
221 MIRALLES, Enric. Un retrato de Giacometti. In: El Croquis: ENRIC MIRALLES 1990-1994. p.110. 
Tradução nossa.
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mais se faz impossível terminá-la"".222

 Para Giacometti, a obra aparece e desaparece, uma sobreposição de 
pinceladas desenhava James Lord para em seguida o apagava. A certeza das propostas 
para a arquitetura de Miralles parecia surgir e depois desaparecer embaixo de várias 
camadas... assim como "de um modo vertiginoso".
 A aproximação com o conhecido, no caso de Giacometti com seu irmão ao 
invés do modelo, "na sexta seção, Lord se surpreende que sua cabeça , na pintura 
com a que começa a se identificar - seja muito parecida com a de Diego Giacometti - 
irmão de Alberto". Isso foi considerado "normal" pelo artista, pois é a "cabeça" que 
ele mais conhecia era a do seu irmão que servia de modelo regularmente. No caso de 
Miralles, o conhecido surgiu de outras soluções, de outros projetos, é pela repetição 
que "o trabalho se estabelece em seu tempo".
 Miralles identificou que a técnica de fazer e desfazer do artista se assemelhava 
com o fazer da sua arquitetura. E que, assim como o desenho, o trabalho poderia 
continuar num fluxo infinito, por meio de uma "repetição quase insensata". Ele 
reconheceu essas características no seu método projetual, não em todos os  seus 
projetos, mas nos que ele acreditava que o desenho aproximado e vago foi necessário.

A sucessão destes distintos estados de uma mesma pintura 
através do trabalho da repetição... Não é uma série, não existem 
variantes. Se insiste sempre sobre o mesmo. Parece produzir os 
mesmos movimentos a mão. A posição está fixada. Talvez apenas 
a luz mude. O passo do tempo. E a intimidade cresce entre os dois 
sujeitos, que se confundem com a pintura. Onde somente o que o 
trabalho oferece de novo aparece quase no final. Aparece como 
uma possibilidade, como não se esperava ...[...] ... É aí que um novo 
trabalho vai começar. Uma pintura é assim, fundamentalmente, um 
pedaço de tempo. Um lugar onde depositar a intensidade de um 
trabalho ... Algo desta maneira de trabalhar de Giacometti eu tentei 
nestes projetos.223

 O arquiteto afirmava ainda que, diferente do modo como os artistas 
descrevem seu método, não importa quantos problemas surjam no decorrer da sua 
construção, as obras de arquitetura se resolvem de modo positivo. O que interessava 
em Giacometti era a precisão com que descreveu seu método, mas reconheceu que 
a arquitetura não é um diagrama, pois, apenas com o uso dos diagramas, as soluções 
tornavam-se meras formas ajustadas a pré-requisitos e ou à função.
 A escolha por trabalhar em uma única opção e suas variações tornou-se sua 
ideia do verdadeiro sentido do retrato de Lord na sua obra. A repetição no redesenho 
advém da necessidade de repetir para aprender, de desenhar para projetar. De 
aprender a desenhar, de aprender a fazer a collage, de investigar os fragmentos para 
chegar a conclusão que o que importa é o caminho e não o seu destino. Nesse processo 
o arquiteto se afastou do fragmento repetido, pois ele já não era mais idêntico ao 
original. 

222 MIRALLES, Enric. Un retrato de Giacometti. In: El Croquis: ENRIC MIRALLES 1990-1994. p.110. 
Tradução nossa.
223 MIRALLES, Enric. Un retrato de Giacometti. In: El Croquis: ENRIC MIRALLES 1990-1994. p.110.
Tradução nossa.
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 Para Didi-Huberman (1998), o que retorna é apenas o semelhante, mas não 
é o retorno do mesmo idêntico. É a repetição com a diferença, as variações de uma 
sobrevivência cultural.
 No texto El interior de un bolsillo (1994)224, temos novamente as ideias de 
acumulação e repetição e surge o conceito do colecionador, do arquivo de objetos 
que Miralles carrega no bolso. 
 Para Benjamin (1987) refere que a existência do colecionador é a tensão entre 
a ordem e a desordem. Em seu texto sobre sua biblioteca, faz da dualidade entre 
a total organização da catalogação e da percepção que ela nunca estará realmente 
organizada a premissa de sua reflexão. O colecionador sempre estará atrás do 
novo item para sua coleção, a impossibilidade de conclusão e do processo sempre 
em movimento de captação é uma das constantes. "Renovar o mundo velho - eis 
o impulso mais enraizado no desejo do colecionador ao adquirir algo novo, e por 
isso o colecionador de livros velhos está mais próximo da fonte do colecionar que o 
interessado em novas edições luxuosas"225

 Com isso, o interesse pelos objetos desprezados pela história trás imagens 
esquecidas de volta ao seu contexto e possibilita uma nova interpretação. Os objetos 
desvalorizados pela tradição podem ser resgatados pelo colecionador. No ensaio 
"Eduard Fuchs: colecionador e historiador", esses objetos revelam o modelo de 
ruptura com os modelos clássicos de arte, as bases da destruição da tradição pela 
reprodutividade técnica (BENJAMIN, 2012).
 O colecionador Fuchs foi um historiador das artes desprezadas pela história 
tradicional no seu tempo e se especializou na história das caricaturas. Sua investigação 
iconográfica gerou estudos ilustrados que visavam compor a percepção da burguesia 
da época, acima das questões referentes à apreciação da estética do belo. Era o 
estudo das artes de massas aliado às técnicas de reprodução em que a aproximação 
com o grotesco foi referida como a saúde e força de uma época. (BENJAMIN, 1937).
 Benjamin aborda neste texto o materialismo dialético rompendo com a visão 
historicista da época, ou seja, uma nova forma de olhar e ler a história. Ele via no 
colecionador a destruição da visão idealista da arte e a sua libertação, e afirmou que 
"Fuchs foi um dos primeiros a desenvolver o caráter específico da arte de massa e, 

224 O texto original na integra: "A. Montaje y presencia simultánea. Rehacer todo el proyecto cada 
vez. La herramienta sería la mirada distraída... Aquélla que sigue el giro del cuello para conversar con 
alguien a tu lado, o que busca un lugar donde detenerse. Parecido al zig-zag de una mosca volando en 
el centro de una habitación. La mirada distraída fija estos puntos y reconstruye un tejido conjuntivo. No 
hay transiciones. Inventa y repite el proyecto. Hace desaparecer el falso problema que las dos visiones 
extremas proponían. El contraposto no es ninguna respuesta. Esta mirada distraída, que piensa otra 
cosa, responde al deseo del que proyecta de poseer todas las formas delineadas simultáneamente 
desde todos los ángulos. B. Lejos del esfuerzo de rehacer cada vez el proyecto, se termina por conocer 
este espacio, como se reconocen los objetos que se llevan en el bolsillo... Conocer su forma y ver cómo 
su tamaño cambia en ese lugar. Al darle la vuelta a un bolsillo -dentro-afuera- caen los objetos y los 
recompensamos... Este movimiento, ese modo de aparecer queda para otros proyectos. Sin embargo, 
ésta sería una representación teatral a representar aquí, equivalente a aquélla de su construcción. 
Aquí, en estos montajes sólo insistir en la simultaneidad de la percepción en relación con el proyecto". 
MIRALLES, Enric. El Interior de un Bolsillo. In: El Croquis: Enric Miralles y Carme Pinós. 1983-1990. nº 
30, 49 +50. ed. Madrid: El Croquis Editorial, 1994. p. 112.
225 BENJAMIN, Walter. Desempacotando minha biblioteca: Um discurso sobre o colecionador. In: Ruas 
de mão única (Obras escolhidas II). São Paulo: Brasiliense, 1997. p.229. 
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assim, germinar os impulsos que recebera do materialismo histórico"226.
 O colecionador substituiu a ideia de mercadoria da obra de arte e restabeleceu 
seu lugar na sociedade.

É ideia dele devolver à obra de arte sua existência dentro da 
sociedade da qual ela foi segregada. A obra de arte havia sido 
afastada da sociedade a tal ponto que o local em que o colecionador 
a encontrou foi no o mercado de arte. Ali a obra de arte perdurou, 
encolhida em uma mercadoria, e se viu igualmente afastada de 
seus criadores e daqueles que puderam entendê-la. O nome do 
artista é o fetiche do mercado de arte.227

 Assim como Benjamin formulou seu pensamento sobre a história228, Aby 
Warburg  construiu seu arquivo das imagens como sobrevivência cultural, seu Atlas 
Mnemosyne 229(1924), feito de mil imagens, em que elas estão em uma espécie de 
constelação, ou seja, em diálogo uma com a outra de uma maneira que permitia seu 
deslocamento e a criação de novos diálogos. As imagens podiam se deslocar dentro 
do painel do atlas, ou entre os seus painéis. A interpretação delas, podia ser visível 
- denominada iconografia, e invisível - iconologia e foram defendidas como meio de 
atingir seus valores simbólicos. Esse Atlas representava a memória coletiva que se 
deslocava de maneira sincrônica, mas não cronológica, em que tudo se relaciona lado 
a lado, longe ou perto, nunca antes e depois230.
 Para Warburg, a dimensão histórica é fundada na memória social e coletiva 
e, por ela, podemos investigar a recorrência de formas na História da Arte. Formas 
estas que regressam constantemente nos períodos e por meio do seu Atlas, podemos 
perceber suas frequentes interações. A imagem não pertence a um único tempo e 

226 BENJAMIN, Walter. Eduard Fuchs: Collector and Historian. 1937. Disponível em: https://libcom.org/
files/Eduard%20Fuchs,%20Collector%20and%20Historian%20-%20W.%20Benjamin%201937_0.pdf. 
Acesso em: 20 mar 2019. p. 57. Tradução nossa.
227 BENJAMIN, Walter. Eduard Fuchs: Collector and Historian. 1937. Disponível em: https://libcom.org/
files/Eduard%20Fuchs,%20Collector%20and%20Historian%20-%20W.%20Benjamin%201937_0.pdf. 
Acesso em: 20 mar 2019. p. 56. Tradução nossa. 
228 Existe uma correspondência das "collages" de fragmentos entre o livro Passagens de Benjamin e do 
Atlas de Warburg, o primeiro nos textos e suas interpretações e o segundo nas imagens de arte.
229 Em 1924, Aby Warburg iniciou o “Atlas Mnemosyne”, com mil reproduções fotográficas fixadas 
com grampos sobre painéis forrados de tecido preto. A última versão possuia 63 painéis de 1,70m 
por 1,40m, a serem expostos de forma que os detalhes das fotografias se mantivessem visíveis. As 
fotografias eram reproduções de pintura, arte gráfica, escultura, arte aplicada, painéis genealógicos, 
fotografias, etc. O atlas foi denominado, de “histórias de fantasmas para adultos”. "O Atlas Mnemosine 
pretende, com seu material de imagens, ilustrar esse processo, que se poderia designar como uma 
tentativa de introjeção na alma dos valores expressivos pré-formados na representação da vida em 
movimento. A Mnemosine, com seu alicerce de imagens (caracterizadas no Atlas pelas reproduções), 
a princípio pretendia ser um inventário das pré-formações de inspiração antiga que verificadamente 
influenciaram a representação da vida em movimento na época do Renascimento, contribuindo 
assim para a formação do estilo." WARBURG, Aby. Histórias de fantasma para gente grande. Escritos, 
esboços e conferências. Companhia das Letras, 2015. posição no kindle 5633.
230 Para Didi-Huberman, Aby Warburg nos coloca em frente as imagens não apenas considerando 
suas características históricas como autor, data, técnica, etc. Para ele não é o corte em uma linha do 
tempo que interessa e sim o nó de temporalidades, "ficamos diante da imagem como diante de um 
tempo complexo" . DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: histórias da arte e tempo dos 
fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. p 34.
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sim a uma montagem de tempos múltiplos, o tempo da imagem não é o tempo da 
história.
 As imagens adquirem novas dimensões simbólicas impregnadas pela 
transformação temporal dos significados, mas os conceitos não são organizados pelo 
tempo contínuo, e sim por um tempo que acolhe as descontinuidades231. As imagens 
são ao mesmo tempo conteúdo e forma, inseparáveis e, por isso, a dimensão simbólica 
é o resultado em processo, e não pré-estabelecidas pela sua origem (WARBURG,2015).
 As imagens do seu arquivo são fragmentadas e representam traços que 
restaram, ou seja, sua natureza lacunar é resultado da sobrevivência cultural. 

Frequentemente, nos encontramos, portanto, diante de um imenso 
e rizomático arquivo de imagens heterogêneas difícil de dominar, 
de organizar e de entender, precisamente porque seu labirinto é 
feito de intervalos e lacunas tanto como de coisas observáveis. 
Tentar fazer uma arqueologia sempre é arriscar-se a por, uns 
junto a outros, traços de coisas sobreviventes, necessariamente 
heterogêneas e anacrônicas, posto que vêm de lugares separados 
e de tempos desunidos por lacunas. Esse risco tem por nome 
imaginação e montagem.232

 Para Sontag (2004), na imagem sempre temos o duplo sentido capturado, 
o real e uma segunda realidade mais dramática. Nela existe um Surrealismo que 
está implícito no coração de todo projeto fotográfico. A fotografia permite a posse 
simbólica de interpretação aberta e mutável.
 Miralles colecionador estava sempre em busca de mais um fragmento para 
sua coleção inacabada, ele sempre buscava mais, e a ressignificação das imagens 
acumuladas alcançava seus projetos arquitetônicos. 
 O arquiteto tirava fragmentos do seu bolso, virava-os novamente e se deparava 
com outra ideia para, após, guardar nas carpetas. Hoje, as carpetas grogues guardam 
os projetos, mas poderíamos imaginar essas collages, esses desenhos, percorrendo 
as outras carpetas e assim chegaríamos ao seu Atlas, quem sabe à sua memória.
 Enfim, o "Atlas" de Miralles pode ser (re)composto quando analisamos seu 
acervo, manuseamos suas collages e empilhamos seus fragmentos. Por meio dele, 
podemos fazer as leituras interpretativas, poéticas ou de sua formas, contínuas e 
descontínuas, em busca de seus significados.

231 "Assim, a Kunstwissenschaft, "ciência da arte" ardentemente desejada por Warburg nos anos 
de juventude, assumiu a forma de um questionamento específico sobre as imagens no quadro 
- inespecífico, aberto a perder de vista - de uma Kulturwissenschaft. Era necessário abrir o campo 
dos objetos passíveis de interessar ao historiador de arte na medida em que a obra de arte já não 
era vista como um objeto encerrado em sua própria história, mas um ponto de encontro dinâmico 
- Walter Benjamin acabaria falando em fulgurações - de instâncias históricas heterogêneas 
e sobredeterminadas".  MONTEIRO, Paulo Roberto.  Das sobrevivências _ Jep Gambardella 
e Paulo Martins. In:  CAPEL,  Heloisa Selma Fernandes (org.). Histórias e Imagens. Jornadas 
com Didi-Huberman.  São Paulo: Editora Verona, 2016. Edição kindle, amazon. Posição 217.
232 DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. 2012. Disponível em: https://eba.
ufmg.br/revistapos/index.php/pos/article/download/60/62. Acesso em: 15 mar 2019.p. 212- 213.
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3.2. SIMBOLOGIA

 Os símbolos e as alegorias estão presentes na obra de Enric Miralles não 
apenas como parte de sua estratégia projetual, de seus condicionantes, mas como 
característica intrínseca em suas obras, nas quais vemos peixes, serpentes, dragões, 
minotauros, labirintos, constelações, árvores, gigantes, vida e morte, entre tantos. 
Eles formam um repertório imagético fundamental para sua compreensão. Dissertar 
sobre eles é divagar sobre sua obra, sobre significados alegóricos, sobretudo, é 
estabelecer conexões, formar uma rede, uma collage. As analogias eram uma forma 
de estabelecer relações, de construir um pensamento de uma forma inicialmente 
literal, mas nunca óbvia.
 O conhecimento dos símbolos é uma questão relacionada às expressões 
fundamentais, mais antigas, dos homens. É revelador dos aspectos da realidade e 
não pode ser captada pela escrita e muito menos confinada aos dicionários. Os seus 
temas, enquanto imaginários, intemporais, enraizados nas diversas sociedades e na 
imaginação humana, podem ter os mais diversos significados, são pluridimensionais. 
A interpretação de um símbolo, assim como a dos nossos sonhos, não deve cair na 
generalização, pois o símbolo escapa a toda e qualquer definição estrita (COOPER, 
2002).
 Aqui, é válido ressaltar a diferença entre alegoria e símbolo, a alegoria é a 
expressão de um pensamento, é uma metáfora continua em que a essência de um 
objeto designa outro. "Na tragédia Rome Sauvée, de Voltaire, há uma bela alegoria 
referente a Cícero, na qual Catilina se refere a um navio, que é a república, a um 
piloto, que é Cícero, aos ventos, que são os inimigos do estado, e à tempestade, que 
é a conjuração".233

 Para Cirlot (1984), a alegoria é a mecanização do símbolo por meio da sua 
principal qualidade "petrificada" e convertida em signo, ainda que pareça animada 
por suas caraterísticas tradicionais. Ele ressalta que os tratadistas estabeleceram 
algumas distinções fundamentais entre símbolo e alegoria. 

Bachelard, define esta última como "imagem inerte, conceito já 
bem racionalizado". Para Jung, a alegoria é um símbolo reduzido 
constrito ao papel de signo, à designação de uma só de suas 
possibilidades seriais e dinâmicas. Por outro lado, compreende-
se a diferença partindo-se do pressuposto de Wirth, para quem 
a função essencial do simbólico é penetrar no desconhecido e 
estabelecer, paradoxalmente, a comunicação com o incomunicável. 
A descoberta parcial dessas verdades profundas verifica-se por 
meio de símbolos. Diel explica a diferença [...] "Zeus lança o raio, o 
qual, no plano do sentido metereológico, é uma simples alegoria. 
Este se trasmuta em símbolo quando a ação adquire um sentido 
psicológico, Zeus torna-se símbolo do espírito e o raio lançado 
simboliza o súbito aparecimento do pensamento iluminador 
(intuição) que se supõe enviado pela divindade". 234

 A técnica simbólica sistematiza as identificações e faz da imagem simbólica 

233 NASCENTES, Antenor. Dicionário de sinônimos. Rio de Janeiro: Lexicon, 2011. p. 62.
234 CIRLOT, Juan-Eduardo. Dicionário de Símbolos. São Paulo: Editora Moraes, 1984.p. 39.
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uma necessária analogia interna e não a comparação entre dois objetos.
 No símbolo, de caráter pictórico, não existe a criação da figura material que 
simule o imaterial, ele copia as linhas gerais e de modo esquemático, de modo 
redutor, o imaterial. O símbolo é definido como a linguagem comum entre o artista e 
o observador e pode ser representada por diversas formas, sejam elas abstratas, uma 
figura geométrica ou uma fotografia. É uma linguagem que está nas manifestações 
culturais primitivas, o que é convencionado e pode substituir qualquer coisa, 
independente do seu formato, e ainda assim ser compreendido em diversas culturas 
(HURLBULT, 2002).
 Segundo Chevalier e Gheerbrant (1998), a natureza do símbolo torna os seus 
significados possíveis de serem interpretados por palavras, porém o sentido ou os 
sentidos a ele atribuídos são incapazes de expressar-lhes o todo. A percepção do 
símbolo é pessoal e influenciada por questões sociais e culturais.

Os temas imaginários, aqueles que eu chamaria de o desenho ou a 
figura do símbolo (o leão, o touro, a lua, o tambor, etc), podem ser 
universais, intemporais, enraizados nas estruturas da imaginação 
humana; mas o sentido de cada um deles também pode ser muito 
diferente, conforme os homens e a sociedade e conforme sua 
situação em um dado momento.235

 O símbolo é dinâmico e vivo, não pode ser confundido com um simples signo, 
com outras variações da imagem236. Na história do símbolo, todo o objeto pode revestir-
se de um valor símbolico, natural ou abstrato. Sua "compreensão depende menos das 
disciplinas racionais do que de uma percepção direta através da consciência"237

 A sua principal característica é a pluridimensionalidade, capaz de exprimir 
relações terra-céu, espaço-tempo, imanente-transcendente como síntese dos 
opostos que anula a exclusão e pressupoem a inclusão de outros significados. O elo 
entre os símbolos não obedece uma lógica conceitual, não pertence a uma categoria 
racional, mas isso não significa que não podemos encontrar uma ordem capaz de 
compreendê-los, de unificá-los e encadeá-los (CHEVALIER;GHEERBRANT, 1998).
 Para Lima (1995), o fascínio sobre a imagem parte da sua função simbólica 
adquirida na experiência vivenciada, subvertida na sua forma poética, e a diferença 

235 CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, 
números). Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. p. XV.
236 Para Chevalier (1998), o símbolo é constantemente confundido com outras figuras que acabam por 
diluir a sua verdadeira natureza, são elas: alegoria "é uma figuração que toma com maior frequência a 
forma humana (...) ou ainda de uma determinada situação, a de uma virtude ou de um ser abstrato", 
emblema " figura visível para representar uma ideia, um ser físico ou moral", atributo "corresponde a 
uma realidade ou imagem, que serve de signo distintivo a um personagem, uma coletividade, um ser 
moral", metáfora "desenvolve uma comparação entre dois seres ou noções", analogia "é uma relação 
entre dois seres ou noções, diferentes em sua essência, mas semelhantes sob certo ângulo", sintoma 
"é uma modificação entre as aparências ou funcionamento habituais, que pode revelar uma certa 
perturbação em um conflito", parábola " é um relato que possui sentido próprio, destinado, porém, 
a sugerir, além desse sentido imediato, uma lição moral" e apólogo " é uma fábula didática destinada 
por meio de uma situação imaginária, a transmitir certo ensinamento". CHEVALIER, Jean. Dicionário 
de símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números). Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1998. p. XVI-XVII.
237 CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, 
números). Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. p. XXIII.
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entre a imagem e o símbolo "é que a imagem possui um momento dado, ou seja, 
um contexto específico, uma atmosfera precisa, uma cena particular (James Hilman). 
Com símbolo, a imagem é esculpida, talhada, é uma anaglyphe (Saint Clément)".238

 Ainda sobre a simbologia, retomamos as ideias de Warburg (2015), cuja teoria 
do símbolo considera a flutuação e os conflitos, ela não é linear e, portanto, permite 
a mudança. O símbolo transmitido não permanece igual, ele é resultado da tensão do 
tempo, da tensão entre o presente e o passado. 
 Na simbologia, o afastamento do homem e das forças da natureza gera a 
destruição dos símbolos pela racionalidade, "a cultura da era das máquinas destrói o 
que a ciência natural, brotada do mito, arduamente conquistou: o espaço de devoção, 
que se transformou no espaço de reflexão"239.
 Os espaços de pensamentos sobre o mítico e o simbólico fazem parte da 
consciência que cria as relações entre o ser humano e os objetos, utilizando um 
vínculo ideal ou um prático. O espaço de reflexão designa características apoiadas no 
primitivo dos objetos desafiando a lógica e libertando a dialética do mito e do logos.
 As representações da Antiguidade no Renascimento sofrem ressignificações, 
e a tentativa de conhecer e até dominar os símbolos acaba, muitas vezes, por 
transformar a imagem em algo novo, diferente da sua dimensão mítica e complexa.
 Em Warburg (2015), a análise das imagens deve incorporar as dimensões 
sociais e históricas, e a simbologia localiza-se entre essas duas dimensões. A partir 
dessa compreensão, é possível verificar se o distanciamento enraizado na sua 
representação é fundamental para a elaboração da transição entre o "espaço de 
devoção" e o "espaço de reflexão". 
 O arquiteto construiu fotomontagens com a sobreposição de símbolos 
nas condições existentes no local do projeto. Essas mesmas fotomontagens, 
posteriormente poderiam ser manipuladas, "xerocadas", recortadas, reposicionadas, 
criando novos símbolos, novas alegorias. A criação de dinâmica das composições em 
camadas expressa uma simultaneidade de técnica espacial e material.
 Ao explorar o universo de Enric Miralles podemos abrir uma caixa, uma pasta, 
e dela elencar as mais diversas figuras, as mais diversas culturas e alegorias. Não 
existe apenas um significado, são muitos, um somatório. Afinal, “toda a coletividade 
necessita de lugares arquetípicos carregados de valores simbólicos; se as cidades não 
os oferecem os grupos sociais os criam”.240

 

238 LIMA, Sérgio. A aventura surrealista. Campinas, SP: Editora da UNICAMP; São Paulo: UNESP; Rio 
de Janeiro: VOZES, 1995. p. 425.
 239 WARBURG, Aby. Histórias de fantasma para gente grande. Escritos, esboços e conferências. 
Companhia das Letras, 2015. posição no kindle 3977.
240 MONTANER, Josep Maria. Depois do movimento moderno. Arquitetura da segunda metade do 
século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.p. 174.
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3.3. PREPARAÇÃO PARA OS ENCONTROS O COSAS VISTAS CON GAFAS

 Nos caminhos e passagens desta tese, chega o momento que antecede 
aos encontros, que antecede o conteúdo das carpetas grogues. Aqui, os conceitos 
desenvolvidos nas narrativas e a simbologia revelada, foram organizados para orientar 
as análises compositivas da expressão gráfica utilizada nos projetos. Essas análises 
recorreram, principalmente, à Teoria da Criação da Collage de Fuão (1992; 2011)241, 
no que diz respeito à poética e à retórica, e aos tipos de collage realizados por Miralles 
elencados por Sanz (2010)242 relativos à composição formal. A partir delas, o material 
foi dividido, inicialmente, pelas questões formais em collage e fotomontagem, e suas 
nuances foram descritas e interpretadas nos capítulos das carpetas (capítulo 4 - que 
será apresentado a seguir), associadas às etapas em que foram utilizadas nos projetos.
 O conjunto de collages estudado, quando posicionado como produto da 
fusão de formas e ideias, como encontro das figuras e construção de outra realidade, 
remete ao universo do arquiteto e dele surgem algumas variações dos seus formatos 
que não se configuram propriamente como categorias. Algumas apresentam o uso de 
apenas duas imagens, enquanto outras possuem uma acumulação de fragmentos das 
mais diversas origens.
 Nas collages de Miralles, a importância da delimitação das bordas e dos 
elementos que estão em primeiro plano na composição faz delas um quebra-cabeça 
de fragmentos, que podem redefinir novos limites a qualquer momento. 
 As representações gráficas se apropriam do tema da acumulação e justaposição 
dos elementos. No trabalho realizado no escritório EMBT, a técnica ultrapassa a mera 
documentação ao encontrar relações capazes de transformar o local.
 Segundo Fuão (2011), a combinação dos fragmentos, sejam fotografias 
originais, ou sejam recortes de reimpressões, podem gerar distinções no processo 
de elaboração quanto ao recorte e ao posicionamento da imagem, porém apesar 
de prováveis variações das técnicas o mais importante é considerar que o material 
principal da fotomontagem é a fotografia, e a ela outros elementos podem ser 
associados. 

A indefinição conceitual que rodeia o termo fotomontagem, e 
consequentemente o da collage, deve-se também ao fato de que 
a fotomontagem não se baseia necessariamente na montagem 
exclusiva de fotos, já que também pode se fazer outras combinações 
como o de uma foto e um texto, uma foto e uma mancha 
colorida, uma foto e um desenho. Fotomontagem é poesia visual. 
Fotomontagem é multiplicidade simultânea de fenômenos, espaço 
e tempos distintos.243

241 A Teoria da Criação da Collage foi apresentada no início desta pesquisa no subcapítulo 1.1.  Para 
Fuão (1992), podemos aproximar a arquitetura dos argumentos propostos por Jiri Kolar para as artes 
visuais. Desta aproximação surgem os temas, décollage, collage conceitual, transfiguração, rollage, 
objets trouvés e acumulação.
242 Os tipos de collage do capítulo "Collage como nexo" da tese de Sanz foram apresentados e ilustrados, 
também, no início desta pesquisa no subcapítulo 1.2.
243 FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2011.,p. 98.
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 Para Sanz, o intenso trabalho de reagrupamento de fragmentos e serve de 
metáfora para o método do arquiteto, "[....] Um projeto é sempre feito daqueles 
momentos, de diversos fragmentos às vezes contraditórios. Essas collages, na forma 
de um quebra-cabeça, formam a representação de um espaço em uma ação que, 
em qualquer caso, repete o projeto em si mesmo."244 Nelas, podemos observar a 
sobreposição de cópias xerográficas, impressões em papel fotográfico, aplicadas, 
recortadas e reaplicadas diversas vezes.
 Ainda para Sanz (2011), as fotomontagens Panorâmicas, ao estilo temporal de 
David Hockney e Matta-Clark, e as deformadas, do Showroom de automóveis (1995), 
estão na mesma categoria, porém a divisão tornou-se necessária no entendimento do 
método aqui proposto. Ao analisarmos as panorâmicas, reconhecemos a disposição 
de Hockney principalmente no início da utilização da técnica, mas na evolução a 
decomposição e reconstrução de um novo espaço com influência de Matta Clark pode 
ser observado na sequência. As panorâmicas temporais estão em maior número de 
exemplares quando comparadas com as recriações de espaço. Suas fotomontagens 
panorâmicas representam a junção simultânea de imagens diferentes que o olhar 
acompanha enquanto se move ao longo dos perfis e seções do projeto. 
 A terminologia usada por Sanz, collage deformada, foi substituída por 
transfiguração, pois, embora exista a deformação formal, ela se aproxima mais da 
metamorfose e consequentemente da arquitetura do EMBT.  A panorâmica de 
transfiguração, remete ao trabalho de Salvador Dalí, uma das influências do arquiteto, 
e, quando associada aos conceitos embrionários do Surrealismo, desdobra-se em 
símbolos. Portanto, a partir da análise das collages encontradas convém destacar as 
que o arquiteto utilizou estes símbolos para imprimir seu universo nas formas da sua 
arquitetura, seu universo de reflexão.
 A collage de criação representa o processo de geração de concepção do 
projeto, a elaboração de ideias por meio de um material combinado para encontrar 
soluções (SANZ, 2011). 
 Em vista disso, as collages nesta pesquisa serão consideradas resultado de 
um intenso trabalho de manipulação com recortes, cópias, inclusão de desenhos, 
manipulação digital, e as fotomontagens serão as fotografias e imagens simplesmente 
(re)unidas. Estas foram denominadas conforme sua composição formal de: 
Panorâmicas (temporais e de transfiguração), Símbolos e de Criação. 
 Após essa primeira divisão realizada pela análise compositiva das collages e 
fotomontagens selecionadas, foi proposta uma associação do seu uso com as etapas 
do projeto arquitetônico em que foram realizadas pelo arquiteto. Ainda conforme 
Sanz (2011) esta categoria foi denominada de Collage de Representação, porém nesta 
tese serão consideradas as associaçoes entre a composição formal e as etapas de 
projeto245.
 A primeira etapa foi denominada levantamento, pois fez parte do levantamento 
de dados da área. Nessa etapa, estão as primeiras fotomontagens do entorno, 

244 MIRALLES apud SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese 
(Doutorado). Universitat Politécnica de Valência.  EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 
2015. Tradução nossa.
245 Sanz (2011), elencou quatro tipos de collage na obra de Miralles: collage deformada, collage de 
collages, collage de representação e collage de criação. Os tipos de composições formais aqui propostas 
foram elaboradas a partir da associação com a revisão bibliográfica.
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do terreno do projeto, assim como das leituras de elementos do local sensíveis ao 
arquiteto das mais diversas naturezas.
 A segunda etapa, intitulada de projeto, foi utilizada para estudos compositivos 
com diversos materiais, formas e texturas, que buscavam desenvolver ideias plásticas 
do projeto nas mais variadas etapas, porém elas ultrapassam o registro cronológico 
das etapas iniciais e revelam possibilidades de adequação e até modificação no projeto 
executivo e em futuros projetos.
  A terceira refere-se ao acompanhamento da execução da obra, construção, 
desde a demolição de estruturas existentes, terraplanagem e outros movimentos de 
terra, e evidentemente as fases de sua construção. Esta etapa utiliza o título do texto 
do arquiteto para revista El Croquis, "como se a construção não fosse o momento final 
do processo de trabalho, mas mais um dos instantes desconexos que estão sempre 
pedindo uma nova resposta"246.
 As collages da etapa de apresentação final do projeto fazem parte de memoriais 
justificativos e descritivos e, na maioria das vezes, foram apresentadas em publicações, 
organizadas sob a supervisão de Miralles. Geralmente, as maquetes esquemáticas ou 
realistas são um dos elementos de maior representatividade e têm suas fotografias 
recortadas, fundo retirado, e inseridas nas composições. 
 

246 MIRALLES, Enric. El Croquis: Enric Miralles y Carme Pinós. 1983-1990. nº 30, 49 +50. ed. Madrid: El 
Croquis Editorial, 1994. p. 78.

 O "registro" da obra construída, logo após a entrega e ou acompanhamento 
feito em visitas anos mais tarde também faz parte da sistematização, em que 
percebemos tanto a simples panorâmica como a recriação do espaço. Esta será a 
última etapa.   
 Levantamento, projeto, construção, apresentação final do projeto e obra 
construída, constituem as cinco etapas de desenvolvimento do projeto.
 Para finalizar, convém lembrar que as collages digitais utilizadas na época pelo 
escritório de Miralles são do início do uso de softwares para a manipulação de imagens 
e de desenho técnico. Portanto, a collage digital, neste estudo não será considerada 
como uma classificação, pois o seu uso, recompondo panorâmicas, inserindo 
maquetes ou outras técnicas próximas às manuais, torna-se mais uma ferramenta do 
que uma evolução da metodologia. Quando observado o uso do computador, ele será 
assinalado nas considerações gerais dos materiais gráficos.
 Para resumir e exemplificar os tipos de composição formal e as etapas 
do projeto em que foram utilizadas,  foi elaborada uma tabela com as collages e 
fotomontagens (Tabela 5).
 Sintetizando as descrições, aqui realizadas, foram pautadas nos atributos 
até o momento elencados e elaboradas de modo a conduzir o leitor para o interior 
do escritório de Miralles, no exato momento da pesquisa no acervo, para tanto o 
registro intercala descrição e fluxo dialógico, tentando evitar a linearidade discursiva, 
introduzindo a simultaneidade e até a descontinuidade, porém cada capítulo, cada 
conjunto de carpetas, pode ser lido como um "livrinho"... na ordem que o leitor 
desejar.
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Tabela 5: Composição e etapas

Fonte: Acervo da autora.
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Figura 33: Beira-mar.

Fonte: Collage digital da autora, 2018.
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   4 CARPETAS GROGUES
Não é um trabalho abstrato. Trata-se de encontrar como a tela 

funciona fazendo aparecer, através da repetição quase insensata, 
o equivalente de que é visto... o visto é ignorado, o retrato em si 

não interessa... Somente o que aparece de novo nele. 
Não está no resultado, mas no mesmo processo de 

trabalho onde parece encontrar-se o sentido de tudo isso.247

Enric  Miralles

 Neste capítulo, consta a síntese das pastas amarelas, carpetas grogues248, 
examinadas na pesquisa realizada na Fundação Enric Miralles, dos cinco projetos, 
distribuídos em trinta de quatro pastas: Pavilhão de Meditação  Unazuki, Japão (1991); 
Casita de Madera, Copenhague (1996); Vila Pinheiros, Rio de Janeiro (1996); Parque  
Diagonal Mar, Barcelona (1996-2002); Mercado de Santa Catarina (1997-2005).
 O universo analisado e catalogado, embora conciso, gerou um material rico e 
instigante, que foi aliado com as narrativas, a simbologia e as questões compositivas 
das collages. 

247 MIRALLES, Enric. Un retrato de Giacometti. In: El Croquis ENRIC MIRALLES 1990-1994. Nº72. p. 386.
248 As pastas amarelas remontam a organização dos trabalhos quando Miralles ainda estava no escritório 
EMBT. Esta padronização marcou a base da pesquisa realizada nesta tese e, se tinha inicialmente um 
cunho de organização dos projetos, terminou determinando toda sistematização aqui apresentada. As 
pastas numeradas possuem apenas uma etiqueta de identificação no lado externo (ano, nome e local 
do projeto) e no seu interior o material foi armazenado por ordem cronológica.
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4. 1 PAVILHÃO DE MEDITAÇÃO UNAZUKI, JAPÃO (1991)
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Figuras 34 e 35: Carpeta fechada e aberta, 
imagens cedidas por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da autora.

Figura 36: Pasta fechada do Pavilhão de Meditação, Unazuki, 
imagem cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da autora.

Figura  37: Collage “O lado de dentro da carpeta, Unazuki”, Pavilhão de Meditação.
Fonte: Collage digital da autora, 2018.
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Figura 38: Pavilhão de Meditação, 
Unazuki, EMBT, 1993.

Fonte: Disponível em: http://www.
mirallestagliabue.com/project/unazuki-

meditation-pavillon/. 
Acesso em: 2 abr. 2018.

 Em 1991, Enric Miralles foi convidado para um projeto no Japão, organizado 
pelo arquiteto Arata Isozaki, com a participação de oito jovens arquitetos europeus 
que deveriam apresentar suas ideias para pequenas intervenções em diferentes 
sítios, nomeadas de “Jogos Malabares”. A intervenção urbana destinada ao escritório 
de Miralles foi o projeto na praça em frente à estação de Takaoka que propunha 
uma estrutura exaltando as linhas dos trens, símbolo universal do transporte, que na 
ocasião permitiu superar as diferenças culturais sob um ponto de vista estruturalista.
 Ainda que o arquiteto já tivesse experiência nos concursos internacionais, 
como por exemplo os alemães, esta seria a sua primeira obra realmente construída 
no exterior. No decorrer do processo, surgiram dificuldades culturais não apenas 
referentes ao idioma, mas também relacionadas ao tempo expedito entre a elaboração 
do projeto e execução da obra (Figuras 164, 165 e 166 - anexo C1). Portanto, foi 
um projeto construído parcialmente e de difícil entendimento com os clientes, em 
que as reuniões não eram produtivas, e várias questões referentes ao programa 
de necessidades não foram esclarecidas. Como relatou o arquiteto, “reuniões após 
reuniões perguntávamos: 'Querem a pavimentação da praça?' Não? 'Não, não, não. 
A praça não pode mudar'. 'Querem a reforma do trânsito?' 'Não, não, não. O trânsito 
não pode ser modificado' [...] Não queriam nada.” 249

249 MIRALLES, Enric apud TAGLIABUE, Benedetta. Alegorías, formas e monólogos relevantes, 1991-
1994. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: 
Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011.p.307. Tradução nossa.



160    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

 Isozaki aproveitou a presença de Miralles no Japão e o encarregou de um  outro 
projeto, um pequeno pavilhão de meditação em Unazuki (Figuras 39 e 40), povoado 
com cerca de seis mil habitantes perto do Rio Kurobe250, próximo a “uma montanha 
de topografia acentuada, onde Enric imaginou uns terraços que se atreviam a olhar o 
rio, perto de uma ponte, e que eles conseguiram levar as pessoas a um ponto em que 
não poderiam chegar antes”.251

 Esse projeto fez parte da seleção para publicação do período de 1990-1994252 
para a revista El Croquis. Nesse conjunto de obras, foi realizada uma comparação com 
seu processo criativo e o uso dos desenhos de manchas, uma para cada 15 projetos. 
As manchas são como marcas deixadas pelo arquiteto, que, com o tempo, o local 
incorporará ao projeto de modo a quase desaparecer.

Melhor dizendo, antes dessas manchas, temos estruturas que 
foram transformadas em algo parecido ao ornamento. Mas é 
um ornamento que não esconde nada, e que acabou fazendo 
desaparecer o suporte sobre o qual se apoiava .... que faz 
desaparecer o que deve embelezar, e se confunde com a estrutura, 
o ornamento (o trabalho feito no projeto) consome-se até quase 
desaparecer.253

 No outro texto, que antecedeu o projeto, o arquiteto afirmou que não foi 
possível estabelecer regras para eles, mas que o tempo contínuo dos trabalhos permitiu 
que transformações e novas ideias fossem agregadas a eles e, consequentemente, de 
um trabalho para outro.  "Eles não são momentos diferentes de um trabalho. cada 

250 Segundo Bestué (2010), o povoado está situado nos chamados "Alpes Japoneses", uma espécie 
de versão dos balneários europeus. O mirante projetado por Miralles encontra-se em uma das 
extremidades da localidade, junto a ponte de acesso. Durante a visita ao local, Bestué descreveu "Volto 
ao ponto de partida. Para acessar o mirante, desço um lance de escadas que me separam da terra 
firme e me colocam sobre o abismo. Ao chegar a plataforma do mirante observo que o pavimento não 
é uniforme, mas a madeira traça um caminho sobre a superfície da construção, cuja planta vagamente 
se assemelha a um B voltado para a paisagem. Este caminho obriga o visitante a dar voltas ao redor 
dele mesmo até voltar a posição inicial, obrigando-o a olhar duas vezes para o vazio do abismo." 
BESTUÉ, David. Enric Miralles a izquierda y derecha (también sin gafas). Barcelona: Editorial Tenov, 
2010. p. 270. Tradução nossa.
251 MIRALLES, Enric apud TAGLIABUE, Benedetta. Alegorías, formas e monólogos relevantes, 1991-
1994. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: 
Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011.p.307. Tradução nossa.
252  Os dezessete projetos que constituem a seleção realizada por Enric Miralles para a publicação da 
revista El Croquis foram os seguintes: torre de controle do aeroporto de Alicante, ponte industrial 
para Camy- Nestlé, edifício de salas de aula da Universidade de Valência, ampliação do Museu Real de 
Copenhague, Museu de Arte Contemporânea de Zaragoza, ampliação do Rosemuseum de  Steinfurth, 
Museu de Arte Moderna de Helsinki,  Hospital Geriátrico de Palamós, Novo acesso a estação de 
Takaoka, Auditório em Copenhague, igreja e centro eclesiástico em Roma, ampliação da fábrica de 
vidro Seele, novo centro no porto de Bremerhaven, casinhas de madeira na Alemanha, parque público 
e ludoteca em Mollet, showroom para vendas de automóveis e finalmente o pavilhão de meditação 
aqui apresentado. No início da publicação estão as manchas referentes a estes projetos, com exceção 
do projeto de Valência e das casinhas de madeira na Alemanha.
253 MIRALLES, Enric. Manchas. In: El Croquis: ENRIC MIRALLES 1990-1994. nº 72. ed. Madrid: El Croquis 
Editorial, 1995. p. 276. Tradução nossa.
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LEGENDA (tradução nossa):
A. Entrada do Parque
B. Belvedere
C. Caminho de peregrinação
D. Espaço para sentar - banco
E. Escada escavada na rocha
F. Passeio (similar a C)
G. Passagem debaixo da ponte
H. Pavilhão
I.   Neve + cobertura para chuva
J.  (Paisagem artificial)
K. Ruínas existentes.

Figura 40: Planta baixa do Pavilhão de Unazuki, 1991. 
Imagem da carpeta 1/2 Pavilhão de Meditação, 

cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017. 
Técnica de Enric Miralles: Croqui (caneta nanquim).

Suporte: Sem, com folha sulfite inserida pela autora.
Dimensões: A4 paisagem (21x29,7cm).

Fonte: Acervo da autora.

Figura 39: Pavilhão de  Meditação, 
Unazuki, EMBT, 1993. 

Fonte: Disponível em: http://www.
mirallestagliabue.com/project/

unazuki-meditation-pavillon/. Acesso 
em: 2 abr. 2018.
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um é um trabalho independente. Uma repetição no mesmo lugar".254 
 Seguindo este pensamento o pavilhão deveria ser o local de parada dos 
peregrinos antes do início do caminho espiritual em um ponto originalmente 
caracterizado por névoas. A partir dessas informações preliminares, foram realizados 
estudos metódicos dos caminhos existentes, topografia, visuais e percursos dos 
usuários. No local, foram elencados pelo arquiteto alguns pontos de interesse e que 
caracterizavam o entorno, como as ruínas das fundações de uma ponte antiga, as 
significativas formações rochosas e uma densa vegetação.
 A planta baixa esquemática da versão final com legenda do programa de 
necessidades mostra a ponte como elemento conector entre o acesso do parque e 
o pavilhão. Nessa planta, o caminho proposto sugeria um percurso de peregrinação 
pelos espaços e visuais  que, mesmo quando afastado da questão espiritual, convergia 
para a contemplação e aproximação com a natureza e a história do lugar. O pavilhão 
foi posicionado ao lado da ruína existente e foi proposto ao seu redor o acesso pela 
escada, completando a intenção de promenade (Figura 40).
 Em 1993, em uma Conferência no Colóquio La pequeña arquitectura em 
Santander, Miralles resumiu o método de repetição das formas em maquetes 
e desenhos do Pavilhão de Unazuki, como sucessivas etapas que fazem o projeto 
desaparecer para depois modificá-lo, e nele o fim e a sua dimensão são imprecisos 
(GARCIA, 2009).
 As estratégias projetuais relacionadas às características do lugar e os caminhos 
que deveriam ser criados e ou potencializados, seguem a lógica descrita a seguir: 

Procuramos a melhor localização do pavilhão, tentando descobrir 
qual o movimento exato dos viajantes, quase peregrinos, para 
recuperar a pureza deste caminho, e o drama deste vale, para 
proporcionar um momento de retiro e de paz para contemplacão 
de uma paisagem quase intacta. O enorme respeito que este 
lugar merece suscitou a necessidade de considerar um meticuloso 
exame das condições e diferenças entre cada um dos limites. 
Cada momento do caminho. A proposta oferece a possibilidade 
de regressar a tecnologia das estruturas dos cabos tencionados, 
da qual ainda há alguns restos no vale, capaz de estabelecer um 
maravilhoso diálogo entre a construção do homem e os perfis da 
natureza.255

254 MIRALLES apud MURO, Carlos. Conversaciones con Enric Miralles. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. p. 
17. Tradução nossa.
255 MIRALLES, Enric. El croquis: Enric Miralles, n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 326. Tradução nossa.
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4.1.1. CARPETAS
Quantidade de carpetas: 2 (duas)

 Primeiramente, nas carpetas, está um manuscrito encadernado, com 
mensagens e anotações do arquiteto em blocos. Entre as mensagens, destacam -se 
as informações solicitadas por ele, de ambos os locais, Takaoka e Unazuki,  para a 
comissão organizadora, assim como croquis iniciais dos estudos das visuais (Figura 
42). Na parte referente a Unazuki, ele grifa " Levantamento topográfico de ambos 
os lados da ponte e desenhos do perfil da montanha". Existem, também, outras 
mensagens que reforçam a necessidade das informações da topografia do local.
 Em outra anotação acompanhada de diversos croquis (Figura 41) referentes 
à etapa de partido geral, ele reforça que a estratégia projetual da construção do 
caminho foi baseada em três diferentes ações: "1. Entrando na ponte, 2. Movendo-se 
ao longo da ponte, 3. Encontrando o Pavilhão, descansando no local para contemplar 
a vista."256 

256 MIRALLES, Enric. CARPETA PAVILHÃO DE MEDITAÇÃO UNAZUKI, JAPÃO. Arquivos da carpeta de 
projeto de EMBT, Barcelona, 1991. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. Tradução nossa.

Figura 41: Texto da correspondência com croqui explicando o projeto para a equipe do Japão, abaixo à esquerda, 1991.
Imagem da carpeta 1/2 Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017. 

Fonte: Acervo da autora.

Figura 42: Croquis de estudo da proposta do pavilhão em planta baixa e corte, abaixo à direita, 1991. 
Imagem da carpeta 1/2 Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017. 

Técnica de Enric Miralles: Croqui (caneta nanquim).
Suporte: Folhas sulfites A4 (recorte digital feito pela autora).

Dimensões: A5 retrato (14,8x21cm).
Fonte: Acervo da autora.
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 A primeira ação contida no documento original refere-se aos acessos e suas 
relações com os percusos propostos. Nela, acompanhamos a chegada dos peregrinos 
ao parque por meio dos pensamentos do arquiteto:

Entrando na ponte. Eu considero a parte da área uma espécie 
de vestíbulo. Tente manter o pedestre fora do tráfego, vai ser 
bom desacelerar. Um pouco longe, solto no parque. Limpando, 
reparando na água... nova iluminação, bancos, etc... alterações 
mínimas. Entrando pelo parque. Propondo um caminho, que é uma 
varanda que sai da floresta, e tem como vista frontal a montanha: 
árvores+caminhos. Este transporta pedestres (peregrinos) pelo 
vazio até a ponte no interior da floresta.257

 A segunda destaca-se pelos croquis com a descrição dos possíveis caminhos 
entre a passarela, a ponte e o pavilhão.

Movendo-se ao longo da ponte Quando a passarela dos pedestres 
encontra a ponte, "A". O corrimão muda. E a seção faz duas 
fronteiras diferentes: "B" transparente para permitir uma melhor 
visão do vale,  "C" amplia e estreita apenas o lugar para sentar-se 
e proteger-se... apenas pedestres. Eles vem do "A" e vão para o 
oposto "C".258

 Sobre a forma adotada para o pavilhão foram consideradas, além das questões 
de integração ao entorno, a busca pela leveza formal, quase que transparente na 
paisagem. Esta foi a terceira ação sugerida:

Encontrando o local, a forma do pavilhão deve ser a mais delicada 
e sensível ao lugar, quanto possível...O mais fantástico dado foi o 
corte profundo do vale... paisagem dramática que ficou acessível 
devido a uma intervenção muito pequena . Eu acho que o prédio... 
pavilhão de vidro (peixes na água), precisa estar suspenso sobre 
o vale... um pouco abaixo do nível da ponte, a fim de integrar a 
silhueta da ponte às montanhas.259

 Ao fim da descrição da proposta, foi salientado que era possível usar a ponte 
como porta de chegada, pois o caminho por entre os arcos tornaria a ponte uma 
paisagem. Também é por meio dele que a paisagem natural é revelada, assim como 
a ruína da estrutura remanescente (MIRALLES, CARPETA PAVILHÃO DE MEDITAÇÃO 
UNAZUKI, 1991).
 Nestes textos, acompanhamos o pensamento do arquiteto e a descrição que 
ele realizou como forma de registrar não apenas os itens para a elaboração de um 
memorial justificativo, mas também uma estratégia projetual utilizada no momento 

257 MIRALLES, Enric. CARPETA PAVILHÃO DE MEDITAÇÃO UNAZUKI, JAPÃO. Arquivos da carpeta de 
projeto de EMBT, Barcelona, 1991. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. Tradução nossa.
258 MIRALLES, Enric. CARPETA PAVILHÃO DE MEDITAÇÃO UNAZUKI, JAPÃO. Arquivos da carpeta de 
projeto de EMBT, Barcelona, 1991. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. Tradução nossa.
259 MIRALLES, Enric. CARPETA PAVILHÃO DE MEDITAÇÃO UNAZUKI, JAPÃO. Arquivos da carpeta de 
projeto de EMBT, Barcelona, 1991. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. Tradução nossa.
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de aperfeiçoar as suas propostas.
 Os projetos realizados no Japão foram os primeiros que utilizaram os modelos 
de estudo com o arame. Assim, as linhas saíram dos desenhos e tornaram-se 
tridimensionais. Segundo Benedetta, no pavilhão, as formas do arame partiram dos 
desenhos do tema da maternidade:

E o pavilhão começou por um pequeno modelo de arame, no qual 
emergiu a presença de uma “figura grande / figura pequena”. Uma 
estratégia que Enric repetiu muito, já que gostava de trabalhar 
a partir do segredo das figuras míticas. Neste caso, trata-se da 
representação de uma maternidade, correspondendo a um 
momento autobiográfico de Enric: sua irmã Pilar acabara de dar a 
luz a seu primeiro filho, e a imagem da criança com a mãe foi a 
inspiração deste enxame de ferro.260

 O arame tornou-se o elemento principal da manipulação. Dele, surgiram os 
peixes, as linhas e os fluxos. As fotografias das maquetes de arame mesclam a pequena 
estrutura e sua sombra, denotando leveza e controle da geometria. Ali a influência de 
Max Bill é percebida na redução das formas que o arame produz, denotando apenas 
o essencial: a estrutura, quase como se elevasse não apenas o corpo, mas também a 
alma. “(...) devido ao jogo de transparências, começa a brincar com os perfis naturais 
das montanhas e com a água do rio ... peixe ou pássaros. Paredes de bambu, como 
elementos festivos, marcarão a passagem das estações, como as roupas de um ser 
vivo”.261 (Figura 43 e 44).
 Nas duas pastas deste projeto estão os estudos com croquis de linhas em 
grafite e a experiência do decalque com arame na superfície do papel. O decalque 
assemelha-se a uma marca d’água, denominada flottage, às vezes colorida com lápis 

260 TAGLIABUE, Benedetta. Alegorías, formas e monólogos relevantes, 1991-1994. In: ROVIRA, Josep 
M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de 
Arquitectos. 201 p.307. Tradução nossa.
261 MIRALLES, Enric. El croquis: Enric Miralles, n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 326. Tradução nossa.

Fonte: https://homenajeaenricmiralles.wordpress.com/.
Modificada pela autora.

Figura 43: Max Bill e Enric Miralles.
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Figura 44: Desenho de esquema das estruturas do pavilhão. 
texto: 3. Construir casas... 2.construir novas estruturas ligadas à ponte....1. construir novas estruturas..., 1991, 

(Tradução nossa).
 Imagem da carpeta 1/2 Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: desenho com lápis de cor e texto de caneta naquim.
Suporte: folha sulfite.

Dimensões: A4 paisagem (29,7x21cm).
Fonte: Acervo da autora.
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de cor e outras não, apenas as marcas das linhas. A técnica da flottage também advém 
claramente de Max Bill, o uso dos arames nas maquetes foi novamente planificado 
nos desenhos, as linhas saem do tridimensional do modelo que remete ao pavilhão e 
retornam aos elementos do percurso e estruturas do parque (Figuras 45 e 46). 
 Nesses desenhos, estão os estudos de estruturas efêmeras de bambu262, que 
acabaram definitivamente excluídas quando as normativas japonesas das construções 
na época impediram o uso do material devido ao caráter público do projeto, porém, 
como podemos observar, fizeram parte do processo nas questões formais. A repetição 
dos estudos em diversas técnicas levou à acumulação observada no projeto final.

Esta é a última proposta com o bambu que, fundamentalmente, o 
que faz é, novamente, desaparecer o projeto, ou faz desaparecer 
um sistema de conexões onde realmente este pilar parece ser um 
pilar monumental. Estas são pequenas peças engastadas de cerca 
de 5 ou 6 metros, e também uma pequena grade de bambu e coisas 
assim, fazem desaparecer o pavilhão. 263

 No arquivo, encontramos várias fotografias das paisagens, das ruínas das 
estruturas da ponte, da visita ao local e do registro das maquetes construídas em 
diversos materiais, como por exemplo, papel, acetato com fios elétricos e outras 
confeccionadas de  uma mescla de madeira balsa, papel corrugado, fios elétricos e 
arames (Figura 47 e Figura 166 - anexo C1).
 A série de fotografias das maquetes apenas de arame tem um destaque 
especial por apresentar um maior número de registros, conjuntamente com as 
fotografias compostas pelo arame e sua sombra. Nesses experimentos estão 
novamente as estruturas que antecederam o pequeno pavilhão, demonstrando a 
intensa manipulação da forma do projeto (Figura 48). 
 Em outra pasta dentro da carpeta, foram reunidos panfletos, mapas turísticos 
do parque, um pequeno manual que parece ser de algum souvenir de viagem sobre 
furoshiki264, slides de fotos do local e um cartão pop-up com desenhos de lutadores de 
Sumô (Figura 49 e Figuras 168 e 169 anexo C1).
 O uso das dobras e amarrações do furoshiki pode, de novo, remeter às inflexões 
das estruturas e induzir aos desenhos das coberturas em técnica de flottage. Eles 
transformam-se em pórticos, passagens e abrigos, "casas". Também por meio desta 
técnica japonesa as figuras da maternidade levam à interpretação do grande e do 
pequeno entrelaçados, que surgiram nas representações das futuras estruturas  em 
que podemos observar o "envelopamento" do filho nos braços, o "envelopamento" 
dos dois em uma única figura (Figura 170 - anexo C1).
 Sob outra ótica, os desenhos com base no decalque parecem animais de 

262 A visita de Bestué (2010) ao pavilhão, foi realizada no inverno, mesmo época da primeira visita 
realizada por Miralles. Na ocasião o inverno permitiu  que ele observa-se as mesmas tramas de bambu 
usadas na região para as árvores suportarem à neve e os intensos ventos. 
263 MIRALLES apud GARCIA, Carolina. Palabras, verbos... y otros compañeros de viaje. Una antología 
para Enric Miralles. 2009. DC. Revista de crítica arquitectónica, nº 17-18. Disponível em: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3745024. Acesso em: 10 ago 2017.p. 25. Tradução nossa.
264 Técnica tradicional japonesa de embrulhos com tecido feita com dobras e nós, utilizada para 
transportar roupas, alimentos e até presentes. FRÉDÉRIC, Louis. O Japão: dicionário e civilização. São 
Paulo: Globo, 2008.
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Figura 45: Imagem inclinada do desenho de estudo da proposta do pavilhão, 1991. 
Imagem da carpeta 1/2 Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Técnica mista com flottage e lápis de cor.
Suporte: folha sulfite.
Dimensões: A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo da autora.
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Figura 46: Imagem da técnica de flottage, 1991. 
Imagem da carpeta  1/2 Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: flottage.
Suporte: folha sulfite.

Dimensões: A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo da Autora.



170    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

Figura 47: Fotografias das maquetes de papel, 1991. Imagem da carpeta 2/2
Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Fonte: Acervo da autora.
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Figura 48 Fotografia da maquete de arame com sua sombra, 1991.Imagem da carpeta 2/2
Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: Fotografia da maquete.
Suporte: Papel fotográfico.

Dimensões: A4 paisagem (29,7x21cm). 
Fonte: Acervo da autora.

Figura 49: Cartão Pop-up, souvenir de viagem, 1991. Imagem da carpeta 2/2 
Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da autora.
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Figura 50: Sequência das Inimages, estudo das formas do Pavilhão, 1991. 
Imagem da carpeta 1/2. Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Collage (papel fotográfico fosco).
Suporte: folha sulfite.
Dimensões: A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo da autora.
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pinturas rupestres, animais da natureza circundante e suas cavernas, que o arquiteto 
imprimiu ao local como parte dos significados do percurso .
 Essa seleção de imagens e objetos orientais faz parte não apenas da concepção 
do projeto, mas da criação de um universo que o arquiteto fazia questão de catalogar 
em sua coleção particular. Em outras publicações de revistas especializadas, trabalhos 
de pós-graduação e livros, podemos observar uma série de figuras de samurais, 
gueixas, paisagens orientais, provavelmente desta época, como por exemplo, as 
imagens do livro de Rovira que fazem menção à coleção de postais de Miralles265.

4.1.2. COLLAGES: A INIMAGE DO LUGAR COMO ESTRUTURA.

 As doze collages contidas na carpeta demonstram a manipulação das linhas do 
projeto por meio do recorte de resíduos fotográficos, formam um conjunto minimalista 
que imprime a essência do projeto. Nelas foi utilizada a técnica da inimage266 (Figuras 
50, 51, 52 e 53).
 Nessas collages da etapa de projeto, os elementos registrados nas fotografias 
do levantamento do local, como por exemplo o solo, a vegetação e as rochas de 
Unazuki, foram recortados e colados na parte de inferior, quase que como um 
desenho de grafite. A imagem do local foi ressignificada na estrutura proposta na 
forma de um abrigo, uma maneira de demarcar o exato local e, ao mesmo tempo, 
inseri-lo quase como uma ruína semelhante à encontrada. A sequência se aproxima 
da interpretação das visuais dos peregrinos no desenvolver de sua trajetória. Ela é a 
repetição temporal das formas do abraço materno.
 Segundo Sanz, ao observarmos os croquis da mãe com o filho no colo que 
foram publicados anteriormente, que não estavam nas carpetas, podemos relacionar 
as formas das inimages com seus contornos, as linhas são como abraços ou uma mãe 
protegendo o seu filho 267 (Figura 54).
 Assim como nos desenhos, ainda, vemos as figuras de animais rupestres das 
cavernas. Ali existe algo de selvagem que está livre e não pode ser controlado. 
 O recorte das formas precisas mescla as imagens advindas dos croquis, das 
flottages e das maquetes de arame e, com cola, foram posicionadas na parte inferior 
da folha de sulfite A4. A posição inferior não é precisa, às vezes à direita, à esquerda, 
ou até no meio, como se o arquiteto buscasse nelas as diversas visuais do pequeno 
pavilhão, para marcar a sua posição próxima ao nível do solo.
 A abstração possibilita que as referências surjam dependendo do enfoque  

265 Este  material não foi encontrado nas carpetas que foram disponibilizadas, mas está em outras 
publicações sobre a obra do arquiteto.
266 "(In)image quer dizer uma imagem contida no interior de outra, corpo no corpo do outro. Embora 
os dois procedimentos , a decollage e a inimage, assemelhem-se, existe uma distinção básica entre 
um e outro, e esse é o trabalho do recorte. No primeiro, o recorte é aleatório, os contornos são 
definidos, feitos pelas mãos, descascados pela ação do tempo, não é definido pela ação da tesoura, é 
irregular. Na inimage o corte é preciso, definido, os contornos são claros e correspondem a uma figura, 
e é geralmente feito com uma tesoura". FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto 
Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. p.44.
267 Segundo Salvador Sanz (2015), os esboços, de 1991, de uma mãe com o filho no colo deram origem 
ao projeto de Unazuki, estes desenhos encontram-se em um dos blocos de Miralles. O conceito 
baseou-se na intimidade e proteção da mãe que pega seu filho nos braços.
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Figura 51: Inimage, nela podemos observar a posição na folha de formato A4, 1991. Figura superior na página ao lado.
Figura 52: Inimage em ângulo aproximada, detalhe da fotografia recortada e sua aplicação na folha, 1991. Figura inferior na 
página ao lado.
Figura 53: Inimage sem o fundo da mesa (recorte feito pela autora), 1991.
Imagens da carpeta 1/2 Pavilhão de Meditação, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Collage (papel fotográfico fosco).
Suporte: folha sulfite.
Dimensões: A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo da autora.
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Figura 54: Croquis de Miralles da mãe com o filho, 1991.
Fonte: SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralle, el dibujo de la imaginación. cap.6/p.16.
Figura 55: Fotomontagem do Pavilhão de Unazuki, 1991.
Fonte: ZARAGOZA, Isabel de Pedro. Entre la geometría y la iconografía. p. 93.
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dado. Aqui, as linhas podem ser interpretadas por símbolos, por histórias 
contadas pelo arquiteto, o gesto que fixa as características do lugar em suas 
collages.
 Também temos neste projeto a collage 268 de apresentação do projeto 
confeccionada a partir das panorâmica do lugar que tem sobre ela a fotografia 
da maquete de arame, bem recortada, com base de madeira balsa. 
 Nas imagens que estão à direita, percebemos um grupo de pessoas com 
seus guarda-chuvas pretos, como que se procurassem abrigo e se dirigissem para 
o pavilhão. Sobre a maquete, vemos uma sequência panorâmica em ascensão 
vertical, com dois pontos de vista, que são unidos pelo pavilhão. Um deles é 
a visual do rio em que podemos até perceber a cascata à esquerda e o que 
está abaixo do pavilhão, e o outro ponto de vista é formado pelas montanhas 
compostas por uma fotomontagem ascendente (Figura 55). 
 Nessa fotomontagem, temos a síntese dos estudos anteriores com a 
maquete e a leitura do lugar, e também estão as características apreendidas do 
projeto. São dois pontos de vista que fazem a ligação entre o céu e a terra.
 A sequência e a collage quando alinhadas em uma evolução temporal, 
demonstram a poesia de sua obra por meio da elaboração da estrutura do 
pavilhão. O processo criativo é composto por tramas, conceitos e abstração. 
A transformação se molda em uma forma fragmentada, criando uma nova 
arquitetura capaz de propor uma maneira diferente de imaginar a arquitetura.

4.1.3. SIMBOLOGIA: O DENTRO O FUERA DE LA CARPETA.

 O início deste projeto foi marcado pelo tema da maternidade, no caso 
específico de Pilar, irmã do arquiteto. Noutros projetos ele ressurge, igualmente 
muito relacionado com momentos íntimos da sua vida, como na silhueta da 
esposa Benedetta grávida projetada nos vasos do Parque Diagonal Mar.  O tema 
da maternidade surge quando relacionado aos estudos da Pietà de Rondanini, 
do castelo Sforzesco, na ocasião do Workshop Michelangelo realizado em Milão 
(1999) (Figura 21). Naquele momento, para Miralles, o tema não representava a 
morte nos braços da mãe e sim a transcendência para exprimir o significado do 
amor materno.

Primeiro, comece a pensar que, talvez, a escultura de 
Michelangelo não tenha nada a ver com a morte: sua 
transformação é um apego à vida. O amor se transforma, 
modifica o que pode. Do ponto de vista iconográfico, parecia-
nos ver o deslocamento da cabeça da mãe da primeira para a 
segunda Pietá e, sobretudo, a aproximação da cabeça da mãe 
à cabeça do filho. Se não do senso de maternidade, podemos 
falar desse relacionamento absolutamente terno e vivo entre 
mãe e filho.269

268 Esta collage não estava disponível na carpeta. Havia sido emprestada no momento da consulta, 
mas outras publicações e pesquisas a referenciaram com material do acervo. 
269 MIRALLES apud MICHELIS, Marco de; SCIMEMI, Maddalena. EMBT, Miralles e Tagliabue. 
Architetture e progeti. Milão: Skira editore, 2002. p. 122. Tradução nossa.
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 Porém, podemos identificar outros símbolos, sendo um deles o labirinto, 
presente no emaranhado de arames que conecta o projeto, e no tema das linhas, que  
se tornaram recorrentes em sua obra.
 Quanto ao labirinto, convem iniciarmos pela mitologia grega, ou seja, no 
labirinto de Creta, que foi construído pelo arquiteto Dédalo, com várias saídas ou  
entradas, para alojar o Minotauro, monstro metade touro, metade homem, que 
devorava jovens a pedido do Rei Minos.270 O labirinto é o local onde aprisionamos 
medos, incômodos e monstruosidades, porém é o lugar em que nos conhecemos, 
nosso íntimo. Seu traçado complexo é associado a uma caverna que permite uma 
viagem iniciatória apenas para os qualificados, iniciados. Uma vez atingido o centro, 
surge uma revelação misteriosa de poder sagrado e imortalidade. A volta do centro 
é uma passagem das trevas até a luz, marcando uma vitória espiritual (CHEVALIER, 
1998).

O labirinto é, essencialmente, um entrecruzamento de caminhos, 
dos quais alguns não tem saída e constituem assim impasses, no 
meio deles é mister descobrir a rota que conduz ao centro dessa 
bizarra teia de aranha. A comparação com a teia de aranha não é 
aliás exata, porque a teia é simétrica e regular, enquanto a essência 
do labirinto é circunscrever no menor espaço possível o mais 
completo emaranhado de veredas e retardar assim a chegada do 
viajante ao centro que deseja atingir.271

 Nas artes visuais as representações mais significativas vêm de Picasso, que 
apresentou o Minotauro272 como a sua obsessão pela virilidade, nele tudo era erótico, 
sensual. As sensações exploradas pelo artista nesses trabalhos, igualmente remetem 
ao labirinto como símbolo da velhice e da morte.
 Conforme Rovira, nos desenhos de Enric para o cemitério de San Michele em 
Isola, Veneza (1998), irrompe o labirinto com imagens de estátuas de Michelangelo, 
uma figura de um espiral de Max Bill. Além disso, há um texto escrito a punho por 
Miralles:

Deixo cair uma corda molhada com tinta, deixo formar manchas 
de tinta (o acaso tem que vir com o tempo), cuspa-a para que a 
forma do cuspe sugira alguma forma e grave-a; ir continuamente 
assim de forma viva, pensando que é a matéria que provoca as 
figurações, como em HOLDERLIN foi a PALAVRA que provocou o 
PENSAMENTO.273

270 Símbolo do combate espiritual entre as trevas e a luz está intimamente relacionado com o labirinto, 
e também ao fio de Ariadne, o fio da esperança, que conduziu Teseu das profundezas.
271 CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, 
números). Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. p.530.
272 Na década de 1930, Pablo Picasso desenvolveu aproximadamente setenta telas e gravuras em que 
apresentava o tema do Minotauro.
273 MIRALLES apud ROVIRA. ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 
33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p.322. Tradução nossa.
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 A collage do desenho de Max Bill sobre uma fotomontagem panorâmica 
perspectivada do caminho que conduz até o cemitério remete ao novelo de Ariadne 
e, consequentemente, às tramas do labirinto (Figura 56).
 Em uma descrição literal sobre o arranjo dos espaços do cemitério, o arquiteto 
reforça a ideia deste espaço como labirinto, aproximando conceito e desenho à sua 
descrição dos percursos e acessos adotados no projeto.

A primeira fase propõe a construção porticada do cemitério 
existente para alcançar o novo campo, de onde ou se inicia a saída 
para os túmulos ou se entra no pátio de descanso atravessando 
a igreja. O barco funerário chega a este campo. Aqui também se 
reune a procissão daqueles que chegam a pé pelo labirinto do 
cemitério... É um lugar construído para o repouso. Não se distingue 
entre espaços públicos, as construções monumentais e as capelas. 
Em um pátio central, o céu é a única leitura.274

 A collage da etapa de apresentação final de San Michele foi elaborada com a 
fotografia da maquete sobre a composição de imagens aéreas do local, com retângulos 
dispostos em diagonal para representar a laguna. Na composição em planta baixa, 
podemos observar os três materiais utilizados, imagens aéreas, fotografias da 
maquete de madeira balsa e o papelão corrugado (Figura 57). 
 Nessa collage, a estratégia de projeto do elemento conector geometrizado 
como contraponto da igreja existente com a nova ilha com borda natural em uma 
forma surpreendente que nos lembra o novelo do fio de Ariadne, o penteado. " (...) 
uma espécie de nova terra, que poderia estar aqui ou em outro lugar da laguna. Esta 
poderia ser uma terra para caminhar, para passear, o jardim mausoléu que agora não 
existe em Veneza."275 Lembra ainda o penteado das esculturas de mármore que foram 
posicionadas ao lado da collage da maquete e do texto de Miralles na sua publicação.
 O percurso do labirinto como um penteado ressurge no projeto do Palácio de 

274 MIRALLES, Enric. El Croquis: Enric Miralles. n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 136. Tradução nossa.
275 MIRALLES, Enric. El Croquis: Enric Miralles. El croquis, n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 141. Tradução 
nossa.

Fonte: MICHELIS, Marco de; SCIMEMI, Maddalena. EMBT, Miralles e 
Tagliabue. Architetture e progeti. p. 219.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.

Figura 56: Collage San Michelle, 1998.
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Figura 57: Collage do labirinto no concurso de San Michele 
em Isola, Veneza, 1998.

Figura 58: Collage do Palácio de 
Esportes de Chemnitz, 1995.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. 
n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 109.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles.
n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 82.
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Chemnitz, inspirado nas gravuras japonesas de gueixas e samurais. Como estratégia 
projetual, seguiu a ideia original dos penteados orientais, denominados Shimada276.
 A composição, da etapa de apresentação final do projeto, acumulada e 
ressignificada de Chemnitz foi elaborada com cópias xerográficas, provavelmente 
manipuladas pelo recorte, cola, reduções, ampliações, e tem em sua base uma 
sequência das fotografias das fachadas do lugar. Trata-se de uma collage a partir 
de outras collages realizadas em tempos diferentes, com o objetivo de englobar e 
descrever o projeto como um todo, formando uma perspectiva (Figura 58).
 Na fachada composta, que serve de base, foram sobrepostas fotografias das 
estruturas metálicas esportivas existentes no local e gravuras do Shimada. Os cabelos 
se transformam em uma passarela que circunda a planta baixa técnica do estádio 
para chegar novamente após as dobras ao coque pronto. 
 A planta baixa técnica parece fazer parte do penteado, e, para Miralles, a 
maquete da planta baixa transforma-se, enfim em uma máscara oriental. As múltiplas 
seções do projeto estão ali representadas.
 No projeto do Parlamento da Escócia, o espaço como labirinto na sua 
concepção do arquiteto, contrariou a fluidez e o fez propor um novo tipo de percurso:

Estou muito pouco acostumado a trabalhar com arquiteturas de 
contenedor, não estou muito interessado. Por exemplo, no projeto 
do Parlamento da Escócia é muito importante o lugar onde as 
coisas estão, que o público fique logo abaixo da sala de debate, 
que, para atravessar de um lugar para outro, eles cruzem certas 
salas, situações que dão um caráter labiríntico. Você acha que em 
vez de um espaço como fluidez, trabalha com o espaço como um 
labirinto.277

 Observamos a busca pelo novo uso da representação da trama, da linha, que 
parte da experimentação constante do arquiteto, a geometria como elemento de 
articulação que permite "fazer as coisas menos reconhecíveis"278, como ele próprio 
afirmava “[...]  não se trata tanto de uma linha, mas de um feixe. Um projeto consiste 
em saber atar múltiplas linhas, múltiplas ramificações que se abrem em distintas 
direções. Meu modo de trabalhar está muito ligado à ideia de bisbilhotar ou de 
distrair-se”279

 No Pavilhão, as linhas do desenho (Figura 59) terminam na conformação 
da estrutura como um labirinto que conecta o rio ao bosque. Enric descreveu o 
"percorrido" labiríntico do projeto:

[...] eu acho que você estava apenas preocupado que o seu projeto 
aparecerá neste lugar assim, quase como uma pegada que vai 
desaparecendo sobre o que existe, no final um modo de formular 

276 No Japão os penteados eram usados para denotar a posição ou ocasião social, até o século VII 
o shimada-mage, com dois coques na cabeça, e o Kôkei, com dois coques erguidos eram os mais 
utilizados. Para as mulheres casadas o maru-mege, as moças ichô-gaeshi e para as moças na idade de 
casar era o shimada-mage. FRÉDÉRIC, Louis. O Japão: dicionário e civilização. São Paulo: Globo, 2008.
277 MIRALLES apud CORTÉS. CORTÉS, Juan Antonio. A complexidade do Real. In: El Croquis: EMBT Enric 
Miralles e Benedetta Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: El Croquis Editorial, 2009. P.22. Tradução 
nossa.
278 MIRALLES, Enric. El croquis: Enric Miralles, n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 268. Tradução nossa.
279 MIRALLES, Enric. El croquis: Enric Miralles, n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 264. Tradução nossa.
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é este labirinto. Eu diria que este é um tema do passado, o limiar 
quase desaparece porque no momento em que você entra em um 
prédio, já está fora dele [...] 280

 Nos desenhos e collages do cemitério e do Pavilhão, deparamos-nos com o 
sentido espiritual, primeiro conectado à morte, e depois aproximado ao encontro 
interior. Descobrimos, também, o labirinto como um caminho, um emaranhado de 
fios, e no caso do Pavilhão, às vezes se parece com um dragão, com uma cobra, e 
remete ao próximo tópico. As variações são muitas, Miralles perdeu-se até chegar ao 
seu centro e retornou com decisões de projeto, uma busca interior pela resposta.
 Encontramos, nas representações de Miralles os símbolos que evocam o 
bestiário surrealista, eles são como fragmentos, como por exemplo peixes e pássaros 
(Figuras 60, 61 e 62). Manifestações imagéticas coletivas que marcaram as expressões 
dos integrantes do movimento em diversas obras, em que a ameaça é o selvagem, 
uma presença constante no léxico do Surrealismo.
 Os peixes serpenteavam o pavilhão de Unazuki, eram carpas, que também 
estavam presentes em Pirámides acuáticas (Paul Klee, 1924), Lenda Japonesa 
(Federico Garcia Lorca, 1926) (RIVAS, 1998), formavam um cardume, eram como 
submarinos concebidos na retícula ondulante do projeto. Os peixes assumem um 
importante significado no Surrealismo, evocando o não domesticado, como símbolo 
do inconsciente que se movimenta na água, da fluidez dos pensamentos. Uma fuga, 
uma busca pela realidade além do cotidiano (ROVIRA, 2011) 
 Outra collage que se destaca é a do Centro Eclesiástico, em Roma (Figura 66), em 
que o volume da edificação foi representado por um peixe. Um peixe monocromático 
recortado com precisão e aplicado sobre uma única imagem colorida do terreno que 
conduz a sinuosidade formal da edificação. Ali, o peixe está morto e surge como uma 
oferta de alimento que remete ao significado religioso da edificação,  nela o arquiteto 
não utilizou a sobreposição panorâmica ao estilo de Hockney, são apenas duas 
imagens em uma analogia definidora da sua estratégia projetual. Também temos esta 
forma em vários croquis de estudos, como no projeto das pequenas casas de madeira 
na Alemanha (1995), (Figura 62). São novamente peixes, mas agora em movimento, 
sugerindo formas e percursos. A composição representa um peixe nadando de um 
lado para outro, a cabeça geometrizada, às vezes ordena a composição. As formas 
podem ser observadas na implantação e no protótipo das casas depois do projeto 
executado.
 Para Miralles, o pavilhão "é uma silhueta que... devido ao jogo de transparências 
começa a jogar com os perfis naturais das montanhas, e com a água do rio... Peixes ou 
pássaros"281. O símbolo do pássaro igualmente faz parte do imaginário do Surrealismo 
e representa a conexão entre o céu e a terra presentes na ponte e na passarela.

280 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência.  EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015. 5/18.
281 MIRALLES apud CORTÉS, Juan Antonio. A complexidade do Real. In: El Croquis: EMBT Enric Miralles 
e Benedetta Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: El Croquis Editorial, 2009. Tradução nossa.
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Figura 61: Collage com a imagem de um peixe para Igreja e 
Centro Eclesiástico em Roma, 1994.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. 
n°30+40/50+72(II)+100/101. p. 343.

Figura 59: Croquis de estudo, 
originais com menção ao 

labirinto do Pavilhão de 
Unazuki, 1991. Lápis de 

cor, grafite e caneta sobre 
sulfite tamanho A3. Imagem 

da carpeta 1/2 Pavilhão 
de Meditação, cedida por 
©Fundació Enric Miralles, 

2017.
Fonte: Acervo da autora.

Figura 60: Croquis de estudo 
que se assemlham a peixes, 

1991. Lápis de cor, sulfite 
tamanho A4. (recorte digital 

feito pela autora)
Imagem da carpeta 1/2 
Pavilhão de Meditação, 

cedida por ©Fundació Enric 
Miralles, 2017.
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Figura 62: Desenhos com formas de peixes com lápis 
de cor do projeto das casinhas alemãs em madeira, 
1995.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. 
n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 362.

Figura 63: Collage com flores do projeto da Casa Damge, 1999.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. 
n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 102.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.



CARPETAS GROGUES             185 

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. 
n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 102.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.

 Na collage da Casa Damge (1999) (Figura 63), surgem flores coloridas 
transformadas em pássaros que configuram um plano vazado, em movimento de 
revoada, de dispersão que se materializou em linhas que formam a superfície de um 
volume. Podemos observar o efeito de perspectiva "esticada" pelos pássaros por uma 
forma manipulada em ângulos e cores posicionada em frente a um conjunto de linhas. 
Por trás, está a fotomontagem panorâmica da fase do levantamento do terreno, que 
foi elaborada com as fotografias do lugar. 
 As imagens dos pássaros voam da base horizontal da fotomontagem e 
transpassam muito suas bordas. Elas conduzem o nosso olhar para fora da panorâmica 
ao mesmo tempo que a ampliam. O arquiteto nos relembra que os pássaros são uma 
usual representação da leveza, da liberdade e da espiritualidade.
 Divergindo do símbolo do etéreo está o da serpente, com seu significado 
atrelado ao mundo terrestre. A serpente é uma variação fácil de ser desenhada, um 
traço ondulado, talvez com a cabeça mais espessa, e a encontramos nos estudos do 
arquiteto, não somente no projeto do Pavilhão de Unazuki, como em vários projetos, 
por exemplo, no novo acesso da estação de Takaoka (1991-1993), no conjunto das 
salas de aula da Universidade de Valencia (1991-1994), Hospital Geriátrico de Palamós 
(1993) e Biblioteca Pública de Palafolls (2000), enfim em projetos que utilizam as 
suas linhas como elemento gerador. As sutilezas simbólicas podem ser exploradas na 
sua obra. Para nos referirmos a esse aspecto, partiremos da seguinte afirmação de 
Frutiger:

No confronto com o medo primitivo, em várias culturas a serpente 
obteve uma posição de destaque na decisão simbolizada sobre a 
vida e a morte. A antiga associação figurativa da serpente com o 
falo, em conjunto com a ideia de fonte da vida emerge do subsolo 
como uma raiz semi-encoberta, coloca o animal sob uma luz 
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completamente ambivalente: portador da morte- gerador da vida. 
Em relação à reflexão profunda do ser humano sobre o renascimento 
e a imortalidade, o fenômeno da troca de pele na serpente deve ter 
tido uma interpretação simbólica ainda mais sutil.282

 Novamente no projeto do Pavilhão de Unazuki, o tema da serpente surge da 
mutação das linhas fortemente relacionado com a cultura oriental, a interpretação da 
vida que emerge e percorre o mundo terrestre aparece nas collages, nos desenhos e 
até na obra construída (Figura 64).
 Também, aproxima-se das formas das pérgolas da Avenida Icária (1990-1992), 
onde Miralles as relacionava com o passado industrial do local e uma procissão de 
bonecos gigantes, diabos e cabezudos, da cultura catalã. No entanto as formas finais 
de ambos os projetos podem ser interpretadas como árvores.
 Quando analisamos o pavilhão construído, percebemos a transfiguração como 
retórica. A estrutura, ao mesmo tempo que parece uma ruína, também se assemelha 
com a paisagem natural do entorno. A estrutura final parece com os bambus, parece 
com os galhos da vegetação circundante. Aí, encontramos a figura do abraço e das 
imagens rupestres, elas estão lá, porém as relações com o entorno transparecem 
mais devido à abstração.
 Em vários projetos, existem estes tipos de estruturas lineares, como na 
contemporânea Estação de Takaoka, no Círculo de Leitores de Madri (1990),  
embrionárias em Parets del Vallés e nas esculturas lineares do Parque Diagonal Mar. 
As linhas de Max Bill ganham outras formas a partir das mãos do arquiteto.
 As linhas das inimages representam uma síntese da repetição dos fragmentos 
ressignificados, Desses símbolos e experimentações do projeto, elas condensam a 
natureza do lugar e o universo do arquiteto. 
 As retóricas da acumulação e da transfiguração dos elementos da collage 
no projeto são consequência da repetição da sua forma que nunca é a mesma, da 
trajetória temporal mencionando o lugar e sua história. Esta aproximação torna-se 
tão evidente que a sequência das collages demonstra de imediato a sua importância 
como ferramenta de projeto, pois percebemos que o pavilhão já estava lá antes 
mesmo de ser construído.
 

 

282 FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. P.217.
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Figura 64: Planta baixa do Pavilhão de Unazuki, 1991.

 

 

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 328.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.
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4. 2. CASITA DE MADEIRA, COPENHAGUE (1996)
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Figura 65: Pasta fechada do Projeto Kolonihaven – Casita de Madera, 
imagem cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da Autora.

Figura  66: Collage “O lado de dentro da carpeta, Casinha”, Kolonihaven – Casita de Madera , 2018.
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 67: Casita de madera 
da instalação Kolonihaven, 

Enric Miralles, remontada no 
Palácio Real de Pedralbes, 2008. 

Imagem da 
carpeta 1/2 Kolonihaven,

 cedida por ©Fundació Enric 
Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da autora.

 
 O projeto da pequena estrutura de Kolonihaven283 (Figura 67)  consistiu  em um 
convite a vários escritórios de  arquitetura284, Dominique Perrault, Mario  Botta,  Michel 
Graves, Arata Isozaki, entre outros, para conceberem interpretações das pequenas 
construções das casas das famílias de trabalhadores, uma tradição transformada 
em instalação para o evento no parque, Copenhagen the cultural capital of Europe. 
Enric Miralles e Benedetta Taglibue projetam “um espaço que reflete a passagem 
do tempo: a atmosfera, o cronológico e inspiração de ambos. Talvez seja mais um 
dispositivo cujo fim é capturar o tempo, entendido como um ciclo: as estações, o filho 
crescendo...”.285 

283 O termo Kolonihaven compreende os loteamentos com pequenas casas que costumavam pertencer 
às famílias da classe trabalhadora das cidades dinamarquesas, estendendo-se para Noruega e 
Holanda. Neles encontramos além das casas, os jardins e hortas cumprindo um objetivo econômico e 
de subsistência. 
284 Participaram dezoito escritórios de arquitetura, inicialmente eram treze e mais tarde cinco se 
juntaram ao grupo, são eles em ordem de adesão à participação: Tadao Ando, Mario Botta, Ralph 
Erskine, Frank O. Gehry, Michael Graves, Heikkinen & Komonen, Hjördis e Dennis Architects, Arata 
Isozaki, Josef Paul Kleihues, Leon Krier, Henning Larsen, Richard Meier, Enric Miralles e Benedetta 
Tagliabue, Dominique Perrault, Richard Rogers, Aldo Rossi, Alvaro Siza e Søren Robert Lund. 
285 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência. EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015. p.11/20. 
Tradução nossa.
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 Conforme Miralles,

São as casas que são colocadas nos pomares da periferia, na 
tradição alemã. Kolonihaven tem duas coisas, ambas importantes 
... A primeira coisa que achamos que era um lugar para escolher. 
Um desses anuários camponeses em que os dias do ano são como 
uma série de gavetas. São lugares intimamente ligados à passagem 
pessoal do tempo. A primeira ideia foi essa. Então encontramos 
um desenho de Le Corbusier: o de uma casa com um filho e seu 
pai, quando os anos passam. E esse é um dos momentos-chave da 
passagem do tempo. E o que fizemos foi quase jogar entre a casa, 
que é quase um vestido, que permite retirar alguns dos movimentos 
de uma pessoa mais velha e também de uma criança, mas esse é um 
lugar onde o pai não pôde entrar. Estes dois projetos – Teselônica e 
Kolonihaven - são como uma manifestação de uma ambição (...).286

 Pertencente aos projetos classificados por Miralles como 1ª família, 
"Movimento de Terra", percebemos o projeto mais pela possibilidade de percorrer 
as topografias nos locais onde pode ser implantado, como um prolongamento do 
percurso da infância, do que os outros projetos que estão nessa categoria.
 Os primeiros estudos emergiram da sequência fotográfica de Catarina, filha 
de Enric e Benedetta, arrastando a pequena cadeira e formando um percurso que 
depois foi redesenhado várias vezes nos croquis, como trajetórias, como um ninho, 
como um abrigo. Essa sequência é a alma do projeto, é, inclusive o conceito que parte 
do croqui de Le Corbusier em que o filho convida o pai para brincar, “P´pa, vient jouer 
chez moi!”,  "Papai, venha brincar na minha casa!", ou seja, o mesmo convite que 
Miralles viu na trajetória feita por Catarina. O projeto é um brinquedo.
 A casinha foi remontada e reestruturada após a morte de Miralles na instalação 
no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA), exposição Un-private 
House (2001) e, no término da mesma foi transferida para o Parque Diagonal Mar.  
Ainda existe outra versão, executada em 2005 (Figura 67), que faz parte do projeto 
de paisagismo permanente das renovações do Jardim do Palácio de Pedralbes, mas 
infelizmente ela está isolada impossibilitando as crianças de brincar  287.

286 TUÑON, Emilio; MANSILLA, Luis Moreno. Apuntes de uma conversación informal (com Enric 
Miralles). In: Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El Croquis Nº 100/101. 1 ed. Madrid: 
Editorial El Croquis, 2000. p.13. Tradução nossa.
287 Estas informações estão nas carpetas, porém foram complementadas informalmente pelos 
arquitetos Salvador Gilabert Sanz e Nil Corominas na ocasião da pesquisa realizada na Fundação Enric 
Miralles.
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4.2.1. CARPETAS
Quantidade de carpetas: 2 (duas)

 Este projeto também possui apenas duas carpetas grogues no acervo. 
Assim como no anterior, encontramos nele, inicialmente, o material referente às 
primeiras informações do projeto, ou seja, uma publicação em dinamarquês com 
várias fotografias (Figuras 172, 173 e 174 - anexo C2).  sobre o estilo de vida nesses 
loteamentos, com imagens das construções tradicionais, dos jardins, das hortas e da 
vida da comunidade. Junto a esta publicação está um caderno em formato A3 com 
o registro do levantamento cadastral e a proposição de restauração, em desenhos 
técnicos, de uma destas casas em madeira da década de 1940, a denominada Casa 
Sotter. 
 Estas informações iniciais, logicamente, auxiliaram na caracterização do 
lugar até então desconhecido do arquiteto, como um lugar tradicional da cultura 
dinamarquesa e fortemente ligado à passagem do tempo.
 Na carpeta, existem alguns panfletos da exposição e um material com cards  
de todos os arquitetos. Além de um material póstumo formado por uma sequência 
de fotografias de autoria de Domi Mora, realizadas em 2008, no Jardim do Palácio 
Pedralbes, algumas fotografias foram manipuladas de maneira sobreposta e 
fragmentadas com o auxílio de software no computador (Figura 175 - anexo C2). 
 Dentro da pasta, estão igualmente catalogadas as fotocópias originais de um 
relógio floral de Lineu, desenvolvido pelo naturalista botânico Carolus Linnaeus no 
século XVIII, que consistia na disposição das plantas conforme seu horário biológico 
de abertura e fechamento das flores ou inflorescências. Além das fotocópias dos 
croquis de Le Corbusier e da sequência de fotografias de Catarina (Figura 68 e Figuras 
176 e 177 - anexo C2). 
 A partir desse material, Miralles iniciou os desenhos da trajetória de Catarina 
que se transformaram no movimento do relógio floral, no movimento da vida e nesses 
primeiros passos, formou-se a história de um lar. Os primeiros desenhos são mais 
figurativos e, com o avanço da série, eles vão progredindo em um desenho abstrato 

Figura 68: Fotografia da sequência de Catarina para o 
projeto de Kolonihaven, 1998. 
Imagem da carpeta 1/2 Kolonihaven,
cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 69: Um dos primeiros desenhos de Catarina 
empurrando a cadeira, 1998. Imagem da carpeta  1/2 
Kolonihaven, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Croqui (Grafite).
Suporte: folha sulfite.
Dimensões: A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo da Autora.

Figura 70: Desenho da trajetória de Catarina empurrando a 
cadeira, 1998. Imagem da carpeta 1/2 Kolonihaven, cedida 
por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Croqui (Grafite).
Suporte: folha sulfite.
Dimensões: A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo da Autora.

de síntese das linhas principais. Os desenhos a mão livre, rápidos e vigorosos, são 
monocromáticos de grafite ou caneta azul sobre papel manteiga, papel vegetal 
e bloquinhos. Aqui, percebemos que o arquiteto não utilizou lápis de cor como 
ferramenta de expressão gráfica (Figuras 69 e 70). 
 Após esses desenhos, surgiu a ideia, quando estava em sua casa, de fazer uma 
maquete e, para isso usou uma barra de sabão, material que estava disponível no 
momento, fugindo do padrão de madeira balsa já adotado na época pelo escritório 
como uma espécie de marca registrada. Essa pequena e única maquete de sabão, 
delicada e ao mesmo tempo robusta, iniciou a produção das outras maquetes dentro 
da maquetaria que estilizaram suas principais linhas, em uma série de modelos 
investigativos confeccionados em arame e madeira balsa. Sobre esse processo de 
manipulação das formas temos uma série de fotografias da evolução das maquetes 
de estudo de autoria do fotógrafo Giovanni Zanzi (Figura 71). 
 Os princípios estruturais do projeto foram basicamente ditados por essas 
maquetes, devido à pequena escala e ao programa de necessidades que se assemelhava 
a um mobiliário urbano. A casinha se parecia com uma folie, ou seja, uma pequena 
estrutura vinculada ao ócio do século XIX288. Na construção existem duas entradas, 

288 Folie, palavra francesa, usada para denominar uma pequena construção popularizada no século 
XIX, utilizada para ornamentação dos jardins e parques e de caráter excêntrico, pois evocava o ócio e a 
inutilidade não tendo um programa de necessidades permanente.
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Figura 71: Fotografias das maquetes de estudo. Acima à esquerda está a maquete de sabão que iniciou os estudos, 1998. 
Imagem da carpeta 1/2 Kolonihaven, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Maquetes de sabão, madeira e madeira balsa.
Suporte: bases de madeira e madeira balsa.
Técnica de acervo: fotografias de Giovanni Zanzi. Impressão em papel fotográfico brilhante, A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo  da autora.
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uma grande e outra pequena, pais e filhos brincando juntos, basicamente três 
alturas escalonadas representando o crescimento, a vida. A casa cresce junto com os 
moradores. Nas relações do interior com o exterior, além dos acessos, é importante 
destacar que a parte próxima à árvore existente no local da instalação original de 
Copenhague possui uma altura menor, fazendo a transição entre ela e o jardim do 
parque serem mais suaves. 
 O projeto reflete e intenção do tempo em dois aspectos: em um sentido 
mais universal, como o ciclo da natureza, e no sentido da passagem do tempo em 
família em que podemos imaginar as crianças correndo ao redor dos pais sentados 
à mesa. No material das publicações contidas dentro da carpeta, encontramos este 
manuscrito que resume o "projeto-collage" da casinha de madeira:

Esta pequena casa de Kolonihaven trouxe algumas associações 
às mentes que ainda são o caminho mais sincero para descrever 
este edifício. Captando a passagem do tempo… A casa, então,  se 
torna um calendário. Registra o movimento do tempo durante o 
ano ou durante toda a vida… Quarto das crianças… Uma criança 
convidando um adulto para brincar, ao seu lado. "Papai, vem brincar 
na minha casa!", como desenhada por Le Corbusier. Pai e filha que 
entram no mesmo lugar por duas portas diferentes: uma pequena e 
a outra grande. Uma menina dá seus primeiros passos com a ajuda 
de uma cadeira em miniatura. A casa é construída em torno desses 
movimentos familiares da passagem do tempo: envolvendo mobília, 
movimento e tempo. Esta casa é uma pedrinha em uma paisagem 
de bonsai: é uma rocha em uma paisagem artificial de areia. Você 
pode observá-la e deixar sua mente ir.289

 Ao analisarmos todos os desenhos, podemos observar o início com a menina 
empurrando a cadeira, progredindo até a concepção da "casinha" síntese do itinerário 
por ela percorrido. Este processo foi resumido pelo arquiteto na libreta-collage, 
conjuntamente com a evolução das maquetes, desde a de sabão até a proposta final 
em madeira balsa.

4.2.2. LIBRETA-COLLAGE OU "CATARINA NO PAÍS DAS MARAVILHAS"290

 A libreta-collage (Figuras 72, 73 e 74), produzida pelo arquiteto após o término 
do projeto, contém as informações do projeto, o recorte e o encontro, a elaboração 
e sobreposição de imagens da Catarina, das maquetes, das cópias xerográficas, tudo 
isso como uma síntese das propostas apresentadas anteriormente.
 Temos aqui um novo material que propõe um olhar mais voltado ao processo 
do que apenas ao projeto. Com ele, podemos traçar um paralelo com as cadernetas 

289 MIRALLES, Enric. CARPETA KOLONIHAVEN – CASITA DE MADERA. Arquivos da carpeta de projeto de 
EMBT, Barcelona, 1996. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. Tradução nossa.
290 "Como no livro de Lewis Carroll, Alice no país das maravilhas. Livro que Enric gostava muito". 
TAGLIABUE, Benedetta. Alegorías, formas e monólogos relevantes, 1991-1994. In: ROVIRA, Josep 
M. Enric Miralles, 1972-2000. Colección arquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de 
Arquitectos. 2011. p.109.
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de viagem de Miralles291, em que "a anotação e o desenho eram uma forma de pensar, 
de aprender e uma maneira de fixar o pensamento no papel, esses desenhos são em 
si uma maneira de fazer arquitetura".292

 Quando fechado, o livrinho artesanal de papel canson com sua capa forrada 
de tecido azul tem apenas a pequena etiqueta branca escrita à mão "Kolonihaven, 
Març 96" fazendo menção ao projeto. Ao abrirmos, ele pode ser "lido" aos poucos, 
manuseado dobra por dobra, pode ser aberto parcialmente ou sobre uma mesa todo 
de uma vez, afinal são dois metros e meio de collage. Após terminarmos a leitura 
percebemos que a collage pode ser cíclica, e abrimos novamente o caderno por 
completo, para depois retornamos em uma leitura invertida ou remontada de forma 
parcial.
 A primeira leitura a libreta, inicia com um pequeno texto escrito com caneta 
azul293, fazendo referência à passagem do tempo como as páginas de um livro e o 
calendário das flores. Ali estão dois croquis. O primeiro é uma série de números que 
formam um calendário com uma cruz, marcando o nascimento da sua filha, são  como 
as páginas do calendário e a marcação do ritmo, quase uma partitura. O texto inicia 
"Eles não voltam e nem o tempo... nem este número de páginas...Os dias do ano são 
como uma série de cálculos".294 
  Ao lado esquerdo do pequeno texto já surgem a cópia em preto e branco 
dos croquis de Le Corbusier, do pai parado na porta da casa estendendo a mão para 
o filho, com a frase "Fiston, entre chez moi..." imagem seguida de uma sequência 
em forma de tabela do calendário floral de Lineu, em que conseguimos observar as 
letras, os números e principalmente os signos astrológicos referentes à posição da 
época de cada floração, coladas sobrepostas e preenchendo a perspectiva da parede 
adjacente à porta. 
 Esta pequena collage está acima da união de três imagens, em xerox, com 
leitura da esquerda para a direita. Primeiro vem o outro croqui de Le Corbusier 
acompanhado de " P'pa, vient jouer chez moi ...". Desta vez é a criança que está 
embaixo da pequena porta e puxa com força seu pai para brincar. Após, vem a imagem 
da maquete de sabão e o círculo das flores.
 No princípio temos a impressão que o texto escrito pelo arquiteto se 
transforma na sequência de símbolos do calendário e as imagens vão crescendo e 
espaçadamente, como que no ritmo mencionado no croqui.

291 Na época de visita ao acervo os cadernos de viagem ainda não estavam totalmente catalogados 
e disponibilizados pela Fundação. Em notícia postada no endereço eletrônico da Fundação Enric 
Miralles, os cadernos da viagem de Miralles à India, em 1992, conjuntamente com os de Elías Torres 
seu companheiro de viagem, fizeram parte da Exposição Los Colores de Le Corbusier en la India (2019).
292 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência.  EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015. p.6/3. 
Tradução nossa.
293 O texto da libreta foi escrito pelo próprio arquiteto durante a sua confecção. Este texto original 
serviu para vários xerox existentes nas carpetas, os quais estão reduzidos e ampliados.
294 MIRALES, Enric. CARPETA KOLONIHAVEN – CASITA DE MADERA. Arquivos da carpeta de projeto de 
EMBT, Barcelona, 1996. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. Tradução nossa.
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Figura 72: Libreta-collage fechada, acima à esquerda na outra página.
Figura 73: Detalhe do texto escrito por Miralles e primeiras collages da Libreta-collage, abaixo à esquerda na outra página.
Figura 74: Libreta-collage aberta sobre a mesa do escritório de Miralles, abaixo.
Imagens da carpeta Kolonihaven 1/2, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Collage (fotografias e xerox) com anotações e croquis com caneta azul. 
Suporte: caderneta de papel canson canelado com capa em tecido azul.
Dimensões: 33x12cm (fechada) e 33x250cm (aberta).
Fonte: Acervo da autora.
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Figura 75: Libreta-collage, montagem digital feita pela autora, imagem abaixo.
Imagens da carpeta Kolonihaven 1/2, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Collage (fotografias e xerox) com anotações e croquis com caneta azul. 
Suporte: caderneta de papel canson canelado com capa em tecido azul.
Dimensões: 33x12cm (fechada) e 33x250cm (aberta).
Figura 76: Detalhes das fotocópias com as bordas rasgadas e fotografia da maquete recortada. Imagem inclinada e 
aproximada. Acima na página. Imagens da carpeta  1/2 Kolonihaven, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Fonte: Acervo da autora.

 Também fazemos a leitura que a primeira maquete de sabão do início da 
caderneta evolui por meio dos estudos até o modelo final. Neste percurso de evolução, 
temos como companhia as fotografias da trajetória da menina com a cadeira em 
miniatura girando ao redor do projeto, que conduzem à leitura horizontal desta série 
(Figura 75). 
 A composição tem um momento em que Catarina parece girar, e as maquetes 
vão surgindo com mais frequência. Tudo em uma leitura horizontal ondulante que 
termina na foto dela girando a cadeira, fazendo alusão ao tempo cíclico, ao relógio. 
 A caderneta não possui material no seu verso, com a collage monocromática 
elaborada em apenas um dos seus lados. 
 Sobre um aspecto muito especial na técnica de composição da libreta, Miralles 
colou as fotografias de sua autoria, sejam das maquetes, sejam de Catarina, com as 
bordas retificadas pela tesoura. Já as cópias das imagens de referências, Le Corbusier 
e do relógio floral tiveram as suas bordas rasgada manualmente. A intenção em 
diferenciar as duas pode ser interpretada pela união da nova proposta com o antigo 
ou também como a justaposição de dois tempos (Figura 76).
 O projeto transforma-se em uma livre adaptação do livro preferido de Enric 
quando criança, em que ele cria por meio das suas collages a sua versão de "As 
aventuras de Catarina no País das Maravilhas", incorporando a narrativa da collage 
para questionar a lógica das escalas, as figuras da sua filha pouco variam de tamanho, 
porém diferem em relação a sua disposição, quando comparadas com as imagens das 
maquetes, estas sim parecem crescer dentro da composição, fazendo com que os 
percursos, que têm como premissa o convite da menina ao pai, demonstrem de uma 
maneira poética as constantes mudanças das fases da vida. 



CARPETAS GROGUES             203 



204    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

4.2.3. SIMBOLOGIA: O DENTRO O FUERA DE LA CARPETA.

 O tema da infância e seus significados assim com outros símbolos, fazem parte 
do universo de Miralles e, por meio deles, seus projetos se aproximam da sua vida 
pessoal e, com estas relações, permitem atribuir características importantes na sua 
concepção.
 Em 1992, com o projeto de um parque com centro cívico em Mollet Del Vallés, 
o arquiteto manipulou a topografia, muros, grafites, escadas e outros elementos 
construídos com sobreposição, valorizando a estética da periferia, quase que como 
uma ruína e onde a cor adquiriu uma importância não encontrada nas obras anteriores. 
Uma  paisagem onírica  que simula luzes e  objetos voando,  vegetação acima do nível 
do solo, o minúsculo e o gigante, o retorno à infância, também como no livro de Alice, 
de Lewis Carroll, ou até mesmo como nos quadros de Chagall. Para Miralles, o tempo 
é circular e se devora a si mesmo. É um tempo mítico, regido por outro sistema que 
não a racionalidade pura e linear (TAGLIABUE, 2011).
 A infância está presente em várias collages, como por exemplo, nas da 
Escadaria de São Jorge (Scalinata de San Giorgio), do concurso para o Instituto de 
Arquitetura, em Veneza (Figura 77), em que as crianças, Catarina e Carolina, foram 
fotografadas em três diferentes ângulos. 
 Com esse artifício, criou diversos pontos de interesse e possibilitou um 
percorrido pela imagem final formada, a fim de denotar a dinâmica da passagem 
do tempo. As fotografias foram sobrepostas, e as crianças em primeiro plano no 
canto inferior direito sobem e escalam a escadaria chegando na base da coluna e 
dispersando-se na lateral superior esquerda, já mais afastadas brincando entre  as 
pombas. 
 A coluna foi representada como um elemento gigante que serve de ponto 
de redirecionamento do percurso. Um ponto de apoio, mas diferente da cadeira 
de Catarina que faz parte do percurso, agora temos um elemento que direciona o 
olhar e a subida das meninas. O arquiteto convidou para o passeio... "Vamos dar um 
passeio... Fomos dar um passeio e visitamos o redentor. Catarina e Carolina subiram 
as escadas. Um jogo nas escadas começou entre as duas garotas. No fundo, ou em 
algum reflexo, o Canal de Giudecca, a Zattere à distância".295

 Algumas publicações trazem esta fotomontagem agrupada com outras três 
imagens, a volumetria do projeto e uma pequena planta baixa, como uma collage de 
criação. Porém a imagem das crianças na escada realizada durante o levantamento 
do lugar, definitivamente, demonstra a passagem do tempo no seu percurso por 
meio da acumulação das imagens das meninas. Segundo Cezar, "as meninas em 
diferentes momentos dão a dimensão temporal e dinâmica da fotocomposição, além 
de evidenciar a poderosa escala do fragmento da coluna".296

 O tempo e a velocidade na collage do Showroom de automóveis (1995) (Figura 
78), a collage como transfiguração, remetem a uma plasticidade presente no quadro 
de Dalí, “A persistência da memória”, uma técnica muito diferente das demais collages 

295 MIRALLES, Enric apud MICHELIS; SCIMEMI. EMBT, Miralles e Tagliabue. Architetture e progeti. 
Milão: Skira editore p. 197. Tradução nossa.
296 CEZAR, Laura Lopes. Arquitectura y representación: Álvaro Siza y Enric Miralles. 2007. Tese 
(Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: 
Departament de Expresión Gráfica Arquitectónica I, UPC, Barcelona, 2007. p.317. Tradução nossa.
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Fonte: MICHELIS, Marco de; SCIMEMI, Maddalena. EMBT, Miralles e Tagliabue.
Architetture e progeti. p.151.

Figura 77: Collage escadaria de São Jorge, concurso segunda fase, escola de arquitetura em Veneza, 1998.

Figura 78: Prancha com collages do Showroom para venda de automóveis, 1995.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. 
n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 381.
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do arquiteto, reinterpretando o espaço e o tempo e, por vezes, apenas conformando 
perímetros, aproximando-se e distanciando-se da intenção surrealista (CEZAR, 2008).
 A técnica utilizada pelo arquiteto foi a sobreposição de recortes de imagens 
de reflexos de Barcelona, com carros recortados como cascas e palavras em alemão297 
dispostas em uma espécie de fluxograma arquitetônico. 
 Os reflexos são deformações da pertubação do real, a deformação convertida 
em imaginação. Conforme discorreu o arquiteto, a leitura sobre a collage seguiu 
"propondo que a harmonia do mundo se manifesta na forma e no número, sempre 
no final aparece D'Arcy Wentworth com seu livro On Growth and Form, de 1961. Seu 
trabalho tem similitudes com um catálogo. Observa como os sistemas de elementos 
naturais podem ser transformados um nos outros..."298 
 Miralles considerou o pensamento de Wentworth, ou seja, que as forças 
internas e externas resultam na forma da natureza, e a deformação está dentro desta 
regra que utilizou a retícula como parâmetro e as deformações também regidas por 
ela.
 Ao analisarmos a sua forma, percebemos várias imagens distorcidas dos 
reflexos, unidas na forma de percurso periférico como se fosse um mapa. Na parte 
inferior esquerda, está uma maquete monocromática, confeccionada de madeira 
balsa, conectada aos reflexos coloridos que sobem até uma coluna esbelta com a 
marca "swatch". Já no fim, está a estrutura do carro com a repetição de portas e 
bancos chegando em uma edificação com um letreiro "Yves Saint Laurent", uma 
edificação do entorno do local do projeto. A fluidez dos reflexos denota movimento 
ao  "mapa" que se formou dos caminhos, para assim surgir uma das suas primeiras 
interpretações.
 Nas collages panorâmicas do levantamento do Canal de Giudecca e a dos 
Vaporettos (Figura 79), pertencentes ao projeto da nova Escola de Arquitetura, 
observamos os deslocamentos do tempo. Os barcos deslocam-se na horizontal, 
lentamente. Na primeira montagem e na segunda, a mudança de percurso 
intensificada pela curva decrescente acaba por delimitar os canais de Veneza. Ao 
observar as bordas das fotografias sem correção, identificamos a acumulação dos 
Vaporettos conformando o percurso. Não conseguimos identificar quais figuras são o 
mesmo barco, porém isso não importa, o que importa é observamos a passagem do 
tempo.

As fotografias estão unidas em tal forma que criam uma estrutura 
em zigue-zague, que culmina na extremidade superior insinuando 
a dimensão do canal veneziano. As sombras projetadas na água 
não são mais reais, elas são construídas por momentos sucessivos, 
criando figuras entre cortes abruptos.299 

297 As palavras em alemão que estão na collage, no sentido da baixo para cima, da esquerda para a 
direita, são: peças, MCC 3, luz janela, porta, assento e ingredientes. Tradução nossa.
298 MIRALLES, Enric. El croquis, n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 329. Tradução nossa. 
299 CEZAR, Laura Lopes. Arquitectura y representación: Álvaro Siza y Enric Miralles. 2007. Tese 
(Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: 
Departament de Expresión Gráfica Arquitectónica I, UPC, Barcelona, 2007. p.318. Tradução nossa.
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Figura 79: Fotomontagem Vaporettos, Grande Canal de Veneza, 1998.

Fonte:  MICHELIS, Marco de; SCIMEMI, Maddalena. EMBT, Miralles e Tagliabue.Architetture e progeti. p.194.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.



208    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

 Na Casa Damge, apresentada, na carpeta anterior (Figura 63), relacionada em 
um primeiro momento com o bestiário surrealista, também pode ser analisada sob 
a ótica da questão temporal. Essa collage apresenta pássaros, flores, que podem ser 
peças de um quebra-cabeça, para metamorfosear a edificação tradicional existente 
como se fosse a passagem do tempo. O tempo da transformação, da acomodação, e 
na apresentação do projeto para os clientes, o arquiteto relembra “...“Falaremos do 
tempo, já veremos como faremos”. E  então  nos responderam: 'Fantástico! Porque o 
patrocinador é um fabricante de relógios'. Tudo encaixa...”300

 No projeto executado, a leitura da retórica da collage conceitual se entrelaça 
nas suas acumulações. O espaço produzido pelo arquiteto na Casinha de Madeira é 
o imaginário da vida familiar, da casa que a tem a porta grande e a pequena, e o seu 
interior é o lugar das brincadeiras. 
 Nos desenhos das plantas baixas, estão junto à estrutura complexa de madeira 
o mobiliário, ou seja, as poltronas, a mesa de refeição com três cadeiras e os pratos. 
No canto esquerdo, a cadeira miniatura da menina (Figura 80). A mobília desta casa 
apenas está no plano das ideias, pois no projeto executado sobre a areia nos parques 
por onde "andou" ela não se materializou. Assim como a Love House,

Um desenho é sem dúvida mais que a sombra de um objeto ou 
ser, mais que um monte de linhas, mais que uma resignação ante 
a inércia do convencional. É um símbolo comunicacional, mas 
também, por sua vez, a representação de um modo de fazer e de 
antecipar um mundo possível.301

 Na casinha, a acumulação das linhas do desenho, tridimencionalizadas  
inicialmente na estrutura das maquetes, materializam-se depois no parque. Da 
mobília, temos um pedaço de cômoda com uma gaveta e um banco, ou degrau gigante 
com rodízios, que em um momento é externo, mas em outro pode ser interno, num 
vai-e-vem conforme as brincadeiras das crianças.
 Ao incluir Catarina Miralles Tagliabue na ficha técnica do projeto como 
colaboradora302 ao lado dos arquitetos e técnicos do escritório, Miralles reafirma mais 
uma vez, em Kolonihaven, sua intenção de fazer com que o tempo seja cronológico 
das estações do ano, da vida, foi uma metáfora para projetar junto com a filha um 
lugar para eles brincarem. 
 Esta casinha é "uma pedra em miniatura em uma paisagem bonsai", e 
conseguimos perceber que o poder de síntese dos seus significados pode ser levado 
pelos passos de Catarina para outros projetos.

 

300 MIRALLES, Enric apud TUÑON, Emilio; MANSILLA, Luis Moreno. Apuntes de uma conversación 
informal (com Enric Miralles). In: Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El croquis, n° 
30+40/50+72(II)+100/101. Madrid: El Croquis Editorial, 2000. p.19. Tradução nossa. 
301 FUÃO, Fernando. Love House, um projeto de Lars Lerup: Desenho e idea, desenho e projeto (1887-
1988). 2012. Disponível em: https://fernandofuao.blogspot.com/2012/12/love-house-um-projeto-de-
lars-lerup.html. Acesso em: 20 maio 2019.
302 El croquis, n°30+40/50+72(II)+100/101. Madrid: El Croquis Editorial, 2000. p.303.
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Figura 80: Planta Baixa do projeto final, Kolonihaven, 1998.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 
 n° 100/101. p. 122.

Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.
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4. 3.  VILA PINHEIROS, RIO DE JANEIRO (1996)
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Figura 81: Pasta fechada do Projeto Vila Pinheiros, 
imagem cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da Autora.

 Figura 82: Collage “O lado de dentro da carpeta, Rio de Janeiro” , Vila Pinheiros, 2018.
Fonte: Acervo da Autora.
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 Esse projeto para a Vila Pinheiros surgiu da aspiração para a participação de 
Miralles na palestra do evento organizado pelo Centro de Estudos Arquitetônicos 
e Urbanísticos do Rio de Janeiro, CEUA, entidade sem fins lucrativos destinada a 
reflexão e elaboração de propostas urbanísticas para as cidades contemporâneas, em 
conjunto com a Secretaria Municipal de habitação (RJ), coordenado pelo arquiteto e 
urbanista Jorge Mario Jáuregui. A área localizada no Complexo da Maré foi proposta 
devido ao seu potencial social e estado precário de conservação, além de ser objeto 
de estudo para elaboração de operações consorciadas entre investimentos públicos e 
privados.

A Vila Pinheiros é uma das seis comunidades que integram o 
carente complexo habitacional da Maré, no Rio de Janeiro. Situada 
às margens da Baía de Guanabara, próximo à entrada para a Cidade 
Universitária [...] possui uma área para equipamentos urbanos, uma 
quadra de aproximandamente 50 mil m², destinada a esse fim no 
projeto original desenvolvido pelo BNH em 1979, e que se encontra 
praticamente abandonada até hoje.303

 Conforme documentos, Miralles foi requisitado inicialmente para a palestra 
e exposição de seus trabalhos, porém, após várias conversas, foi proposta a sua 
participação no Workshop304, denominado "Reassentamento de Famílias em Vazios 
Urbanos". 
 A documentação preliminar, enviada à Barcelona antes da viagem do arquiteto, 
referia-se basicamente a textos sobre construção da cidadania que passava pela busca 

303 Texto presente na encadernação da compilação final do projeto encontrada na carpeta. MIRALLES, 
Enric. CARPETA VILLA PINHEIROS RIO. 
304 Neste evento, realizado nos dias 23, 24 e 25 de abril de 1996, na cidade de Rio de Janeiro, além das 
atividades do workshop de ideias e da palestra, Miralles fez diversas visitas pelos projetos de arquitetura 
e urbanismo da cidade, não apenas relacionados com o projeto, como também importantes obras de 
referência da cidade do Rio de Janeiro.

Figura 83: Perspectiva digital do Projeto Vila Pinheiros, quadra no centro 
das passarelas cobertas e edificação existente do CIEP ao fundo, à esquerda, 1996.

Imagem da carpeta, cedida por ©Fundació Enric  Miralles, 2017.
Fonte: Acervo da Autora.



216    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

dos pontos de articulação entre a cidade legal e ilegal, formal e informal. Nestes textos, 
os pontos deveriam ser construídos com base na atuação participativa, observando 
e escutando as demandas da comunidade e propondo projetos com uma visão 
flexível. A dinâmica das transformações globais e seus impactos locais implicariam 
em "considerar a globalização dos processos econômicos e a fragmentação do espaço 
social, como duas caras da mesma moeda".305 
 No texto, enviado anteriomente, intitulado "Construir a partir do conflito"306, 
Jauregui pontuava a necessidade de experimentar a cidade latinoamericana por 
meio de um percorrido que principia das "estruturas morfológicas centrais até os 
assentamentos periféricos, atravessando uma série de não-lugares"307. 
 Neste mesmo texto, inclusive, foi descrito que o Rio de Janeiro tinha um 
espírito de insatisfação que negava suas periferias e desejava sempre estar em outro 
lugar, um desejo esquizofrênico, em que os arquitetos idealizavam uma cadeia de 
produção desordenada e propunha que estes mesmos arquitetos, poderiam contribuir 
para uma estruturação parcial desses territórios por meio de intervenções pontuais 
capazes de definir as características do local por meio de um sistema formado, 
preliminarmente, pela lógica dos transportes, da energia, da economia, da política e 
dos empreendimentos imobiliários (JAUREGUI, 1996).
 As diretrizes da proposta urbanística de Enric tinham como objetivos iniciais 
fortalecer as relações de convivência das comunidades abrangidas com a proposição 
de grandes ruas, que evitariam a formação de guetos, e, consequentemente, visar 
à configuração dos fluxos de energia pelas diversas linhas das composições em seus  
primeiros estudos.
 O projeto, no documento elaborado após o seminário no Rio de Janeiro,  
denominado "Proposta para a Vila Pinheiros", apresentava as conclusões que 
levaram a sua elaboração. Partindo das ideias das mesas de debate e que o novo 
urbanismo deveria pensar a cidade para daqui a uns vinte anos, foram elencadas as 
suas principais premissas:

1. A divisão entre público e privado, entre rua e casa, deve ser capaz 
de propor um esquema que permita o desenvolvimento futuro da 
zona, muito além da necessária primeira ocupação.
2.   É necessário propor modelos alternativos a malha ortogonal 
que tem sua ordem na ocupação temporal, no acampamento 
organizado... é uma estrutura hierárquica...
3.   Procurar uma estrutura de divisão entre público e privado que 
permita no futuro a transformação da zona.
4.   Não projetar favelas.
5.   Não projetar acampamentos que jamais terão a possibilidade 
de ser outra coisa.308

305 JAUREGUI, Jorge. CARPETA VILA PINHEIROS RIO. Arquivos da carpeta de projeto de EMBT, 
Barcelona, 1996. Cedido por ©Fundació Enric Miralles.
306 Texto encaminhado para Miralles por Jaurégui, junto ao material topográfico e diagnóstico da área. 
Estas informações foram incluídas e organizadas em uma encadernação de formato A3.
307 JAUREGUI, Jorge. CARPETA VILA PINHEIROS RIO. Arquivos da carpeta de projeto de EMBT, 
Barcelona, 1996. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. 
308 MIRALLES, Enric. CARPETA VILA PINHEIROS RIO. Arquivos da carpeta de projeto de EMBT, Barcelona, 
1996. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. 
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 Os dados referentes ao local foram avaliados, assim como as suas conexões 
com a cidade. Estes dados consistiam em: a interação do lugar, a proximidade da Baía 
de Guanabara, o eixo formado pela Avenida Brasil como ligação entre os bairros de 
abrangência e o Centro Integrado de Educação Pública, CIEP 309, obra de Niemeyer, 
por ser um edifício estratégico da intervenção, concebido com estrutura de baixo 
custo e possibilidade de multiplicação, quase industrial (MIRALLES, 1996).
 Com isso, surgiram os quatro pontos essenciais que constituem o projeto da 
Vila Pinheiros: Introduzir o edifício do CIEP ao espaço urbano circundante, construindo 
novos edifícios ao seu redor e potencializando o uso do espaço público; Gerar um 
grande espaço público como núcleo ativo da comunidade, de caráter social, tanto 
promovendo o encontro como as atividades produtivas; As coberturas, não apenas 
como estrutura para novas moradias e promoção da autoconstrução, como também 
para produção de mais sombra junto com a vegetação; Futuros vazios urbanos 
promovendo moradias e novos usos por meio da vitalidade da cidade informal 
(MIRALLES, 1996).
 Os edifícios destinados aos Centro de Serviços Comunitários foram projetados  
com intuito de promover a socialização da comunidade, incluindo desde atividades 
culturais até a presença do comércio e a possibilidade de capacitação profissional:

O nível térreo configurado como um foro de uso público de caráter 
social. E um lugar de encontro para recepção e circulação de 
informações, assim como de promoção de atividades produtivas da 
mão de obra local, principalmente feminina... também serve para 
as festas populares... No edifício, espaços de caráter solidário. Os 
moradores tem um endereço comercial, indispensável de contato 
de trabalho, principalmente com as fábricas e serviços próximos.310

 Segundo o memorial justificativo da proposta, a construção de um projeto 
coletivo em busca da aproximação das casas (privado) com as ruas largas e o uso 
comercial do térreo (público) objetivava o equilíbrio entre estas duas esferas e o 
maior aproveitamento dos espaços público. Foram considerados, além disso, o 
atendimento social e médico, atividades culturais, a rampa-arquibancada para a 
comunidade assistir às partidas de futebol, abrigos temporários caso ocorra algum 
sinistro, e espaço para cultos devido à grande religiosidade da comunidade.
 Miralles resumiu, em entrevista realizada por Jauregui, o seu método de 
trabalho na Vila Pinheiros:

O primeiro impulso é o de aprender, conhecer melhor o tema, de 
por à prova o que já se conhece para modificá-lo. E é nesse diálogo 
que vão aparecendo as propostas. De algum modo, mesmo com 

309 Os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) foram criados pelo então vice-governador, 
antropólogo, Darcy Ribeiro nos governos de Leonel Brizola (1983-1987 e 1991-1994). Neles foi 
concebida a educação em tempo integral, "O projeto inicial previa a construção de 500 unidades em 
todo o estado, com salas de aula com capacidade para cerca de 500 alunos, além de assistência médica 
e dormitórios-creche; em 1994, 506 CIEPs ficaram prontos". XAVIER Alberto, BRITTO, Alfredo e NOBRE, 
Ana Luiza. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. São Paulo: Pini; Fundação Vilanova Artigas; Rio de 
Janeiro:  Rioarte, 1991. p.236.
310  MIRALLES, Enric. CARPETA VILA PINHEIROS RIO. Arquivos da carpeta de projeto de EMBT, 
Barcelona, 1996. Cedido por ©Fundació Enric Miralles.  
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Figura 84: Estudo de formas para o projeto da Vila Pinheiros, 1996.
 Imagem da carpeta, cedida por ©Fundació Enric  Miralles, 2017.

Técnica  de Enric  Miralles: Desenho com lápis de cor.
Suporte: papel vegetal (fundo de papel sulfite introduzido pela autora).

Dimensões: A4 paisagem (29,7x21cm).
Fonte: Acervo da autora.

Figura 85: Estudo de formas para o projeto da Vila Pinheiros, 1996. 
Imagem da carpeta, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: Desenho com lápis de cor e caneta nanquim.
Suporte: papel vegetal (fundo de papel sulfite introduzido pela autora).

Dimensões: A4 paisagem (29,7x21cm).
Fonte: Acervo da Autora.
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muitos problemas e longe de qualquer condição ideal a priori, o 
Rio de Janeiro é um modelo sobre o qual tantos bons projetos têm 
se realizado ... Por toda a cidade há uma longa lista de prédios 
modernos ... A expectativa é entender melhor o significado da 
tradição carioca contemporânea, e a partir daí, estabelecer uma 
relação com o nosso trabalho, com o lugar e com os problemas 
concretos.311

 O projeto da Vila Pinheiros não foi concluído, muito menos parcialmente 
executado, ele alcançou apenas a etapa de anteprojeto durante o workshop. O 
material do projeto foi sintetizado em desenhos técnicos, plantas baixas, cortes e 
perspectivas, conjuntamente com um memorial justificativo após a participação 
do arquiteto. Junto com esse material, como Kolonihaven, também há uma libreta-
collage elaborada pelo arquiteto no seu retorno a Barcelona.
 Afinal, com esse projeto, ele não buscava apenas resolver problemas, mas 
comprender as demandas da comunidade e propor de uma maneira específica, 
sensível às questões essenciais de energia vital presentes na favela.

4.3.1. CARPETA
Quantidade de carpetas: 1 (uma)

 Ao observarmos o material da carpeta groga, verificamos que, além do 
levantamento expedito da área enviado antes da viagem de Enric, existe uma 
pesquisa sobre a cidade do Rio de Janeiro em documentação histórica e arquitetônica, 
com referências aos croquis e às imagens de Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Lina Bo 
Bardi, da arquitetura colonial, da arquitetura vernácula, entre outros, presentes em 
publicações brasileiras (Figura 180 - anexo C3). Essas mesmas imagens fazem parte do 
material "xerocado e recortado" para a elaboração das collages da Vila Pinheiros.
 Quatro encadernações destacam-se no interior da carpeta: uma com os 
croquis originais de Miralles, grafite sobre sulfite ou papel vegetal, a intitulada 
"Imagens da Vila Pinheiros"312, caderno A3 com informações prévias do Workshop313 e 
a proposta final acompanhada de um memorial justificativo. Esse material configura-
se como importante fonte para pesquisas e poderá contribuir para desenvolvimento 
de outros estudos devido a escassez de material publicado sobre o assunto314 (Figura 
181- anexo C3). 
 Quanto aos desenhos de grafite para a propostas, eles partiram dos estudos 
das formas da topografia planificada do local, dos vazios e espaços públicos, A partir 

311 MIRALLES, Enric apud JAUREGUI, Jorge. Entrevista: Enric Miralles. Fissuras na cidade. Revista aU, 
Número 67, San Paulo, Brasil, Agosto-Setembro de 1996. p. 54-55.
312 ANDRADE, Luciana; DUARTE, Cristiane. Imagens da Vila Pinheiros: Documento Informativo sobre 
terreno situado na Vila Pinheiros. Grupo Habitat. Universidade Federal do Rio de Janeiro, FAU, UFRJ. 
Rio de Janeiro, fevereiro de 1996.
313 JAUREGUI, Jorge; CÁRRION, Marcos. Workshop, Novas formas de urbanidade. CEAU, Centro de 
Estudos Urbanísticos do Rio de Janeiro, abril de 1996.
314 Em 2017, o arquiteto Jorge Jáuregui foi consultado sobre a existência de material complementar, e 
ou publicações do projeto da Vila Pinheiros, e confirmou que a compilação final da carpeta é o único 
material completo sobre o workshop de Miralles no Rio de Janeiro.
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dos desenhos, surgiram a leitura do vazio das formas intersticiais entre os 
edifícios propostos e as construções existentes. Depois, como nos croquis 
do Parque das Cores, inspirados nas telas de Hockney, ele começou a usar a 
técnica de lápis de cor sobre papel vegetal reforçando as formas (Figuras 84 
e 85). As formas agrupadas em movimento de fundo/figura e figura/fundo 
alternaram-se até que surgiu uma "mancha" única, colorida, da qual foram 
"retiradas" pequenas "peças", formas, que se reorganizaram em nova lógica 
para comporem novos espaços de sociabilidade. Miralles descreve:

Comentando os primeiros desenhos estas divisões 
aproximadas de 200/220 por 30/50 metros como lugares 
públicos vazios conectados internamente... uma série 
de largos. Esses lugares intermediários entre passeios e 
praças na cidade histórica... Construiria-se sobre esses 
recortes, nos quais aproximadamente a relação entre 
público e o privado iguala-se enquanto superfície.315

 Num segundo olhar, ao aproximamos os desenhos às pesquisas 
preliminares do arquiteto, as formas parecem que vão além da observação 
da topografia como ficou registrado nas marcações feitas a caneta no mapa 
antigo da cidade do Rio de Janeiro (Figuras 182 - anexo C3). Elas alcançam o 
catálogo de referências das obras modernas apresentadas para o arquiteto, 
e nelas estão novamente croquis e imagens das edificações de Niemeyer, 
Reidy e Lina. Os passeios realizados na ocasião pelos geométricos "tapetes 
de pedras portuguesas", de autoria de Burle Marx, também estão presentes 
nessa visão. Surgem linhas, peixes, silhuetas dos morros. Em um olhar rápido 
(sin gafas), aparecem até aos arames esculturais de Max Bill.
 As sequências fotográficas catalogadas compostas por fotografias do 
local e algumas fotomontagens simples, cinco no total, às vezes têm apenas 
a união de duas fotografias como mero levantamento do local. Nos registros 
fotográficos está a presença do arquiteto na comunidade e na cidade do Rio 
de Janeiro, inclusive em pontos turísticos (Figura 183 e 184- anexo C3). 
 As collages panorâmicas foram utilizadas neste caso como 
levantamento da área, não havendo nenhuma manipulação explícita 
no material do projeto, as relações entre as linhas e os cheios/vazios dos 
desenhos demonstram uma conduta de investigação projetual seguindo 
este viés. Esse material confirma que a técnica das panorâmicas estava 
relacionada à extensão do olhar sensível do arquiteto pela máquina 
fotográfica e a reelaboração da paisagem por meio da sua percepção e fita 
adesiva no verso (Figura 185- anexo C3). 
 Entre essas panorâmicas, destaca-se a realizada no passeio ao Rio de 
Janeiro em que a questão temporal surge com mais força ao observarmos 
o arquiteto se aproximando do fotógrafo em dois momentos, além da 
construção horizontal da fotomontagem, quase em zigue-zague, que 
evidencia as bordas originais das fotografias, registrando o desenho do piso 

315 MIRALLES, Enric. CARPETA VILA PINHEIROS RIO. Arquivos da carpeta de projeto de EMBT, 
Barcelona, 1996. Cedido por ©Fundació Enric Miralles.
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de Burle Marx, a vegetação e as pessoas no local. As edificações foram suprimidas, 
e o percurso de Miralles é o ponto focal, arrisco acreditar que a fotografia da direita 
seja um contraponto da natureza aprisionada nas grades da edificação, sob vigilância 
do porteiro, com o tapete que encaminha a natureza projetada por Burle Marx até o 
mar livre, até o horizonte (Figura 86).
 Alguns materiais quase passam despercebidos, como a fotomontagem 
que utilizou os copiões de filme fotográfico que aparentemente possuem caráter 
documental, ou como o pedaço de envelope rasgado com os selos posicionados no 
centro de uma folha A4. (Figuras 87 e 88)
 Entretanto, dentro da carpeta, está tudo aquilo que o arquiteto quis colecionar,  
a carpeta é como o "atlas" de Warburg, não existe hierarquia e sim simultaneidade, 
eles estão lado a lado. Na fotomontagem dos copiões, observamos uma composição 
que faz da falta de foco e das sobreposições do fundo horizontal das persianas, 
um cenário em movimento, que parece estar em alta velocidade, assim como os 
pensamentos do arquiteto... os três selos emoldurados como relíquia, a viagem como 
uma expedição a um lugar exótico, para o catalão... enfim, uma linda recordação da 
viagem expressada na coleção das memórias do projeto. 

Figura 86: Fotomontagem da visita de Enric Miralles 
ao Rio de Janeiro, 1996. Imagem da carpeta, cedida por

 ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem.

Suporte: sem suporte.
Dimensões: Irregular , aproximademente (29,7cmX 13cm)

Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 87: Fotomontagem dos copiões, 1996.
Imagem da carpeta, cedida por
 ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Fonte: Acervo da Autora.

4.3.2. LIBRETA-COLLAGE OU VIAGEM "EXPONENCIAL" AO RIO DE JANEIRO

 Após o término do workshop, já em Barcelona, o arquiteto elaborou uma 
Libreta-collage como síntese, que remete a outra libreta da carpeta de Kolonihaven 
(Figura 75, capítulo anterior). Entretanto, diferente de casinha de madeira, ela ainda 
foi utilizada na elaboração do memorial justificativo que acompanhava os desenhos 
do projeto e o "resumo do seminário".
 Quando fechada, podemos ver os fragmentos separados da imagem do mapa 
antigo do Rio de Janeiro em fotocópia simples, preto e branca, as linhas do recorte se 
dobram e parecem entrar para o interior da encadernação.
 Essa libreta tem dois lados, o lado A e o lado B (Figura 89, 90 e 91), como nos 
antigos discos de vinil que têm uma leitura diferente em cada lado, mas ao mesmo 
tempo uma leitura única entrelaçada em looping horizontal.
 No lado A, temos o projeto, Na primeira parte, as formas coloridas estão 
associadas a cópias xerográficas dos croquis e das imagens dos livros de arquitetura, 
como se em vez de saírem dos quadros de Hockney, saíssem de Burle Marx, da Cidade 
Universitária, do Pedregulho...
 Os estudos dos volumes vão se transformando e chegam na implantação. A 
partir deste desenho, novamente ocorre uma aproximação para a praça, e os elementos 
intersticiais foram todos finalmente reunidos e organizados. Na extremidade, a 
perspectiva técnica das linhas das coberturas e edificações materializam o projeto. 
Poderíamos pensar em um começo, meio e fim. Porém a collage recomeça virando a 
caderneta, diferente de Kolonihaven agora temos o "lado B".
 No lado B, surge a cidade. Ao fazermos uma análise compositiva, percebemos 
que o arquiteto reuniu os fragmentos de maneira linear dispondo uma imagem 
ao lado da outra. Quando abrimos toda ela, a composição tem como elemento 

Figura 88: Selos da correspondência do Brasil, 1996.
Imagem da carpeta, cedida por ©Fundació Enric 
Miralles, 2017.
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 89: Sequência fotográfica da "libreta-collage" do projeto da Vila Pinheiros, 1996. 
Imagens da carpeta, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: Collage (fotografias e xerox).
 Suporte: caderneta de papel sulfite gramatura 120g com capa em tecido azul.

Dimensões: 16cmX9cm (fechada) e 16cm X200cm (aberta).
Fonte: Acervo da Autora
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central imagens das casas simples da favela, da habitação social e de construções 
do interior do Brasil. A composição converge ao espaço mais importante do projeto, 
que é a habitação, os moradores da cidade, da favela, o real motivo da viagem de 
Miralles. 
 Na direção de leitura da libreta, da esquerda para a direita, as imagens de 
referências, xerox de edifícios e espaços públicos das publicações especializadas, são 
intercaladas pelas cópias dos croquis de estudos. Inicia com a área do projeto no mapa 
antigo do Rio de Janeiro em que as letras da "Cidade Universitária" acompanham  a 
sinuosidade da água que a circunda. Embora haja uma interrupção entre as duas 
próximas imagens, as formas parecem continuar na união da marquise da Casa do 
Baile, de Oscar Niemeyer, com a planta baixa do Conjunto do Pedregulho, de Reidy.
 Logo após, na parte de cima, a imagem aérea com o Pão de Açúcar em 
destaque parece conformar o vazio que se forma entre as figuras e o local do projeto.
  Dos morros, há aproximação do CIEP, em foto, e croqui de Niemeyer, mas a 
impressão que temos é de uma reconstituição da área em que a imagem do croqui 
funciona como um conector as imagens das casas simples do entorno, como uma 
panorâmica de Hockney. 
 O edifício construído no lado esquerdo foi espelhado no croqui, e ao centro uma 
praça foi conformada, as calungas sobrepostas à fotografia sugerem a potencialidade 
da sociabilidade com a implantação de um projeto no local.
  As três imagens centrais foram organizadas como uma espécie de passagem 
do exterior e o interior realizadas pela imagem central do interior simples de uma 
casa, em que há uma abertura para o exterior e, nesse ponto, foi feito o recorte para a 
inserção da imagem de uma casa em pau-a-pique sem o "barreamento", imagem que 
revela a estrutura de bambu como uma geometrização, abstração do que está por vir 
na composição da collage. 
 Após a sequência, ganha um fragmento de uma janela do CIEP, as linhas dos 
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croquis modenistas e, finalmente, surgem as"peças" coloridas do projeto de Miralles 
que parecem flutuar. O seu projeto é a única imagem realmente colorida neste lado 
da libreta. 
 Por fim, o Solar do Unhão316 emendado à topografia áerea, dando a ideia de 
que os espaços públicos propostos pelo projeto vão realmente conectar a comunidade 
com a cidade. Embora nessa análise o Solar se apresente somente como um elemento 
da construção abstrata dos espaços tradicionais e históricos da cidade do Rio de 
Janeiro, pois a imagem de Salvador foi usada de maneira genérica. Convêm lembrar 
que Miralles manifestou um interesse particular pela obra.317

 Sobre um aspecto muito especial na técnica de composição da libreta, Miralles 
colou as cópias dos seus desenhos as bordas retificadas pela tesoura, e as cópias 
das imagens de referências rasgadas manualmente. A mesma solução foi utilizada na 
outra libreta.
 Os fragmentos se intercalam, e o olhar de Miralles nos afasta, para depois 
agrupá-los na praça e conduzir novamente nosso olhar para uma visão superior da 
implantação do conjunto, mas basta virar o lado e a leitura recomeça.

316 O Solar do Unhão, localizado em Salvador,  projeto de autoria de Lina Bo Bardi, em 1959.  "Importante 
conjunto arquitetônico, cuja construção data do século XVI. Foi modificado no século XVII e no século 
XIX (...) Nos anos 40 foi tombado pelo então Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Em 
1960 foi restaurado e transformado num Centro de Documentação sobre Arte Popular e Centro de 
Estudos Técnicos do Nordeste" BARDI, Lina Bo. Lina Bo Bardi. Organizador: Marcelo Carvalho Ferraz. 
São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 1993. p.152.
317 Em entrevista concedida a Jorge Jauregui, quando perguntado sobre os arquitetos latinoamericanos 
que lhe interessavam, Miralles responde especifivamente sobre o Solar do Unhão de Lina Bo Bardi. 
Sendo muito genérico ao falar de outros países como Argentina e Chile. (JAUREGUI, 1996).

Figura 90: Lado A da libreta-collage, 1996. Fotomontagem com Adobe photoshop feita pela autora. 
Imagens  da carpeta, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da Autora.

Figura 91: Lado B da libreta-collage, 1996. Fotomontagem com Adobe photoshop feita pela autora. 
Imagens  da carpeta, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da Autora.
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4.3.3. SIMBOLOGIA: O DENTRO O FUERA DE LA CARPETA.

 Podemos utilizar a collage Power of Ten, da segunda fase (1998) (Figura 93), 
do concurso para a Nova Sede do Curso de Arquitetura, IUAV, baseada no filme 
documentário de mesmo nome de Ray e Charles Eames, criado em 1968 e com 
versão definitiva em 1977, não apenas como uma comparação com a exponencial 
libreta-collage da Vila Pinheiros, mas como uma síntese do universo de Miralles. 
 No curta-metragem, realizado para International Business Machines (IBM), 
uma sequência exponencial vertiginosa demonstrou as escalas e a mudança dos 
seus significados conforme adicionamos um zero ou o suprimimos. No filme, os 
Eames iniciaram com o plano de um casal deitado no parque em Chicago e, por 
meio de uma única sequência de imagens, a cada dez segundos, afastando-se 
grativamente até a galáxia, retornando ao casal e penetrando nos átomos da sua 
pele (Figura 92). 
 O filme viajou do espaço profundo para as micropartículas, e parece 
antecipar a cultura visual de infusão aérea atual, o desenvolvimento da aviação, 
das viagens espaciais e dos microscópios, da miniaturização. O filme ultrapassou 
os limites das representações panópticas anteriores e propôs uma nova leitura das 
relações das escalas, e tudo tem um novo sentido devido ao grau de aproximação 
ou distanciamento.
 Já Miralles utilizou, no início da sua sequência de Power of ten, a collage do 
"Cosmo de Veneza" (Figura 94), que sobrepôs as constelações à laguna, ou seja, 
fez o mesmo caminho do filme e principiou no cosmo em que Veneza é o elemento 
central em direção ao casal deitado, passando para outra collage que tem a união 
entre os projetos de San Michelle e IUAV por meio de uma retícula. A sequência, 
então, chega na implantação do projeto, na qual o casal está localizado entre a 
escadaria e a edificação para depois aproximar e retornar novamente ao cosmo. 

Figura 94: Collage "Cosmo 
de Veneza", concurso da 

nova sede IUAV, EMBT, 1998.

Fonte: MICHELIS, Marco de; SCIMEMI, 
Maddalena. EMBT, Miralles e Tagliabue.

Architetture e progeti.   p.141.
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Figura 92: Sequência do
filme documentário  Power of ten, 

Ray e Charles Eames, 1977.

Fonte: disponível em: dschool-old.

stanford.edu. Acesso em: 15 abr. 2019.

Figura 93: Collage Power of ten 
segunda fase do concurso

da nova sede IUAV, EMBT, 1998.

Fonte:MICHELIS, Marco de; SCIMEMI, 
Maddalena. EMBT, Miralles e Tagliabue.

Architetture e progeti.  p.149.
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 A collage é cíclica, como no filme. O homem da collage de Miralles é o 
mesmo dos Eames, a figura é recortada da cena, primeiro aparece o casal e depois 
apenas o homem recortado. Próximo ao local onde ele está, podemos ver os 
retângulos do Cosmo de Veneza. Desse ponto, a aproximação volta para o início da 
sequência, e podemos fazer uma analogia ao mundo de Miralles, ao seu universo 
em que tudo está conectado em rede.
 Na análise compositiva, tanto a collage Power of Ten como a da união dos 
projetos seguem uma lógica da grade das polaroids das primeiras collages de 
Hockney, porém a fundamentação apropriada do filme pelo arquiteto apresenta o 
elemento temporal de uma maneira até então inédita nas suas representações.
 A primeira cena de Miralles é a collage "Cosmo de Veneza" (1998) (Figura 
94), realizada logo após a "Constelação sobre laguna" (1998) (Figura 95) para outro 
concurso, também em Veneza, o do Cemitério de San Michele. Essas collages 
são muito parecidas, no entanto, no projeto do Cemitério de San Michelle, uma 
imagem aérea da cidade foi sobreposta com a gravura do céu mitológico, retirada 
do atlas celestial, quase como a sobreposição na técnica de rollage, o mar e as 
figuras acabaram se mesclando recriando um cosmo particular em outra imagem. 
 Ao observarmos a collage, a ilha de San Michelle é o ponto central, e a 
partir dela, a gravura foi posicionada. Murano e Veneza quase não possuem 
sobreposições, porém a laguna e o restante das ilhas guiam o nosso olhar, a figura 
de Hércules com a serpente na parte superior destaca-se no percorrido, assim 
como a de Andromeda acorrentada na parte inferior à direita. Miralles descreve 
esta aproximação: 

Veneza é a cidade da qual foi escrito que tem por pavimento 
o mar e por telhado o céu. Subir pelo ar antes de voltar para 
a terra. Como ilhas da lagoa com seus perfis formando uma 
constelação precisa de pontos fixos, modificados apenas pelos 
mares. O novo cemitério deve inventar uma geometria capaz 
de representar isso. Uma espiral que não é apenas terra, mas 
também um cristal.318

  Na collage da IUAV , em vez do cemitério estar no centro, agora Veneza é a 
imagem central da foto aérea, porém a sobreposição utiliza os mesmos recortes do 
atlas celestial, mas não há uma única ordem e sim várias, devido aos recortes feitos 
na imagem. Se na imagem anterior os fragmentos foram sobrepostos com alguns 
pequenos afastamentos mantendo a imagem original, desta vez um novo desenho 
foi formado, e o espiral radial já não existe mais, as imagens estão encaixadas ao 
redor da ilha como se o mar e o céu fossem a mesma coisa.

318 MIRALLES, Enric. El Croquis: Enric Miralles. El croquis, n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 132. 
Tradução nossa.
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Figura 95: Collage 
"Constalação sobre  

laguna" do concurso 
da ampliação do 
cemitério de San 

Michelle em Isola, 
Veneza, EMBT, 1998.

Fonte: El Croquis: 
Enric Miralles, 

n° 30+40/50+72(II)+100/101. 
p. 132.
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 Aproximando a astronomia e astrologia, novamente encontramos referências 
nas fotomontagens do arquiteto, como por exemplo, no projeto anterior do 
Embarcadouro da baía de Tessalônica (1997) (Figura 96). Nele, o processo criativo 
partiu de desenhos e das collages de constelações, como uma cartografia do local que 
sobrepos o céu, o mar e a terra, recuperando a memória das navegações realizadas 
por meio da observação a olho nu ou por instrumentos simples do movimento dos 
objetos celestes.

Ainda existe a praia, ainda existe o ritmo variável das marés... 
Ainda existe a indeterminação de alguns perfis. Existe a baia de 
Tessalônica. Existe a silhueta do Monte Olimpo... Existe e é real e 
justificada uma total desconfiança sobre o planejamento... O tema 
deve ser equivalente a uma ação. Na práxis reflexiva... Comprometer 
esse choro... na turbulência das águas sempre aparecem noções 
mitológicas ...319

 Na composição horizontal com as imagens do entorno topográfico e da 
praia no sítio do embarcadouro, imagem na parte superior da página El croquis, a 
perspectiva é potencializada, ampliada, pela simples sobreposição de fotografias em 
angulação levemente curva. 
 Na composição na parte inferior, o mar circunda os molhes com um grupo de 
pessoas em diferentes momentos, colocando-os como elemento central e temporal, 
ainda a angulação das imagens da água deixa de ser suave, como na composição 
anterior, para tranformar-se em um ciclone, reforçando a ideia de movimento já 
proposta. As linhas planas do desenho da implantação foram sobrepostas às linhas 
das figuras mitológicas, ao centro da página da publicação. O desenho resultante da 
simplificação do atlas do céu foi sobreposto à fotomontagem em perspectiva para 
denotar a marcação da área do projeto, a aproximação do céu, da terra e do mar.
  Outras interpretações demonstram a complexidade das diversas visões sobre 
o processo de um mesmo projeto e seu desdobramento em outros.

Outra figura que pode nos ajudar a entender o nosso trabalho, é 
esse que repetimos muito, o do Doutor Jekyll e o Sr. Hyde ... Você 
já viu os esboços do Embarcadouro de Tessalônica? O projeto, 
conceitualmente, consiste em dar origem a esta espécie de ilhas, 
porque, logicamente, existe essa dupla identidade. Por um lado, 
você pode explicar o projeto de Tessalônica principalmente por 
não querer fazer um píer porque arruinaria a praia. E, quando 
você avança, tem a intuição de que você poderia ir para essas 
três ilhas, que poderiam ser pré-fabricadas. Mas você também 
percebe que na frente de você há o Monte Olimpo (...) É um passo 
quando você vê a capacidade que tem uma coisa de se conectar 
com ela mesma, e sem deixar de ser, sendo outras coisas ... Em 
Tessalônica, nos encontramos - de forma surpreendente - movendo 
coisas que pareciam chifres de touro – que também é uma figura 

319 MIRALLES apud SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese 
(Doutorado). Universitat Politécnica de Valência.  EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 
2015. p.5/24. Tradução nossa.
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Figura 96: Desenhos, collages e fotomontagem do 
Embarcadouro da baía de Tessalônica, EMBT, 1995. 

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 58. 
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.
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Le Corbusiana, o movimento de água, o nascimento dessas figuras 
dentro... Nesses planos de Tessalônica se vê que a ideia era 
fazer pré-fabricados e colocados. Agora é um campo aberto sem 
interesse. Deixar algumas ruínas da construção como uma primeira 
ocupação poderia paralelizar Mollet, e também a Kolonihaven ...320

 Este projeto é uma ação que vem do processo da conexão do lugar com sua 
história, guiado pelas estrelas da navegação, são rotas entre o que existe. Percebemos 
que um universo de símbolos está “guiando” o projeto, e suas reminiscências 
reverberaram por outras experiências criativas. Ainda sobre o Embarcadouro:

É um projeto que ocupa o lugar, mais que definir por meio de normas 
urbanas. É uma ação, uma repetição de um momento, talvez, 
quando era o firmamento que servira de guia nos deslocamentos 
marítimos. As novas construções na costa, paralelas às rotas 
existentes, talvez possam permitir a conservação da praia que 
ainda caracteriza a área da baía.321

 Ao retornarmos para a libreta-collage da Vila Pinheiros, podemos associar 
todos estes projetos, muito próximos com diferença de somente um ano entre eles, 
como exemplos das articulações e expansões das ideias projetivas. Em um primeiro 
momento as collages se afastam e se aproximam como na libreta. Após, as collages 
migram de um projeto para outro, assim como suas ideias. 
 As perspectivas da Vila Pinheiros levam à ideia de um projeto, mas não 
a arquitetura, pois provavelmente no período de execução ocorreriam mais 
transformações e o resultado final apresentaria a solução real do pensamento de 
Miralles, as formas abstratas que estão nos desenhos a mão e não nos desenhos do 
computador. 
 Ao analisarmos a libreta, percebemos um caminho que aproxima e afasta ao 
mesmo tempo do local, o power ten, em busca de respostas. Essas respostas são, 
de uma maneira sintética, o resultado da ressignificação dos fragmentos das áreas 
intersticiais da cidade do Rio de Janeiro, 
 Desta maneira a construção delas, mediante as figuras elaboradas por 
operações sucessivas do arquiteto, dispõem dos fragmentos que vão e vem como 
analogias que surgem e se transformam dentro das composições com a rapidez do 
seu pensamento. Miralles nos pega pela mão e mergulhamos com ele no seu universo 
em uma viagem exponencial.

320 TUÑON, Emilio; MANSILLA, Luis Moreno. Apuntes de uma conversación informal (com Enric Miralles). 
In: Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El croquis, n° 30+40/50+72(II)+100/101. Madrid: 
El Croquis Editorial, 2000. p.13. Tradução nossa.
321 ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colecciónarquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora 
Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p.319. Tradução nossa.
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Figura 97: Implantação do Projeto Vila Pinheiros, 1996.
Imagem da carpeta, cedida por ©Fundació Enric  Miralles, 2017.

Técnica do acervo: Encadernação.
Dimensões: A4 retrato (21cmX29,7cm).

Fonte: Acervo da autora. Modificado pela autora com fundo 
removido no Adobe Photoshop.
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4. 4.  PARQUE DIAGONAL MAR, BARCELONA (1997-2002)
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Figura 98: Pasta fechada do Parque Diagonal Mar, 
imagem cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da Autora.

Figura 99: Collage “O lado de dentro da carpeta, Diagonal Mar”, Parque Diagonal Mar, 2018.
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 100: Detalhe da estrutura de acesso ao Parque Diagonal Mar junto a Avenida Diagonal Mar, EMBT, 2014.

Fonte: Acervo da autora.

 O projeto do Parque Diagonal Mar (Figuras 100 e 101), Barcelona, coincide 
temporalmente com o Parque das Cores de Mollet, e faz parte de uma proposta 
imobiliária na qual o parque é rodeado por torres, para Miralles:

Se o parque tem um tamanho comparável aos jardins de Barcelona,   
seu desenho e localização ainda aumentam este tamanho devido à 
sua conexão com a Avenida Diagonal, Taulat e sua conexão direta 
com a praia... É um grande parque que se estende para as avenidas 
adjacentes... o mesmo desenho do parque favorece a mescla com 
a cidade. Está organizado seguindo uma série de caminhos, algo 
parecido aos galhos de uma árvore, que se ramificam em todas as 
direções. O passeio principal é uma espécie de Rambla, conecta em 
cruz a diagonal com a praia próxima, cruzando o Cinturão Litoral 
através de uma ponte peatonal, e vai se tranformando em uma 
série de faixas de jogo: para passear, patinar, andar de bicicletas, 
etc... passear ... é uma grande superfície de água nas diferentes 
fontes, um jato d'água, a vegetação das bordas permitem oxigenar 
a água.322

 A releitura do desenho dos jardins privilegiando o contato do homem com 
a natureza para formar um percorrido foi uma das premissas deste projeto. O  
percorrido, sobretudo, conformou um projeto baseado em linhas que se assemelham 

322  MIRALLES, ENRIC. El Croquis: EMBT Enric Miralles e Benedetta Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: 
El Croquis Editorial, 2009. p.72. Tradução nossa.
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aos fluxos de energia que, ao final, transformaram-se em desenho de pavimentação, 
“ (...) alguns fluxos que só mais tarde se transformaram em caminhos, montanhas, 
água, espaços infantis. Essas linhas indicam um desejo, um desejo de um mundo 
natural na cidade, um reflexo de algo distante em nossas mentes, de um jardim, de 
um paraíso”.323

 Durante seu desenvolvimento, a analogia com uma árvore que nasce no mar 
e estende seus ramos como se fosse uma mão aberta, assim como as referências 
reinterpretadas de maneira contemporânea do universo de Gaudí foram fazendo 
parte da sua história. Nesse parque, as realidades fantásticas são muitas, a natureza 
de forma simbólica e lúdica nas formas curvas orgânicas uniu-se a um conteúdo 
intrínseco relacionado às memórias do arquiteto.
 Portanto, o grande parque se organiza como uma árvore que se estende de 
um extremo ao outro, da Avenida Diagonal Mar até a praia, com várias ramificações 
cobrindo diversas direções, enraizando, crescendo e brotando. Representando a 
“árvore da vida”324 e sobrepondo várias referências, como a natureza, a cidade de 
Barcelona, a sociedade de consumo, entre outros, o parque possui espelhos d’água 
que “simbolizam as zonas de lagunas próximas à costa e das paisagem mediterrâneas 
e sua vegetação. Tangenciando árvores e caminhos aparecem zonas que querem ser 
pátios ou pequenos jardins com representação dos ladrilhos hidráulicos e grandes 
plantações (...)”.325

 Em uma árvore, podemos observar três partes distintas, o tronco, um sistema  
condutor de vasos que leva a seiva até as folhas, a copa, formada pela ramagem, e 
brotos, que podem dar ascendência a outras árvores, e as raízes que adentram o 
solo para retirar os sais minerais e formar a base que sustenta o todo. No projeto do 
parque, o tronco, a coluna vertebral topográfica, é a rambla 326 principal elemento 
de conexão, os caminhos entre a copa e a raiz, que vão se transformando em uma 
série progressiva de linhas, de pistas para caminhar, correr, escalar, patinar e andar 
de bicicleta. 
 A copa é formada pelos espaços das atividades, dos encontros. É o local em  
que estão os espaços mais visíveis, o espaço de contemplação com os desenhos de 
piso que lembram os padrões de Barcelona, do Modernismo Catalão, várias fontes de 
água e os vasos suspensos.

323 TAGLIABUE apud CORTÉS. CORTÉS, Juan Antonio. A complexidade do Real. El Croquis: EMBT Enric 
Miralles e Benedetta Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: El Croquis Editorial, 2009, p.36. Tradução 
nossa.
324 Símbolo de várias culturas e religiões, não apenas representa o caminho a ser seguido para a 
elevação espiritual, como também as fases da vida. Na cultura egípcia através da alegoria com pássaros 
a árvore possui cinco figuras de pássaros que representam as seguintes etapas da vida: o nascimento, 
a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice.
325 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência.  EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015.p.1/22.
Tradução nossa.
326 Na Espanha, Rambla, palavra de origem árabe, denota uma rua larga e arborizada, com passeio 
para pedestre no centro. Diferente da acepção espanhola, na Argentina e Uruguai o termo denomina 
avenidas paralelas ao mar, que também privilegiam o pedestre. O caso espanhol mais conhecido 
conecta a Praça da Catalunha ao antigo porto em Barcelona. Entre 1772 e 1807, a rua que ligava o 
bairro de Raval à Muralha de Jaime I foi realinhada e transformada em uma avenida arborizada com 
uma parte central mais elevada (BAHAMÓN; LOSANTOS, 2007).
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 Já a raiz pode ser comparada à parte próxima ao mar, onde caminhos foram 
potencializados e transformados em passarelas. A vegetação ali implantada é mais 
rústica, um paisagismo regenerativo, e brota de forma mais espontânea.
 A abstração da morfologia da árvore leva ao estudo de linhas. Seus primeiros 
estudos são fluxos de energia que expressam o desejo da vida pela natureza, pelo 
retorno ao jardim, ao paraíso, ao jardim do éden (TAGLIABUE, 2006). 
 Um espaço que igualmente remete ao jardim chinês, onde cada pedra é 
desenhada e são projetados como “passeios” através do microcosmo da natureza. 
As linhas e manchas nas cores laranja e rosa representam um mapa de desejos: “O 
desejo de entrar no espaço de uma flor, de transformar-se em abelha e falar sobre a 
fantástica realidade que você viu nessa estranha condição”.327

 A água também flui paralela ao "tronco" do parque, e as linhas conectando-se 
com a água do mar, Miralles (1997) em uma das suas definições sobre o projeto do 
parque, refere que

327 MIRALLES, Enric. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress; estado de las obras, 
estat de les obres. Catalogo de la exposición organisada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya. 
Barcelona: COAC Publicacions, 2006. p. 32. Tradução nossa.

Figura 101: Vista superior do Parque Diagonal Mar, EMBT, 2014.

Fonte: disponível em: www.mirallestagliabue.com. Acesso em: 7 set. 2019.
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Começamos formando pistas contínuas. A água deveria ser “água 
em movimento” e deveria ser coerente com o plano geral. A 
colina deveria ter sua parte. A superfície, que não é uma colina ou 
vale, deve ser um passeio interessante... muitas, muitas, escalas 
e possibilidades. O passeio da Avenida Diagonal até o mar é um 
balcão.328

 O passeio principal é tangenciado pela borda do lago artificial que, 
conjuntamente com uma superfície arqueada das linhas das fontes de água, dão ao 
parque a sua personalidade. As fontes e a vegetação da borda oxigenam a água e 
possibilitam a recreação ao redor do lago. Os grandes vasos de cerâmica e o banco 
Lungomare 329 participam da composição de pequenas praças nos ramos das linhas 
do tronco vertebral. Para Benedetta, os vasos são uma clara referência à sua gravidez 
na época do projeto, uma memória do universo do arquiteto, e o banco, um elemento 
relacionado à imaginação, pois se assemelha a um tapete voador, que pode voar a 
outros lugares e pousar em outras áreas, urbanas, rurais... e na praia. 
 Os vasos de cerâmica que, também, lembram a gravidez parecem os vasos 
dos jardins residenciais. Eles ainda remetem à obra de Gaudi pelo uso da técnica do 
Trencadís, e assim também podem conectar a vida do parque com a vida urbana de 
Barcelona.
 A vegetação integra uma das camadas do projeto em toda a sua extensão 
de maneira não convencional. “A presença de água caracteriza a vegetação aqui... 
De maneira resumida, a vegetação começa a desenvolver-se como um pântano, pelo 
mar e pelo lago, e a partir daí aumenta em altura e densidade até chegar às ruas 
circundantes... E a vegetação voa acima das cabeças”.330

 

4.4.1. CARPETAS
Quantidade de carpetas: 10 (dez)

 Nas carpetas grogues, o material perpassa desde o levantamento até detalhes 
do projeto das pérgulas e vasos. As fotomontagens não são apenas manuais com 
cópias xerográficas e fotografias, podemos perceber a inserção das fotomontagens 
digitais, de uma maneira muito incipiente, mas extramamente lúdica. O memorial 
justificativo e croquis originais demonstram uma riqueza de detalhes nas anotações 
feitas a caneta por Miralles com seu traço sintético, ao mesmo tempo preciso, em que 
descreve o projeto do parque (Figuras 102 e 103).
 Algumas pastas possuem material do parque finalizado, como uma pasta que 
contém apenas os slides das fotografias para registro de publicações e com estudos 

328 MIRALLES, Enric. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress; estado de las obras, 
estat de les obres. Catalogo de la exposición organisada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya. 
Barcelona: COAC Publicacions, 2006. p. 34. Tradução nossa.
329 O banco Lungomare, materializado em 1997, após dois anos de estudo no escritório, é um mobiliário 
moldado em concreto que representa a transição entre o mar e a praia. Permite diversas posições 
ergonômicas e acomoda-se em vários tipos de sítios, com mais variadas topografia e substratos. 
330 MIRALLES, Enric. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress; estado de las obras, 
estat de les obres. Catalogo de la exposición organisada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya. 
Barcelona: COAC Publicacions, 2006. p. 44. Tradução nossa.
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Figura 103: Anotações do memorial justificativo do Parque Diagonal Mar. Imagem da 
carpeta 5/10 Parque Diagonal , cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Dimensões: A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo da autora.

Figura 102: Anotações do memorial 
justificativo do Parque Diagonal Mar sobre 

capa da pasta que contem croquis dos 
cortes. tamanho A4. Imagem da carpeta 

6/10 Parque Diagonal Mar, cedida por 
©Fundació Enric Miralles, 2017.

Dimensões: A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo da autora.
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das composições das cerâmicas, além de dois protótipos de jogos com o tema do 
parque - Juego Diagonal Mar, resultantes de três versões que parecem ter sido apenas 
orientadas pelo arquiteto (Figuras 186, 187 e 188- anexo C4).
 Estão arquivados alguns materiais que fazem parte do grupo imobiliário que 
coordenava os projetos das torres com o parque, em perspectivas e implantação 
comercial, claramente não pertencentes ao escritório EMBT (Figura 189- anexo C4).
 Destacam-se várias encadernações que datam de março e maio de 1997 com 
o registro do intenso trabalho e experimentações de formas para o projeto do parque. 
Esse material é formado pelos croquis e plantas de estudos impressos, organizados 
com pequenas anotações feitas por Miralles (Figura 190- anexo C4). Conseguimos 
perceber o processo de trabalho na busca por soluções que, às vezes, parecem 
as mesmas, mas, na verdade seguem o método de Giacometti, pois os desenhos 
repetidos já não são idênticos aos primeiros, e a multiplicidade de formas recriadas de 
modo quase obsessivo parece vir de outros projetos, como o do Pavilhão de Unazuki, 
e consequentemente aparecerão em outros, como na Biblioteca do Japão (1996) e na 
Escola de Música de Hamburgo (1997-2000), entre tantos.
 Nas encadernações, estão as sequências de estudos das fontes d'água com 
traços gestuais (Figura 104), onde os desenhos ligeiros, mas não menos precisos, nos 
remetem às fontes construídas no parque com apenas um olhar. Ali ainda estão as 
sequências de croquis coloridos sobre papel vegetal em que o parque se assemelha 
a um ramo de uma árvore, um buquê de flores, e o lago se assemelha ao céu (Figura 
105) .

Figura 104: Estudos das formas das fontes. Imagem da carpeta 6/10 Parque Diagonal Mar, cedida por 
©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Croquis (grafite)
Suporte: papel vegetal (fundo de papel sulfite A4 introduzido pela autora).
Dimensões: A4 paisagem (29,7x21cm).
Fonte: Acervo da Autora.



CARPETAS GROGUES             245 

Figura 105: Estudo de formas para 
planta baixa do Parque Diagonal 

Mar. Imagem da carpeta 7/10 Parque 
Diagonal Mar, cedida por 

©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Croqui com 

lápis de cor sobre papel manteiga.
Suporte: papel manteiga (fundo de 

papel sulfite introduzido pela autora).
Dimensões: A5 retrato (14,8x21cm).

Fonte: Acervo autora.

 Junto ao material ainda estão as cópias xerográficas dos desenhos 
complementadas por texto do arquiteto com a intenção ainda incipiente de um 
memorial justificativo. Ou ainda os estudos de conforto ambiental, conforme anota 
o arquiteto com "diagramas solares dos edifícios... que nos permitirão redefinir com 
precisão as áreas de futuro uso no parque. Decidir o uso em função da sombra/luz". 
331 (Figura 191- anexo C4).
 Nas últimas pastas, encontramos uma imagem em cópia de xerox, bem 
simples, de um leque de arte oriental com a figura de uma ameixeira em flor, de 
autoria de Jin Lan, datada de 1886, juntamente com um ingresso da exposição de 
fotografias dos microorganismos dos pântanos (1999) (Figuras 192 e 193- anexo C4).
 A árvore do leque deve ter sido um dos materiais que sobrou dos estudos 
realizados para os desenhos e collages, da conhecida planta com os jardins chineses  
presente nas publicações do projeto. Já o ingresso parece perdido na carpeta, talvez 
Miralles tenha guardado ao perceber a sua semelhança com os estudos de linhas e 
manchas do projeto, ou devido à temática específica das áreas pantanosas tantas 
vezes comentadas em seus escritos. Em suma, comprovamos mais uma vez, o 
pensamento de bricoleur, de colecionador, de que "isso sempre pode servir".

331 MIRALLES, Enric. CARPETA PARQUE DIAGONAL MAR, BARCELONA. Arquivos da carpeta de projeto 
de EMBT, Barcelona, 1997-2002. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. Tradução nossa.
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4.4.2. COLLAGES: ÁRVORES, TAPETES VOADORES E ATÉ UM GORILA ALBINO.

 Nestas carpetas conseguimos constatar o aumento do uso da collage como 
representação gráfica associada as várias etapas do projeto. Logo na primeira carpeta 
temos a fotomontagem simples da implantação como um estudo das relações do 
projeto com o seu entorno, onde a cópia dos desenhos técnicos colorida por lápis de 
cor foi aplicada sobre uma grande foto aérea monocromática (Figura 107).
 As fotomontagens panorâmicas originais do levantamento da área não têm 
suporte e são unidas por fita adesiva transparente no seu verso, são mais um registro 
da sua execução simples. Algumas delas serviram de base para outras collages de 
outras etapas do projeto e totalizam quatro exemplares (Figura 106).

Figura 107: Fotomontagem da mplantação do Parque 
Diagonal Mar.  Imagem da carpeta 1/10 Parque Diagonal 
Mar, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Collage (xerox colorido de 
desenho com lápis de cor sobre montagem.
Suporte: montagem com cópia xerográfica
 (preto/branca).
Dimensões: 45x130cm.
Fonte: Acervo da Autora.

Figura 106: Fotomontagem do entorno do 
Parque Diagonal Mar. Imagem da carpeta 6/10 
Parque Diagonal Mar, cedida por©Fundació 
Enric Miralles, 2017.Técnica de Enric Miralles: 
Fotomontagem.
Suporte: sem suporte
Dimensões: 53x31cm.
Fonte: Acervo da Autora.
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 Junto à série de croquis do traçado do parque sobre papel vegetal que reforçam 
a ideia da árvore, anteriormente descrita, temos somente uma collage de xerox do 
traçado sobre papel vegetal. Os desenhos são como uma sequência de galhos que 
vão crescendo, vão se espalhando, se contorcendo até chegarem à composição de 
um único desenho e, aos poucos, os reconhecemos como os caminhos finalmente 
construídos no parque. Também temos um desenho com formas em papel smith 
e xerox aplicado. Parece que Miralles faz uma experiência com essas técnicas, mas 
depois as abandona (Figura 194- anexo C4).
 Em uma das carpetas, estão duas collages de criação significativa da etapa 
de projeto. São as que utilizam uma base rígida de papel acartonado com um cópia 
xerox ampliada da planta de implantação em sulfite, com imagens  coloridas e 
monocromáticas também em fotocópia, aplicadas sobre a base. 
 Essas imagens são recortes de figuras de carros, bicicletas e principalmente 
a repetição de folhas e da mesma árvore em tamanhos diferentes, elaboradas 
simplesmente pela impressão colorida apenas com mudança de escala, criando 
texturas. O arquiteto vai e vem nas escalas, e a composição toma uma proporção de 
perspectiva. 
 A figura da pedestre no cruzamento das vias forma o ponto focal, enquanto a 
sequência de verde leva o olhar pelos caminhos até a ponte. As árvores, compostas 

Figura 108: Collage dos Estudo dos espaços do Parque Diagonal Mar.  Imagem da carpeta 10/10 
Parque Diagonal Mar, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: Collage (xerox de fotografias coloridas e preto/ branca).
Suporte: papel smith.
Dimensões: 29x42cm.

Fonte: Acervo da Autora.
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pela collage da mesma imagem repetida, concentram-se nas vias e no momento 
de aproximação com a ponte. Uma segunda composição com adultos e crianças 
demarca o local como uma passagem movimentada e também como concentração 
de atividades de sociabilidade. Esta segunda composição ondulada parece uma raiz, e 
dela partem ramos, folhas, até o pequeno bosque que nos lembra um bonsai (Figura 
108 e detalhes nas Figura 195 e 196- anexo C4).
 A outra collage, três figuras de ciclistas no cruzamento e a ausência da base, 
mudam o foco principal para a imagem dos meninos brincando com a vegetação 
ao redor. E novamente a superfície do verde é composta por árvores e fragmentos 
repetidos e sobrepostos das imagens de vegetação do lugar (Figura 109).
 O desenho base é o mesmo, as imagens da vegetação, inteira ou em fragmentos 
também, mas os carros e as pessoas são outros, representando a circulação e 
dinâmica do lugar. Os pequenos galhos com flores vermelhas, que, na primeira collage 
quase desaparecem perdidos nas folhas, agora ganham força na textura elaborada à 
esquerda, quando multiplicados e acrescidos de ramos amarelos.
 As quatro árvores posicionadas nos canteiros centrais das vias lembram um 
desenho infantil, assim como os carros que se assemelham mais com brinquedos 

Figura 109: Collage dos estudo dos espaços do Parque Diagonal Mar. 
Imagem da carpeta 10/10 Parque Diagonal Mar, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Collage (xerox de fotografias coloridas e preto/ branca).
Suporte: papel smith.
Dimensões: 29x42cm.
Fonte: Acervo da Autora.
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do que com imagem real. Afinal, antes de tudo, este parque é um local de lazer, de 
brincadeiras e de ócio.
 A série de slides dos estudos das cerâmicas dos pisos e vasos foi acompanhada 
de um material impresso com quatro tipos de aplicação em pantografia332 para as 
cerâmicas dos trencadís, dividido em: módulo, estrela, negativo e banda. Ainda temos 
o estudo de quatro estampas associadas às disposições anteriores, baseadas nos lixos 
descartados nos espaços públicos, nas basuras, nomeadas de: Llauna, composta por 
latas de refrigerantes amassadas; Ampolla, composta por garrafas de plástico com 
um rótulo escrito "EMBT"; Xiclet, com embalagens amassadas da goma de mascar 
"Trident" com a primeira letra trocada pelas iniciais do escritório; Caramel, uma 
versão da embalagem de pirulito da marca catalã Chupa Chups. 333

 Essas diferentes aplicações e estampas formam o estudo do conjunto das 
pantografias aplicadas nos elementos do parque, em especial os vasos. Também 

332 Pantografia é a técnica utilizada para imprimir, gravar, imagens em alto ou baixo relevo nas cerâmicas. 
Esta técnica além de transferir as imagens, pode redimensioná-las em ampliação ou redução nas 
proporções desejadas.
333 A logomarca da empresa da Chupa Chups foi desenhada em 1969 por Salvador Dalí.

Figura 110: Collage digital com estudo da superfície cerâmica com o tema do resíduo dos parques. 
 Imagem da carpeta 5/10 Parque Diagonal Mar, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: Collage digital.
Suporte: Impressão em papel glossy acetinado.

Dimensões: A3 paisagem (42x29,7cm).
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 111: Collage da vista de Barcelona com os bancos 
lungomare como tapetes voadores e estrturas do vasos. 
Imagem da carpeta 9/10 Parque Diagonal Mar, 
cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem digital.
Suporte: Impressão em papel glossy brilho.
Dimensões: A4 paisagem (29,7x21cm).
Fonte: Acervo da Autora.

desse material surgem algumas composições de teste das cerâmicas com folhas e 
restos de embalagens variadas. Foram consideradas cinco collages digitais (Figura 
110), acompanhadas de montagens digitais da aplicação dos padrões.
 Em outra carpeta, podemos observar outra collage digital, de criação na etapa 
de projeto, que tem como base uma fotomontagem panorâmica da implantação da 
série realizada na etapa de levantamento, em que percebemos a área árida e alagadiça 
antes do parque (Figura 112). Sobre ela, foram posicionados os três bancos lungomare, 
fotografia dos protótipos realizados pelo escritório, voando como tapetes, e, na sua 
base, foi colada a maquete dos vasos suspensos que parece sustentar a visual. Numa 
interpretação mais poética, parece que os mobiliários urbanos procuram seus lugares 
no parque, eles estão prontos para pousar na área e modificarem com o seu uso a 
aridez ali existente (Figura 111).
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Figura 112: Fotomontagem com imagens do terreno no período do levantamento. 
 Imagem da carpeta 5/10 Parque Diagonal Mar, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: Collage digital.
Suporte: Impressão em papel glossy acetinado.

Dimensões: A3 paisagem (42x29,7cm).
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 113: Fotomontagem da implantação do Parque Diagonal Mar.
Imagem da carpeta, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem digital 
(desenho e fotografia de maquete).
Suporte: Impressão em papel sulfite.
Dimensões: A4 paisagem (29,7x21cm).
Fonte: Acervo da Autora.
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 Outras duas fotomontagens se destacam, uma é a que apresenta a 
implantação já com o projeto, sobreposta a um desenho técnico, mas a técnica é 
semelhante às anotações de Miralles, e a do gorila albino junto às estruturas metálicas. 
Aparentemente as duas foram criada no computador. Os exemplares encontrados nas 
carpetas não eram originais e sim cópias impressas em papel fotográfico.
 A collage de criação com a implantação do projeto, na etapa de apresentação 
final do projeto, foi elaborada a partir da fotografia da maquete recortada que foi 
posicionada em destaque, ao lado o desenho técnico, um híbrido formado por 
croquis em cima de base impressa de informações técnicas, configurando assim a 
composição final. O desenho foi colocado abaixo como uma extensão  da maquete 
e reforçou a continuidade da Avenida, porém a sua escala foi reduzida em relaçao 
à imagem da maquete, como se fosse uma camada dos caminhos e locais retirada, 
despreendida da sua base. Esta tem o aspecto de uma simplificação deslocada, 
utilizada, provavelmente, para apresentar as relações entre o projeto final e a evolução 
dos seus estudos (Figura 113). 
 Já a divertida fotomontagem do gorila albino, Floquet de Neu, símbolo 
do zoológico de Barcelona, inserido dentro do parque com sua imagem ampliada 
caminhando sobre as estruturas metálicas, denotam no primeiro momento um 
estranhamento que é seguido da sensação que ele também está no parque se 
divertindo, equilibrando-se nas linhas das fontes (Figura 114). A fotografia do parque 
já implantado não tem data e nem autoria, podendo a composição ter sido realizada 
durante o período da implantação do parque, período este que coincide com a chegada 
dele ao zoológico em Barcelona, ou por outro integrante do grupo em homenagem 
ao gorila em 2003, ano da sua morte e um ano após o término das obras do parque.

Figura 114: Fotomontagem do gorila albino no Parque Diagonal Mar.
Imagem da carpeta 10/10 Parque Diagonal Mar, 

cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica: Fotomontagem digital 

Suporte: Impressão em papel sulfite.
Dimensões: A5 paisagem (21cmx14,8cm).

Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 115: Collage Enric Miralles "Jardins chineses" Parque Diagonal Mar  EMBT, 1997.
 

Fonte: TAGLIABUE, Benedetta. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress.  p.31.
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 Fora da carpeta, a collage, de criação da etapa de projeto, dos jardins chineses, 
tem como base a cópia de um desenho técnico da implantação, colorida com lápis de 
cor amarelo ao centro e com aplicação de imagens recortadas de arte oriental sobre as 
linhas do projeto do parque (Figura 115).
 A imagem central remete à árvore, próxima à Avenida Diagonal Mar. Na parte 
superior, o arquiteto concentrou as imagens verdes imitando a copa; na estrutura dos 
caminhos, imitando o caule, foram posicionadas as imagens com cores terrosas e, na 
base, uma única figura que lembra a raiz. Ao observarmos melhor a lateral esquerda 
inclinada, percebemos um grupo de gueixas, quase escondido na composição, que 
reforça a leitura das seções, das fachadas, vinculadas à posição do desenho tão comum 
nos desenhos técnicos do seu escritório. 
 Ao redor desta árvore temos outro, agora em destaque, grupo de gueixas e 
samurai deslocados em diagonal, no formato das pequenas áreas adjacentes ao parque 
principal . Este grupo parece estar voando em um tapete, outro tapete voador. Logo 
acima dessa imagem, um fragmento de pássaros em revoada se desloca também da 
composição principal. A imagem formada revela o universo oriental que o arquiteto 
coleciona no seu acervo com uma fusão desses elementos no projeto.

 
4.4.3. SIMBOLOGIA: O DENTRO O FUERA DE LA CARPETA.

 A natureza, árvores, folhas, flores, faz parte de vários projetos do arquiteto, mas, 
no Parque Diagonal Mar a analogia com a árvore da vida alcança sua mais completa 
expressão.
 Muito mais que um símbolo, as árvores descrevem uma  geografia mítica, uma  
visão da realidade que aproxima a arquitetura da natureza por meio de uma visão 
cósmica, de integração total334. A árvore como símbolo cósmico, das religiões arcaicas, 
representa a conexão entre o céu, a terra e o inferno335. Com os ramos mais altos 
chegando no céu e as raízes nas profundezas do inferno, representa a elevação do 
espírito humano que através da escalada, física e espiritual, volta para o paraíso.
 Há várias menções sobre a forma da árvore no projeto do Parque Diagonal Mar, 
em collages, fotomontagens e diversos desenhos, como apresentado anteriormente. 
"Mais uma vez, a delicadeza e a facilidade usadas para organizar os ramos de flores são 
um modelo para o trabalho. Tudo isso não pode ser visto diretamente". 336

 As aproximações com a árvore da vida que tem seus espaços na primeira porção 

334 A árvore é portanto um símbolo de união entre o céu e a terra, representando em sua estrutura 
um conteúdo marcadamente simbólico. A múltipla dependência do ser humano em relação à árvore – 
basta pensarmos na importância da madeira para o fogo, a construção e as ferramentas, etc. – chega à 
transformá-la em uma “árvore da vida”. Em comparação ao homem, a árvore vive muito mais tempo, 
o que acaba gerando um sentimento de respeito, como a um ancestral. Fala-se também da árvore 
da sabedoria. Para os celtas, o tradicional carvalho era sagrado, quando não escolhido como deus. 
(FRUTIGER, 1999, p.224-225). 
335 Também na mitologia, quando Dafne foge de Apolo e invoca seu pai para mudar suas formas, ele a 
transforma em um loureiro. Após o evento, Apolo a elege sua árvore favorita, símbolo de beleza e das 
grandes conquistas.
336 MIRALLES, Enric. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress; estado de las obras, 
estat de les obres. Catálogo de la exposición organizada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya. 
Barcelona: COAC Publicacions, 2006. p. 21. Tradução nossa.
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do parque que inicia na borda da Avenida Diagonal relacionados a maternidade e a 
infância. Também, percebemos esta aproximação com os espaços dos brinquedos 
localizados perto dos "morrinhos" e as áreas com bancos para convivência no seu 
caminho central de contemplação.
 Após o Passeig del Taulat, o parque se divide em dois, e ali chegamos à vida 
adulta. A paisagem perde os constornos infantis, lúdicos e torna-se mais angulosa, 
até a vegetação, embora as espécies sejam as mesmas, já tem uma conformação 
diferente, mais agrupada e de certo modo homogêneo, com aspecto mais sóbrio,  
mais rústico, quando comparamos com a porção anterior.
 A terceira parte que aproxima o parque ao mar, existe apenas no campo das 
ideias, no projeto das linhas ou quando estamos no parque na nossa imaginação.  
Ela não foi executada. Como ela seria? Como seriam essas "raízes-passarelas" que 
conectam o parque ao mar?
  Estes elementos finais se desencaixando e formando novos caminhos que 
se assemelham às raízes, conforme os desenhos das propostas de implantação. Essa 
parte representa os mayores e possui uma natureza quase primitiva, um retorno às 
origens da área alagada, à rusticidade da natureza.
 Conforme Miralles, os projetos da Escola de Dança de Laban e da Escola de 
Música de Hamburgo (Figura 116) também nasceram das árvores:

Hamburgo é um projeto no sentido clássico. É uma cidade bonita! 
Foi um pouco antes de Laban. Em Laban eles não nos entenderam. 
É um canal, um daqueles locais industriais que são nojentos, 
mas que têm o charme dos filmes de Richardson. O que nós lhes 
propusemos fundamentalmente era que, para fazer sua construção, 
eles precisavam primeiro realizar uma grande plantação de árvores; 
e é isso que já tivemos uma experiência que veio do projeto de 
Hamburgo [...] Então pegamos  a ideia diretamente de Kahn: "Uma 
escola é quando as crianças se reúnem em torno de uma árvore”. 
E nós levamos algumas árvores para ter uma materialidade e uma 
densidade para começar. Como não havia como encontrar uma 
densidade semelhante à de Hamburgo, era necessário começar e 
procurar, ou seja, uma situação ideal devia ser inventada para uma 
escola - algo que não aconteceria em quinze anos. Então eles não 
entenderam que você tinha que construir algo como um edifício 
que se junta a uma série de árvores para começar e trabalhar...337

 No projeto da Escola de Música as árvores definem a implantação do edifício, e 
o reflexo delas faz parte do conjunto. Na fotomontagem, percebemos a sobreposição 
de vários trechos da árvore. Para a elaboração desta imagem da árvore, as fotografias 
foram sobrepostas de modo a parecerem planificadas. Na etapa da apresentação 
final do projeto, ela foi colocada em outra composição, em uma collage de criação 
em que os desenhos foram agregados na sua base, e a árvore foi posicionada acima, 
complementando a planta baixa e as fachadas. A árvore agora é uma das fachadas, 
ela é a fachada principal.
 Além da referência da árvore nos projetos supracitados, também, existem 

337 TUÑON, Emilio; MANSILLA, Luis Moreno. Apuntes de uma conversación informal (com Enric Miralles). 
In: Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El croquis, n° 30+40/50+72(II)+100/101. Madrid: 
El Croquis Editorial, 2000. p.19. Tradução nossa.
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Figura 116: Collage da Escola de Música de Hamburgo, a árvore  que foi fotografada para a collage está localizada 
perto do acesso da edificação na planta baixa, ou seja, no meio da composição, EMBT, 1997-2000.

Fonte: TAGLIABUE, Benedetta. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress. p. 281.
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Figura 117: 
Maquetes e 
collages da 
Biblioteca Nacional 
do Japão, EMBT, 
1996.

Fonte: El Croquis: 
Enric Miralles + 
Benedetta Tagliabue. 
n°100/101. p. 214. 

Figura 118: Collage com folhas 
e caules para o Parlamento 
Escocês, EMBT, 1998.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles + 
Benedetta Tagliabue. 
n° 100/101. p. 142.
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referências às árvores na collage de símbolo do projeto da Biblioteca Nacional do 
Japão. Na Biblioteca, os recortes de desenhos das montanhas pertencentes as pinturas 
orientais mesclam-se às imagens de um arvoredo posicionado abaixo como uma 
base que protege uma pequena “cadeira para ler”. O projeto configura-se em uma 
cobertura que parece um bosque, “uma biblioteca bosque” (Figura 117). No projeto, 
as coberturas, depois de definidas, demonstram uma geometrização, uma ordem que 
provém deste bosque. Aqui o sentimento de proteção transcende a proteção física, 
pois remete à proteção da concentração, do pensamento e das ideias. No texto que 
acompanha a collage na publicação da El Croquis, o arquiteto expressa esta ideia:

O volume de armazenamento de livros reconstituiu o terreno, 
e a estrutura ajudou a reconstruir o bosque. Ler embaixo da 
árvore. Perto de casa (...) Os livros deveriam estar escondidos ... 
o conhecimento não está nos livros. Está no ato de ler... Lemos 
em cima da paisagem construída com livros, embaixo das árvores, 
perto do povoado (...)338

  
 Já na ampliação da Fábrica de Vidro Seele (1994), os desenhos da geométrica 
cobertura de acesso, assim como as maquetes, permitem uma interpretação quase 
que literal dos troncos e galhos das árvores.

Investigando sobre as possibilidades de uso do vidro prensado, 
porque este daria a densidade necessária para a fachada contínua 
da proposta, confundindo-a com a densidade de reflexos que das 
árvores que a circundam. Toda essa massa de reflexo seria parecida 
em tamanho a esses grupos de árvores que estão isolados nas 
divisões dos campos de cultivo (...)  Qualificamos o espaço interior 
da fábrica com a especificidade de um bosque, escolhendo uma 
geometria circular mais de acordo com o trabalho em equipe do 
que com uma produção em série, linear.339

 Na collage de criação da etapa de projeto com folhas e caules do Parlamento 
Escocês (Figura 118) e na collage de criação da etapa de apresentação do projeto 
do Museu de Maretas  (1999) (Figura 119), o tema da natureza transcende e vimos 
surgir linhas e superfícies no primeiro projeto, por meio do arranjo linear, inclinado, 
de onde irão surgir as circulações e coberturas nas definições do projeto.
 No segundo projeto, na integração da fotomontagem panorâmica com 
desenho técnico, vemos a sobreposição das imagens que “brotam” da planta baixa, 
no sentido de baixo para cima, da direita para esquerda, e vão contornando-a até 
adaptar-se ao horizonte. 
 Esta composição baseada em arranjos florais ainda pode ser observada nas 
duas fotomontagens dos primeiros estudos da Exibição de Flores em Dresden (1995) 
(Figura 23, capítulo 1). A primeira, com o uso de pétalas de rosas, com outras pétalas 
e folhas, cobertas por uma trama de cestaria em que as sombras, principalmente, a 
da palha, formam uma espécie de estrutura. Na segunda fotomontagem (Figura 120), 

338 MIRALLES, Enric. Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El croquis, n° 
30+40/50+72(II)+100/101. Madrid: El Croquis Editorial, 2000. p. 215. Tradução nossa.
339 MIRALLES, Enric. Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El croquis, n° 
30+40/50+72(II)+100/101. Madrid: El Croquis Editorial, 2000. p. 344. Tradução nossa.
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Figura 119: Collage do Museu Maretas, EMBT, 1999.

Fonte: El Croquis: Enric Miralles. n° 30+40/50+72(II)+100/101. p. 182.

Figura 120: Fotomontagem do concurso da exposição de Dresden, EMBT, 1995.

Fonte: TAGLIABUE, Benedetta. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress.  p.16.
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uma composição com "restos" da feira de flores mais diferenciados, como galhos, 
folhas, terra, sobrepoem uma maquete de papel, e ali encontramos os caminhos, a 
cruz, as coberturas... Esses estudos remetem às palavras do arquiteto:

Os caminhos se aproximam ... e não se cruzam, caminham lado a 
lado por um tempo... Esta aproximação e separação é um modelo 
de crescimento também encontrado no crescimento das plantas... 
devido a esse esforço... as folhas e flores nos parecem, muita vezes, 
como um resultado inesperado.340

 As conexões entre o projeto de Dresden e o Parque de Mollet são percebidas 
quando analisamos o material gráfico junto ao texto de Miralles. No primeiro projeto, 
percebemos as experimentações registradas nas panorâmicas dos arranjos como 
uma premissa para os desenhos que lembram os arranjos inspirados em Hockney de 
Mollet.

Ao mesmo tempo que o projeto do Parque de Mollet, ao recordar 
os tapetes de flores que cobrem as ruas em Corpus Christi, esta 
tapeçaria de flores era a matéria-prima na tentativa de abordagem 
da proposta de Dresden... A mesma coisa se torna mais real 
no Parque de Mollet... Os fragmentos de interiores, alguns dos 
quais incluem plantas domésticas... compõem o piso do espaço 
público...341

 Embora as Pérgolas da Avenida Icária tenham como principal influência as 
figuras tradicionais dos gigantes, também encontramos a referência das árvores, 
as diversas estruturas são as suas substitutas, pois nos locais onde não foi possível 
plantá-las devido à via subterrânea, são elas que sombreiam o passeio. E, segundo 
o arquiteto, seu objetivo foi introduzi-las como paisagem, como se as estruturas 
crescessem no local.
 Os registros dos condicionantes naturais são elementos fundamentais nas  
etapas de levantamentos e estudos preliminares, seja nos registros e na interpretação 
de documentos existentes. A natureza e a topografia do lugar aparecem na leitura 
realizada pelo arquiteto com sucessivas interpretações produzidas por uma trama, 
"uma natureza e, especificamente as árvores, oferecem uma imagem de crescimento 
ligada a qualidades regenerativas que, além disso, consideradas elementos limítrofes, 
podem proteger os diferentes enclaves."342

 Sob a ótica da releitura dos elementos da natureza, temos as collages do 
Parque Mollet, em que percebemos a vontade de expressar as formas naturais do 
universo rural por meio das suas cores. O arquiteto mesclou as suas referências com 

340 MIRALLES, Enric. Bloom. 1999. In: EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress; 
estado de las obras, estat de les obres. Catálogo de la exposición organizada en el Colegio de Arquitectos 
de Catalunya. Barcelona: COAC Publicacions, 2006. p. 11. Tradução nossa. 
341 MIRALLES, Enric. Bloom. 1999. In: EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress; 
estado de las obras, estat de les obres. Catálogo de la exposición organizada en el Colegio de Arquitectos 
de Catalunya. Barcelona: COAC Publicacions, 2006. p. 17 e 19. Tradução nossa. 
342 BIGAS, Montserrat Vidal. Enric Miralles. Procesos Metodológicos en la construcción del proyecto 
arquitectónico. Tese (Doutorado). Universitat de Barcelona: Departamento de Dibujo, Barcelona, 2005. 
p.83. Tradução nossa. 
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as dos quadros de Hockney, "Plants, trees, fields and mountains" e "Terrace Hollywood 
hill house with banana tree", e transformou as cores em geometrias compostas por 
meio da collage de uma série de desenhos (CEZAR, 2007).
 Os desenhos recortados e reunidos em sequências de redesenhos e collages 
são mais que canteiros, fontes, pavimentação e estruturas, são o reconhecimento de 
uma nova metodologia projetual, uma maneira de geometrizar o desenho livre.
 Tagliabue reafirma a aproximação deste universo das formas básicas da 
natureza e suas aplicações nos desenhos e collages:

O Parque de Mollet e o Diagonal Mar se aproximam de seu amor 
pelas flores - a propósito, o amor de botânicos inexperientes. (...) 
As flores desenhadas de Mackintosh- demasiado delicadas para 
admitir que o Parlamento da Escócia gostaria de ser assim. E as flores 
são repetidas no Campus da Universidade de Vigo, por exemplo. 
Bem como se repetem "as sobrancelhas", um sinal dos desenhos de 
pássaros das crianças. Eles são vistos no chão do centro de Leeds, e 
no interior do Parlamento.343

 A cruz é outro símbolo antigo que surge nas interpretações do Parque 
Diagonal Mar. O símbolo perpetua-se para além do religioso e, para Frutiger (1999) 
é considerado o “sinal dos sinais”, do preciso, da posição exata do ponto, ele é 
geográfico e até matemático, indicando a operação da soma. É a personificação da 
simetria, mas quando tem um dos seus traços alongados pode gerar uma situação de 
desconforto344.
 Em 1991, na época dos concursos pós-olimpíada, o primeiro concurso de 
que Enric e Benedetta participam foi o do Centro Cívico de Niederrad, em Frankfurt, 
no qual ficaram em segundo lugar com uma proposta essencial de uma cruz que o 
situava no meio de um lugar específico, reunindo o programa de necessidades.

Enric, nestes anos, dava conferências em que explicava seu 
interesse pelo símbolo da “cruz”: negação e indicação ao mesmo 
tempo, sublinhar e negar... Este simbolismo profundo o fascinava... 
Explicava a arte, com Tapies, com Beuys, e neste projeto que 
experimentou um esquema de planta, que separa e une ao mesmo 
tempo num lugar.345

 Quando Enric refere-se à Tapies, temos seguramente o símbolo da cruz e a 
sua complexa analogia como marcação do espaço, mistério, negação, morte e figura 

343 TAGLIABUE, Benedetta. Familias (notas a la obra del estudio EMBT desde 1995), In: El Croquis: 
Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El croquis, n°100/101. Madrid: El Croquis Editorial, 
2000.p. 22. Tradução nossa.
344 Existem vários tipos de cruz, representações angulares com diversos deslocamentos, novas 
reorganizações gráficas que geram, também, novos significados. O ponto de intersecção entre as duas 
linhas é abstrato, porém por ser geométrico os arquitetos utilizam-no para designar a posição exata de 
um ponto (FRUTIGER, 1999). 
345 TAGLIABUE, Benedetta. Alegorías, formas e monólogos relevantes, 1991-1994. In: ROVIRA, Josep 
M. Enric Miralles, 1972-2000. Colecciónarquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de 
Arquitectos. 2011.p.302. Tradução nossa.
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geométrica. Derivada de cultos primitivos, denominados xamanismo, das tradições, 
egípcia, mesopotâmica, persa, chegando ao símbolo do cristianismo e na história da 
arte. Representa a visão do mundo que a originou, ou seja, a estrutura do universo. 
 Para Beuys, também citado por Enric nas conferências346, a questão social e 
a capacidade curativa da sua teoria “Plástica Social” foi apresentada em Tallow, uma 
enorme escultura viva com vinte toneladas de gordura animal que questionava o 
planejamento urbano e, por meio da captação de um espaço não utilizado da entrada 
de um auditório ele sintetiza a sua forma em “T”.

Desse modo, com Tallow, Beuys faz uma crítica ao modelo capitalista 
ocidental, capaz de provocar e conviver com feridas abertas ou 
“espaços mortos”, falsamente ocultados pela chamada “arquitetura 
moderna”. O “espaço morto” escolhido pelo artista transforma-se 
em uma grande bateria de gordura, um elemento material que 
reviveria esse local por meio da produção de energia e calor e agiria 
deste modo, como uma cura social.347

 Aos poucos vemos a figura da cruz, em malha como nas pérgolas elaboradas 
e construídas da Plaza Mayor de Parets del Vallés (1985), transformando-se na 
releitura do calvário no portão do Cemitério de Igualada (1985-1991), assim como 
nos intensos estudos coloridos que demarcam o Parque Diagonal Mar. A cruz surge 
nas manipulações fotográficas das maquetes referentes à cobertura do Mercado de 
Santa Catarina contidos nas carpetas. A geometria do plano passa para o espaço, a 
collage do símbolo da cruz transforma-se em assemblage.
 Sobre a morte, Bestué analisa o projeto do Cemitério de Igualada, de Enric 
Miralles e Carme Pinós (Figura 121), como uma narrativa de um espaço que beira 
a violência mental, gerando uma paisagem triste de complexidade psicológica, um 
espaço projetado em cima de múltiplas referências sobre a morte. Ele relata a visita 
realizada ao cemitério por Claudio Vekstein, acompanhado por Miralles, "para entrar 
no espaço central do cemitério, onde se encontram os nichos e as tumbas, descendo 
uma escada que surge parecendo uma lápide aberta."348, eles percorreram um local 
repleto de significados, entre a vida e a morte.
 Por meio de diagonais dinâmicas, o tema da morte se aproxima ao tema da 
cruz, em um gesto que manipula a topografia e transforma o projeto em uma procissão 
religiosa, onde os símbolos da Cruz, do Calvário e da Ressureição acompanham as 

346 Outra obra de Beuys citada é 7000 Carvalhos, nela está explícita a visão da “escultura social” do 
artista com a finalidade de questionar a história, momentos históricos adormecidos, pois posiciona 
as peças de basalto empilhadas no local das vítimas dos ataques aéreos da 2ª Guerra, “ (...) Beuys 
tocou no símbolo do carvalho, que havia sido apropriado pelos nazistas assim como as folhagens da 
cruz de ferro e reabilitá-lo como o símbolo antigo e universal (...). ele queria libertar o símbolo de 
seu específico passado nazista” TISDALL apud ROSENTHAL, Dália. Joseph Beuys: o elemento material 
como agente social. ARS(São Paulo), vol.9, nº18, São Paulo,  2011. Disponível em: http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-53202011000200008. Acesso em: 5 jul 2017. p. 129.
347 ROSENTHAL, Dália. Joseph Beuys: o elemento material como agente social. ARS(São Paulo), 
vol.9, nº18, São Paulo,  2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1678-53202011000200008. Acesso em: 5 jul 2017. p. 126.
348 BESTUÉ, David. Enric Miralles a izquierda y derecha (también sin gafas). Barcelona: Editorial Tenov, 
2010. p.72. Tradução nossa.
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almas e transmitem coragem no enfrentamento com a morte. 

O "edifício" de Miralles e Pinós estava, de fato, situado entre 
arquitetura, paisagismo e escultura urbana. Ele fundia o arcaísmo 
dos perfis curvos das obras tardias de Le Corbusier, os planos 
cortantes de Richard Serra e o paisagismo panteísta de Gaudí, e, 
ao mesmo tempo, lidava com uma expressão espacial apropriada 
a uma cultura do final do século vinte, que combinava prédios 
seculares com raízes religiosas.349

 O desenho da planta baixa do cemitério insinua uma figura humana, na 
horizontal, ou vertical, depende da maneira como observamos, depende da orientação 
proposta por Miralles nas publicações sobre a obra. 

Ao começar a descida, Enric começou a sussurrar; "agora você está 
morto, agora você está morto". Quando ele saiu da primeira seção 
da escada e saiu para o exterior, ele disse: "Agora você está vivo". 
Continuando a descida pela segunda escada-lápide, ele repetiu: 
"Você está morto, está morto" e quando ele saiu novamente, em 
uma grande esplanada, Miralles olhou para ele e disse" "Agora você 
está vivo novemente. Entende?"350

 A cruz no Parque Diagonal Mar, ao contrário da morte, representa a marcação 
do espaço por meio das linhas de separação das vias do lugar, existentes e projetadas 
para as novas torres, e desta situação geográfica, e por assim dizer topográfica, 
partiram os primeiros estudos investigando fixação da cruz. Porém, no parque a 
cruz logo se transforma em árvore, e existe ali, a intensa repetição dos fragmentos, 
presentes nas séries de desenhos e estudos gerais e de elementos específicos do 
projeto, que trazem o conceito desenvolvido com base me Giacometti. 
 O parque foi, desde o princípio, a reunião desses fragmentos, um mapa de 
desejos, como observou o arquiteto, "desejo de entrar no espaço de uma flor e se 
transformar em abelhas, e após contar a realidade fantástica que foi vista nesta 
estranha condição"351, desejo de representar um jardim "chinês" onde a localização 
de cada pedra que foi desenhada, cada elemento que foi inserido com um significado, 
sejam as camadas das cores, dos pisos, ou até mesmo da água. 
 Ainda nos parece que as imagens conquistam novas dimensões simbólicas 
imbuídas pela transformação dos seus significados no decorrer do projeto. Da cruz 
inicial como consequência de uma resposta às características do levantamento, 
parte o desenvolvimento de desenhos que se transmutaram em árvore e depois, no 
memorial justificativo, foram aproximados das etapas da vida. 
 As camadas sobrepostas de desenhos de pisos lá construídos, representam 
a acumulação. Os mosaicos, todos absorveram as características da Barcelona 

349 CURTIS, Willian J. R. Arquitetura Moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookman, 2008. p. 683.
350 BESTUÉ, David. Enric Miralles a izquierda y derecha (también sin gafas). Barcelona: Editorial 
Tenov, 2010. p.72. Tradução nossa
351 MIRALLES, Enric. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress; estado de las obras, 
estat de les obres. Catálogo de la exposición organizada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya. 
Barcelona: COAC Publicacions, 2006. p. 32. Tradução nossa. 
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Figura 121: Cemitério de Igualada, 1994. Estrutura em aço corten do portão
que se assemelham com cruzes do calvário.

Fonte: disponível em: www.cpinos.com. 
Acesso em: 07 set. 2019.
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contemporânea, a verdadeira soma de referências banais e globalizadas através do 
"filtro" de transformações do projeto.
 Segundo Warburg, as imagens são ao mesmo tempo conteúdo e forma, 
inseparáveis e, consequentemente, a sua dimensão simbólica está conectada 
ao processo. Em Miralles, o processo resultou na alteração da simbologia, na 
transfiguração que passa de um símbolo para outro e, ao mesmo tempo, os retêm 
em uma síntese, a árvore da vida.
 Estes símbolos percorrem o atlas de Miralles e, neste instante, estão no 
interior desta carpeta, para depois em outro momento formarem novas associações 
nos demais projetos.
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Figura 122: Implantação Parque Diagonal Mar , EMBT, 1997-2002.

Fonte: El Croquis: Miralles Tagliabue EMBT. n° 144. p. 73.
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4. 5. O MERCADO DE SANTA CATARINA (1997-2005)
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Figura 123: Pasta fechada do Mercado de Santa Catarina, 
imagem cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Fonte: Acervo da Autora.

Figura 124: Collage “O lado de dentro da carpeta, Mercado”, Mercado Santa Catarina, 2018.
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 125: Cobertura do Mercado de Santa Catarina, EMBT, 2014.

Fonte: Acervo da autora.

 A estratégia projetual utilizada no projeto de requalificação do Mercado 
de Santa Catarina (1997-2003) (Figuras 125 e 126), de autoria e Enric Miralles e 
Benedetta Tagliabue (EMBT), considerou desde o princípio o entorno e a história da 
edificação, afastou-se da mera restauração e aproximou-se de uma leitura do local, 
de uma compreensão das sobreposições das camadas históricas existentes:

Assim, as novas construções irão se sobrepor às existentes. Elas 
se mesclam, se confundem para fazer aparecer neste lugar as 
suas melhores qualidades... Então, parece lógico usar termos 
como conglomerados, híbrido, etc ... termos que tentam superar 
a dicotomia de branco ou preto. A superposição de diferentes 
momentos no tempo oferece o espetáculo das possibilidades. 
Abrem um lugar ao jogo das variações. É difícil tirar conclusões 
além das mais básicas que definem as condições mínimas de vida. 
No entanto, a força das variações constantes sobre um lugar nos 
coloca na linha de trabalho.352

 As ruas estreitas do bairro Born contribuíram na leitura sentimental que o 
arquiteto fez do entorno na proposição do projeto. De certo modo, ele imprimiu no 
projeto de intervenção do Mercado sua vivência, por meio de um jogo de memória e 
das transformações das suas lembranças advindas das visitas na sua infância e da sua 
residência no Carrer Mercaders, próxima ao local.

352 MIRALLES, Enric. El Croquis: EMBT Enric Miralles e Benedetta Tagliabue. El croquis, n°144. Madrid: 
El Croquis Editorial, 2009. p. 128. Tradução nossa.
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 A área onde está localizado o Mercado de Santa Catarina concentra diversos 
períodos da história de Barcelona. Primeiramente, no século IV, por estar próximo 
ao núcleo da Barcelona Romana, foi construída no local a sua Necrópolis. No século 
XI, cedeu lugar ao Mosteiro de São Salvador, que se instalou ali por um século, 
mas foi abandonado devido às invasões árabes. Nesse período, o das invasões, 
foram construídos jardins no local. Após em 1219, chegaram os dominicanos, que 
construíram um novo convento adjacente às edificações existentes, onde mais tarde 
foi construído o pequeno complexo religioso que permaneceu na área até 1822, 
quando o poder público resolveu instalar uma praça. 
 Este projeto implicou em uma sequência de conflitos até que o convento foi 
assaltado e queimado pela população descontente. Finalmente, em 1837, o convento 
foi destruído, e o Mercado de Santa Catarina foi reconstruído com projeto de Daniel 
Molina (ROVIRA, 2011).
 O acúmulo de acontecimentos define o Mercado, um sobre o outro, uma 
sobreposição de memórias e histórias. Desse modo, o conjunto de espaços definiu 
a nova intervenção como uma espécie de collage. As camadas são percebidas no 
Memorial e permitem a visualização das escavações arqueológicas recontando a 
história e mostrando todas as camadas ocultas das fundações de outras épocas.
 O projeto do mercado é uma grande collage que considera, "cola", o tempo, 
os fluxos, os usuários, o entorno e as formas do lugar. Nele, além do Mercado, estão 
presentes o edifício de habitação para idosos, o memorial e a praça, configurando um 
conjunto articulado pelos fluxos e destacado pela memória. 
 O plano vertical da releitura das caixas de frutas, assim como as esquadrias da 
habitacão social, compõem uma síntese das edificações do entorno com o Mercado, 
representando um rearranjo, uma espécie de assemblage (Figuras 127 e 128). A 
proposição da cobertura de cerâmica faz a fusão de frutas, legumes e elementos 

Figura 126: Cobertura do Mercado de Santa Catarina, vista da fachada principal , EMBT, 2014.

Fonte: disponível em: www.mirallestagliabue.com. Acesso em: 7 set. 2019.
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das bancas, como se fosse mesmo uma grande banca, um grande toldo protetor, 
o comércio de rua na sua essência primitiva. A cor do interior é exteriorizada na 
cobertura, permitindo que no entorno se possa ver que ali está a alma do lugar, 
o espetáculo que existe no seu interior, como uma natureza morta de Caravaggio 
(ROVIRA, 2011). 
 As cores dos alimentos surgem não apenas nas naturezas mortas, mas 
também como em elementos decorativos na arquitetura, desde a antiguidade, com 
seus afrescos e no Modernismo Catalão, que utilizava formas vegetais e significativa 
ornamentação floral, evoluindo em composições cromáticas que não permitiam a 
visualização das formas orgânicas originais, levando à abstração formal. 
 Novamente, constatamos essa metodologia na obra do escritório, por meio 
do uso da abstração e fragmentação cromática com influência da técnica do Trencadís 
na composição formal da cerâmica utilizada para cobertura. A cobertura é a quinta 
fachada, sua ondulação permite que ela se descole visualmente do interior para o 
exterior, para então invadir a rua.
 As peças hexagonais das cerâmicas, Trencadís, do Mercado foram obtidas 
pelo constante estudo realizado no projeto que levou à abstração da collage das 
frutas e verduras, reduzindo para sessenta e sete cores em azulejos desenhados 
pelo ceramista Toni Comella. A simplificação das formas, também, está presente nas 
referências, nas influências, dos movimentos artísticos do início do século XX, como 
por exemplo, Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Surrealismo, e logicamente no 
Abstracionismo.
 Na fachada principal, na Avenida de Cambó, a cobertura ameaça invadir o 
passeio onde pilares em forma de árvores insinuam o peso das frutas. 

Figura 127: Fachada do Mercado de Santa Catarina com 
a releitura das caixas de frutas e verduras, EMBT, 2015.

Fonte: Acervo da autora.

Figura 128: Fachada da habitação de interese social para os idosos e prédios do 
entorno ao fundo, EMBT, 2015.

Fonte: Acervo da autora.
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Uma imagem de alimentos arrancados da natureza e expostos com 
todo o seu colorido, esperando um processo de desaparição ou 
morte. Um instante congelado na retina de onde, como as naturezas 
mortas de Juan Sánchez Cotán e Paul Cezanne, nos mostram 
a abundância colorida de alimentos e nos oferece o apetitoso 
prazer de contemplar-los. Não temos permissão para tocá-los, mas 
estamos convidados a entrar, à medida que a cobertura cai na rua 
como a fruta que transborda de uma árvore carregada.353 

 O projeto do Mercado de Santa Catarina foi um enfrentamento entre as pré-
existências e as memórias de Miralles354, que frequentou o Mercado com seus avós 
quando era menino e vivenciou o espaço durante sua vida adulta. A arquiteto propôs a 
transformação das suas  recordações por meio de um complexo projeto arquitetônico 
que respeitou extratos históricos do bairro gótico de Barcelona. 

O elemento mais espetacular da reforma do mercado é a cobertura 
ondulante de cerâmica multicolor, visível unicamente desde os 
pisos superiores dos edifícios que o rodeiam. O teto lhe pertence 
e atua como uma espécie de miragem refletindo suas janelas e 
varandas. Esse jogo de reflexos amplifica a estranheza que provoca 
o edifício em um entorno degradado.355

 Sobre o processo criativo de continuidade na execução do projeto após a 
morte do arquiteto, Benedetta comenta:

(...) Tampouco sabíamos muito bem como fazíamos as coisas. 
Tivemos que descobri-las. A collage da cobertura de Santa Catarina, 
por exemplo, era só um teste. Com Enric havíamos brincado que 
faríamos uma salada. Depois nos fixamos nas coberturas catalãs 
tradicionais, e na cerâmica colorida... Começamos a jogar quando 
já não estava Enric, com todo esse tema de salada de cores, pois no 
fim deixamos todas as tentativas abandonadas em uma mesa, até 
que um dia veio um jornalista e me perguntou: “Como será Santa 
Catarina?”. E nesse momento, não sei porque, peguei um desses 
desenhos e disse: “Assim”. Mas não era verdade. (...) mas foi o que 
se construiu.356

 Em seguida foram decididas as fachadas posteriores, os painéis e acabamentos. 
A resolução da estrutura da cobertura apresentada de forma esquemática nas 
collages e maquetes foi definida, postumamente, apresentando algumas resoluções 

353 SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el dibujo de la imaginación. 2015. Tese (Doutorado). 
Universitat Politécnica de Valência.  EGA: Expressión Gráfica Arquitectónica, Valência, 2015.p.8/16.
Tradução nossa.
354 A última visita de Miralles ao Mercado foi em março de 2000, quatro meses antes da sua morte, nela 
as obras encontravam-se paralisadas devido às escavações arqueológicas. A obra foi concluída cinco 
anos depois por uma equipe chefiada por Benedetta de 85 profissionais. 
355 BESTUÉ, David. Enric Miralles a izquierda y derecha (también sin gafas). Barcelona: Editorial Tenov, 
2010. p.244. Tradução nossa.
356 TAGLIABUE, Benedeta. El Croquis: EMBT Enric Miralles e Benedetta Tagliabue. El croquis, n°144. 
Madrid: El Croquis Editorial, 2009. p. 251. Tradução nossa.
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divergentes do projeto original. 

[...] se fixou a estrutura que sustenta a espetacular cobertura, 
formada por três grandes arcos de aço, várias vigas em forma de 
“V” e mais de 100 arcos de madeira de geometria diversa sobre 
estes foi aplicado o revestimento cerâmico. Este configura um 
mosaico policromático de 4.200 m² desenhado pelo artista plástico 
Toni Comella, inspirados nos produtos do mercado e composto por 
mais de 200.000 hexágonos de 67 cores diferentes.357

 Como resume Montaner, as camadas históricas e a intensa manipulação dos 
condicionantes do projeto sintetizam-se em uma obra de difícil e múltipla leitura.

Nesta obra afloram distintos palimpsestos da cidade, o convento 
medieval, o mercado do século XIX, o quarteirão das residências, 
o mercado do século XXI, e se sintetizam distintas posições 
arquitetônicas: organicismo, surrealismo, realismo, pop, memória 
urbana. A força interna que emerge do edifício cristaliza em formas 
onduladas, massas viscosas e estruturas caóticas para integrar-se 
ao contexto da cidade histórica.358

4.5.1. CARPETAS
Quantidade de carpetas: 19 (dezenove)

 No manuscrito das intenções do memorial encontrado nas carpetas grogues, 
a "Ciutat Vella foi considerada diferente dos outros distritos de Barcelona, pois 
é uma cidade completa [...] O planejamento existente não é capaz de gestionar a 
complexidade da situação".359 Esse planejamento parte de alguns equívocos que 
foram elencados por ele, o primeiro é que não se pode falar somente do novo e antigo, 
pois a forma construída tem uma complexa relação com o tempo. Comparando com o 
projeto da Casa de Mercaders:

Eu experimentei na nossa casa de Mercades algo parecido a habitar 
- outra vez- os mesmos lugares. Como se habitar não fosse mais que 
mover-se entre o tempo de um lugar... O que conseguiu chegar até 
hoje é atual, útil, contemporâneo. E também te permite voltar no 
tempo para seguir em frente.360

 Outro equívoco é acreditar na "demolição como a única possibilidade para 

357 BAHAMÓN, Alejandro; LOSANTOS, Ágata. Barcelona: Atlas Histórico de Arquitectura. Barcelona: 
Parramón Arquitectura y Diseño, 2007. p. 103b. Tradução nossa.
358 MONTANER, Josep Maria. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 
2008.p.87. Tradução nossa.
359 MIRALLES, Enric. CARPETA MERCADO DE SANTA CATARINA, BARCELONA. Arquivos da carpeta 1/16  
de projeto de EMBT, Barcelona, 1997. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. Tradução nossa.
360 MIRALLES, Enric. CARPETA MERCADO DE SANTA CATARINA, BARCELONA. Arquivos da carpeta 1/16 
de projeto de EMBT, Barcelona, 1997. Cedido por ©Fundació Enric Miralles.
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solucionar as coisas. Ao contrário, usar e voltar a usar, é como pensar e repensar as 
coisas. E a arquitetura não é mais que um modo de pensar sobre a realidade".361

  Junto a este texto está o material sobre a história do sítio, documentos obtidos 
na prefeitura e cópias das collages de seções planificadas do edifício histórico. Os 
textos, dessa carpeta, não descrevem somente a história da edificação, mas a história 
das suas relações com a cidade por meio dos projetos urbanísticos  (Figuras 197 e 
198- anexo C5).
 A etapa de elaboração de um estudo prévio da área, contou com o estudo 
minucioso das edificações do entorno, na qual, além do histórico foram inseridos, 
fotografias e croquis, de plantas baixas, fachadas individuais e fachadas de conjunto. 
Este material  foi compilado em um pequeno bloco e em outro bloco A3, ambos 
datados de fevereiro de 1997 (Figura 199- anexo C5).
 O memorial justificativo elaborado na ocasião do concurso, abril de 1997, 
possui poucas páginas, doze sem as capas, em que o conceito do projeto tem como 
base os seguintes itens: programa de necessidades com áreas aproximadas, hipótese 
do trabalho, o edifício, o edifício e suas relações com o contexto, o novo mercado e 
o espaço público, e, por fim a habitação de interesse social para a terceira idade, os 
mayores. 
 No início desta encadernação temos uma listagem de itens do programa de 
necessidades acompanhados de suas áreas aproximadas, em destaque a seguinte 
afirmação: "esta é uma primeira proposta de aproximação teórica. O nosso estudo é 
responsável de esclarecer esses dados estudando o estado real de conservação das 

361 MIRALLES, Enric. CARPETA MERCADO DE SANTA CATARINA, BARCELONA. Arquivos da carpeta  1/16 
de projeto de EMBT, Barcelona, 1997. Cedido por ©Fundació Enric Miralles.

Figura 129: Memorial justificativo com croqui do entorno do Mercado de Santa Catarina, acima à esquerda.
Figura 130: Memorial justificativo a planta técnica do levantamento do Mercado de Santa Catarina e entorno 
imediato com camadas históricas do local sobrepostas, acima à direita.
Imagens da carpeta 3/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles:Encadernação..
Dimensões: 29,5cmX21cm.
Fonte: Acervo da Autora.
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edificações existentes e das possibilidades urbanas da zona"362.
 Na segunda página, está a hipótese do trabalho, que foi proposta com o texto 
a seguir, acompanhado de um croqui das relações entre o espaço público do mercado 
e as ruas circundantes (Figura 129).

A redução significativa da superfície do mercado, permite que uma 
área de certa importância seja destinada para o espaço público. 
Essa nova área deve permitir a melhoria do funcionamento do 
mercado e a liberação do ponto final das ruas que estão avançando 
neste ponto. As mais favorecidas serão as ruas:  Carrer Semolers, 
Carrer Flor de Lliri, Carrer Sant JAcint e Carrer Giralt i Pellicer, todos 
elas chegam ao setor do mercado de Carders.363

 Na página seguinte do memorial justificativo, foi apresentada uma planta do 
mercado com a sobreposição de seus momentos históricos (Figura 130), representada 
a partir das camadas arqueológicas, e com o texto que as complementava  "Antes de 
falar sobre o edifício temos que ver e reconhecer a complexidade do lugar..."364 
 Miralles discorre na quarta página intitulada "Dentro de um circuito 
monumental" sobre as potencialidades da formação de um caminho consolidado, 
porém não institucional, dentro da Ciutat Vella que incluiría o Mercado de Santa 
Catarina, conectando-o ao bairro Born, Igreja de Santa Maria del Mar, Montcada, 
Capella Marcus, Avenida Cambó e Praça da Catedral. O caminho não se conformaria 
pelas ruas principais, mas com um percurso interior pela cidade velha com o intuito 
de promover outros caminhos diferentes do circuito turístico existente. Para ilustrar a 
ideia, foi realizada uma fotomontagem aérea de base neutra com o circuito destacado 
colorido em tons de amarelo (Figura 131), imagem que fez parte de várias publicações.
 Na sequência, o arquiteto exprime a intenção de uma nova cobertura 
unificando o local a uma nova praça e propõe o aproveitamento da estrutura existente 
como suporte para o novo. 

Como a estrutura original ainda está em boas condições, é possível 
retornar, de maneira relativamente simples, ao mercado construído 
no entorno de uma praça aberta (...) A fim de realizar essas 
modificações da estrutura existente, é muito importante trabalhar 
com base na riqueza dos elementos construtivos existentes; 
procurando aproveitar sempre todos os elementos possíveis e 
apoiar-se nos elementos (madeira e parede) da antiga estrutura. 
Sob o espaço aberto da nova praça, vamos permitir a colocação de 
um porão imediatamente abaixo do nível das ruas e perfeitamente 

362 MIRALLES, Enric. CARPETA MERCADO DE SANTA CATARINA, BARCELONA. Arquivos da carpeta de 
projeto de EMBT, Barcelona, 1997. Cedido por ©Fundació Enric Miralles
363 MIRALLES, Enric. Concurs pel nou Mercat de Santa Caterina (de Santa Maria a la Catedral). memorial 
encadernado. In: CARPETA MERCADO DE SANTA CATARINA, BARCELONA. Arquivos da carpeta de 
projeto de EMBT, Barcelona, 1997. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. p.2
364 MIRALLES, Enric. Concurs pel nou Mercat de Santa Caterina (de Santa Maria a la Catedral). memorial 
encadernado. In: CARPETA MERCADO DE SANTA CATARINA, BARCELONA. Arquivos da carpeta de 
projeto de EMBT, Barcelona, 1997. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. p.3.
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integrado à estrutura do mercado, ele servirá o mercado, as docas 
para carregar e descarregar, e o estacionamento.365

 No fechamento deste memorial, foram inseridas imagens de três maquetes 
e a descrição que reforça o desejo de implantar os blocos de habitação popular, 
mesclados à malha pré-existente do mercado, solução que foi desenvolvida seguindo 
esta base, porém com resultado formal muito diferente quando observamos as 
últimas etapas do projeto final e a obra construída (Figura 200- anexo C5).
 A primeira carpeta contém material mesclado do memorial, desenhos de 
grafite sobre papel vegetal, os textos originais do memorial e as reproduções das 
fotomontagens digitalizadas para a elaboração da "memória formato quadrado", 
como indica a folha que gentilmente embala estas cópias. 
 Porém uma cópia xerográfica de um pequeno texto sobre a obra Bird-
Planes, de Paul Klee (1918) (Figura 132), destaca-se dentro da primeira pasta, por 
sua não confomidade com o conjunto ali arquivado e pelos desenhos em grafite 
de Miralles na lateral. Os padrões geométricos repetidos em várias composições 
de Klee, originalmente produzidos com giz em uma textura, de imagens simbólicas 
agora em uma cópia preto e branca que destaca os desenhos por simples contraste 
foram utilizados pelo arquiteto como base para um estudo em grafite da cobertura. 
Ao compararmos com os desenhos que o acompanham na pasta reconhecemos a 
referência (Figura 133).
 Uma pequena encadernação de tamanho retangular, elaborada em fevereiro 
de 1997, intitulada "Memória de Trabalho", sintetizou graficamente o levantamento 
exclusivo dos dados históricos das edificações do entorno, reunindo imagens, 
desenhos e textos.
 Dentro de um envelope em outra pasta estão oito fotografias do Mercado 
de Santa Catarina de Domi Mora intituladas "planetas, pegadas" que fazem parte 
do levantamento da área. Essa sequência de superfícies de detalhes assemelha-se 

365 MIRALLES, Enric. Concurs pel nou Mercat de Santa Caterina (de Santa Maria a la Catedral). memorial 
encadernado. In: CARPETA MERCADO DE SANTA CATARINA, BARCELONA. Arquivos da carpeta de 
projeto de EMBT, Barcelona, 1997. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. p.5

Figura 131: Implantação do Mercado 
de Santa Catarina. 
Imagem da carpeta 4/19 Mercado de 
Santa Catarina, cedida por©Fundació 
Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: 
Fotomontagem digital.
Suporte: folha sulfite.
Técnica de acervo: folhas envelopadas 
com sulfite.
Dimensões: 29,5X29,5cm
Fonte: Acervo da Autora.
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à superfície lunar, às superfícies dos planetas, e às texturas encontradas que fazem 
parte de uma coleção de fragmentos que foram necessários para a complexa proposta 
de intervenção. Em outra carpeta, também estão os detalhes do fotógrafo datados 
de 2001, em que o tema foi o registro da demolição, da escavação arqueológica que 
a sucedeu e até detalhes curiosos, como as asas de um pássaro morto. Os registros  
dentro dessa pasta estão repletos de novas texturas (Figuras 201 e 202- anexo C5).
 Ainda temos o registro de levantamento da área do fotógrafo Giovani Zanzi 
referente à demolição do Mercado, tomadas em março de 1999, que também fazem 
parte do acervo, assim como vários envelopes com fotografias ou negativos de 
diversas fases da obra (Figuras 203, 204 e 205- anexo C5).
 Sobre o material elaborado para o estudo da cobertura, distingue-se o material 
fotográfico das diversas especulações com maquetes fabricadas a partir de finas 
tiras de papel branco, assim como o conjunto de seções geradas com madeira balsa. 
Além das fotografias, a carpeta contém copiões e slides, armazenados em envelopes 
identificados.
 A cobertura também faz parte do tema do conjunto de estudos de grafite 
sobre papel vegetal e sobre papel manteiga, na maioria em planta baixa, que sugerem 
a repetição de formas das abóbadas catalãs como uma alternativa de projeto. Convém 

Figura 132: Memorial justificativo com croqui do entorno do Mercado de Santa Catarina. 
Figura 133: Croquis de estudo com sobreposição das quadras e fachadas e com perspectivas na parte inferior, 

papel vegetal sobre sulfite. 
Imagens da carpeta 3/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles:Encadernação.
Suporte: folha sulfite.

Dimensões: 21cmX29,5cm.
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 134: Fotomontagem do interior do Mercado e 
Santa Catarina.
Imagem da carpeta 3/19 Mercado de Santa Catarina, 
cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem.
Suporte: folha sulfite.
Técnica de acervo: Encadernação
Dimensões: A4 retrato (21x29,7cm).
Fonte: Acervo da Autora. Modificado pela autora com 
fundo removido no Adobe Photoshop.
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ressaltar que, no momento da morte de Miralles, a cobertura ainda não estava 
totalmente definida e foi por meio da reinterpretação do material do acervo que ela 
alcançou a forma hoje executada.
 

4.5.2. COLLAGES: "DO CÉU QUE NOS PROTEGE" ÀS BANCAS DO MERCADO.

 A cópia366 da fotomontagem (Figura 134), ao estilo de Hockney, que faz uma 
releitura do interior do mercado foi a soma de duas fotomontagens, com as bordas 
originais das fotografias, que reconstruíram uma nova visual vertical. A que serviu 
de base, foi elaborada com as fotografias do levantamento do mercado ainda em 
funcionamento, das bancas até a cobertura de madeira, a outra fotomontagem é a da 
vegetação e cobertura da estufa do Parque da Ciudadela, próximo ao local. Portanto, 
na fotomontagem final, foram reunidos dois equipamentos urbanos fundamentais na 
evolução urbana de Barcelona, dois locais importantes para sua memória afetiva.
 A perspectiva formada na base com reforço das linhas pelos letreiros das 
bancas, conjuntamente com a figura do corredor movimentado ao fundo, serviu de 
suporte para a cobertura que tem três camadas, a da treliça, uma de vegetação e 
outra formada pela cobertura de vidro da estufa. A vegetação permite a interpretação 
da collage como um "mapa" que parte do mercado e o conecta ao parque.
 A panorâmicas foram utilizadas em abundância no levantamento, também 
da etapa de projeto, e podemos destacar quatro tipos de organização entre elas: 
periféricas, internas, cobertura e externas.
 As composições periféricas, organizadas de forma a recompor o entorno a 
partir de um ponto central que permite a ligação entre a terra e o céu, possuem 
exemplares apenas da união das fotos como também de testes que as utilizaram como 
suporte para opções das coberturas. Nestas últimas, percebemos a manipulação 
com o auxílio do computador sobre as sucessivas cópias com inserção das maquetes 
recortadas. As imagens encontradas partem não apenas do interior da edificação 
após a retirada da cobertura original, mas em trechos adjacentes ao mercado (Figura 
135).
 As internas repetem os elementos na sobreposição temporal das panorâmicas, 
registrando os elementos internos anteriores ao início da obra. As bancas, as antigas 
paredes internas e o circular de seus usuários, parecem dar vida aos exemplares, e 
quem sabe, até podemos escutar seus murmúrios e sentir os cheiros característicos 
das bancas das flores, frutas e até dos chocolates (Figura 136).
 Já nas composições quase planificadas da cobertura do Mercado e da estufa 
do Parque da Ciudadela, postas lado a lado, percebemos o uso da panorâmica de 
um modo diferente do utilizado pelo arquiteto em que a ligação entre a terra e o 
céu foi substituída pelo campo de visão em busca da cobertura (Figura 137). No caso 
da estufa, conseguimos visualizar o céu atrás da sua estrutura metálica envidraçada. 
Não resta dúvida que a cobertura foi o grande tema deste projeto, a cobertura como 
busca por um abrigo. 

366 A collage original está junto a uma sequência de fotomontagens do levantamento realizado antes do 
projeto, conjuntamente com fotos de detalhes do terreno, como por exemplo pássaros mortos, solo, 
pegadas e etc. Este material foi localizado na carpeta 6/19.
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 As externas foram distorcidas no computador e sobrepostas com trechos das 
maquetes, seus entornos distorcidos acrescidos dos estudos das maquetes com suas 
sombras demonstram a manipulação das fotografias e das panorâmicas. As imagens 
da cobertura em "palitos", vergados e entrelaçados, de madeira balsa com suas 
sombras foram inseridas nas panorâmicas de maneira a distorcer as perspectivas, 
e, mais uma vez recriam novas possibilidades para o projeto. As fotocópias parecem 
manipuladas pelo computador, contudo a noção de respeito as alturas e proporção 
do entorno e a extensão sobre a praça conformam a ideia inicial (Figura 138).
 As sequências presentes na carpeta foram formadas por originais e cópias 
impressas, às vezes, para constituir um elenco de novos fragmentos e outras, para o 
preparo de textos e publicações (Figuras 206 e 207- anexo C5).
 No memorial justificativo do concurso,  junto ao texto, existe a fotomontagem 
de sobreposição da imagem aérea duplicada com o circuito em amarelo, descrita 
anteriormente. Esta figura foi inserida em outras publicações de modo a reforçar a 
ideia de circuito histórico proposta por Miralles (Figura 131).
 Também foram encontradas mais dois tipos, além das panorâmicas, nas 
carpetas, uma fotomontagem única da maquete da cobertura e a série de inimage 
com fotografias do céu acima do mercado. Os dois tipos fazem parte da etapa de 
elaboração do projeto.
 A maquete da cobertura provém de várias fotografias de estudos das formas 
das seções estruturais do telhado. O contraste do modelo branco elaborado como 
uma delicada rede de papel sobre a bancada de compensado, assim como as sombras 
geradas, tornam esta fotomontagem um instrumento de estudo e experimentação 
fundamental para a etapa. Surgem ali, de novo, lembranças dos arranjos florais da 
exposição de Dresden (Figura 120), só que, desta vez, a origem remete aos produtos 
do mercado abstraídos por meio das formas da futura estrutura (Figura 139).
 Nos testes realizados nas maquetes ainda percebemos a influência da abóbada 
catalã, estrutura tradicional da arquitetura catalã, que, no instante de comparação 
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Figura 135: Fotomontagem do estudo da cobertura no Mercado de Santa Catarina. 
Imagem da carpeta 1/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem digital.
Suporte: folha sulfite.

Técnica de acervo: folhas envelopadas com sulfite.
Dimensões: 29,5X29,5cm

Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 136: Fotomontagens panorâmicas do interior do Mercado de Santa Catarina.
Imagem da carpeta 6/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem.
Suporte: folha sulfite.
Técnica de acervo: Encadernação.
Dimensões: variadas.
Fonte: Acervo da Autora. Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.
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Figura 137: Detalhes da cobertura do Mercado e Santa Catarina. 
Imagem da carpeta 1/19 Mercado de Santa Catarina, cedidapor ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem digital.
Suporte: folha sulfite.
Técnica de acervo: folhas envelopadas com sulfite.
Dimensões: 29,5X29,5cm
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 138: Entorno do Mercado e Santa Catarina.
Imagem da carpeta 1/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem digital.
Suporte: folha sulfite.

Técnica de acervo: folhas envelopadas com sulfite.
Dimensões: 29,5X29,5cm
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 139: Fotomontagem das fotografias da maquete da cobertura. Imagem da carpeta 14/19 Mercado de Santa Catarina, 
cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem.
Suporte: sem suporte.
Dimensões: 36x36cm

Fonte: Acervo da Autora.

entre os estudos tridimensionais e a cobertura executada, surge claramente como 
uma analogia.
 As inimages têm como ponto de partida as fotografias do céu acima do 
mercado. Elas foram recortadas com formas do espaço aberto constituído nas 
diferentes épocas históricas, em que as ruas e praças entre as ruínas e quarteirões 
são representadas pelo céu, em fotografias tomadas no local. Podemos concluir que  
a imensidão do céu agora está sobre o solo, uma referência poética das relações entre 
a edificação, sua cobertura e a abóbada celeste.
 Ao analisarmos as inimages (Figuras 140 e 141), verificamos que elas fazem 
parte de um conjunto que sistematiza as ideias iniciais do projeto acompanhadas 
de dois pequenos textos com croquis originais de Miralles e cópias coloridas das 
fotomontagens anterioremente descritas. No texto "O anúncio de uma nova 
cobertura", o arquiteto reforça que ela deve "1. anunciar o mercado na via Laietana 
com a varanda sobre uma parte da Cambó. Este é o lugar para o mercado das flores... 2. 
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Figura 140: Conjunto das inimages das carpetas, 
images  com fotografias do céu. 

Imagem da carpeta 4/19 Mercado de Santa 
Catarina, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 

2017.
Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem 

(fotografia do céu).
Suporte: folha sulfite.

Técnica de acervo: folhas envelopadas com sulfite.
Dimensões: 29,5X29,5cm

Fonte: Acervo da Autora.

Ampliar esta parte do mercado em direção ao pátio interno."367 E finaliza assinalando a 
necessidade de uma cobertura única que valorize o desenho da estrutura de madeira 
existente.
 Os recortes exploram os contornos da área, dos espaços livres, ao contrário 
do Pavilhão de Unazuki, aqui o céu "toca"o solo, essa inversão não apenas procura 
as linhas para a construção da ideia da cobertura, como reforça a ligação dos acessos 
e das conexões com o tecido circundante. O percurso histórico de conexão com a 
cidade rivaliza com a cobertura, o mercado praça encontra o mercado cobertura.
 As fotomontagens referentes às tesouras das coberturas têm o seu fundo 
retirado e a sua repetição recria um novo espaço, as duas pessoas sentadas 
conversando reforçam a perspectiva ao mesmo tempo que formam uma espécie de 
base, pois, logo à frente, a treliça maior parece que está flutuando (Figura 142). 
 A construção deste espaço, diferente das panorâmicas de Hockney, sugere um 
uma inspiração em Matta-Clark no momento que a recriação pelo recorte se torna o 

367 MIRALLES, Enric. CARPETA MERCADO DE SANTA CATARINA, BARCELONA. Arquivos da carpeta 
4  de projeto de EMBT, Barcelona, 1997. Cedido por ©Fundació Enric Miralles. Tradução nossa.
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Figura 141: detalhe da fotomontagem com fotografias do céu. 
Imagem da carpeta 4/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem (fotografia do céu).
Suporte: folha sulfite.
Técnica de acervo: folhas envelopadas com sulfite.
Dimensões: 29,5X29,5cm.
Fonte: Acervo da Autora.

tema da fotomontagem. Observamos, nela, a recriação da realidade, a reconstrução 
de um novo espaço,  por meio do reagrupamento da decomposição do espaço 
conformado pela sequência de tesouras do mercado. 
 Porém esse espaço está incompleto, ele não é real, ele é algo novo que 
está aberto a futuras interpretações e complementações. O vazio do recorte e a 
futura substituição das estruturas originais denotam uma ação de ruptura seguida 
da transfiguração no novo projeto. Aqui, não temos a "morte" do antigo e sim um 
caminho ao reencontro.
 Para Cidade (2010), o processo de documentação das fases da desconstrução 
dos edifícios de Matta-Clark agregou o elemento temporal da contrução e destruição, 
da desmaterialização dinâmica e da remontagem da história. O tempo, por ele, 
não era visto como permanência, mas como sobreposição que constrói um espaço 
contraditório passível de interpretações.
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Figura 142: Fotomontagem com fotografias das tesouras do Mercado de Santa Catarina.
Imagem da carpeta 4/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.

Técnica de Enric Miralles: Fotomontagem (fotografia das tesouras).
Suporte: folha sulfite.

Técnica de acervo: folhas envelopadas com sulfite.
Dimensões: 29,5X29,5cm
Fonte: Acervo da Autora.

 No Mercado de Santa Catarina, a documentação do processo seguiu também 
esta lógica, "Construção, destruição, construção, destruição... uma imagem espelhada 
da mesma atividade. É quase impossível distinguir entre elas... no denso centro de 
Barcelona a demolição foi considerada uma atividade de construção"368

 Os testes para a cobertura, assim como as composições do Parque Diagonal 
Mar, foram realizados com o auxílio do computador para ensaiar de maneira imediata 
várias alternativas, porém, neste projeto, elas foram orientadas e produzidas pela 
arquiteta Benedetta Tagliabue, pois datam de novembro de 2000 e abril de 2002. 
Nesses estudos, a cobertura com as cerâmicas de Cumella ainda não estava definida, 
e a arquiteta continuou o trabalho do arquiteto, inclusive fazendo novas collages a 

368 MIRALLES, Enric. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress; estado de las 
obras, estat de les obres. Catálogo de la exposición organizada en el Colegio de Arquitectos de 
Catalunya. Barcelona: COAC Publicacions, 2006. p. 171. Tradução nossa. 
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partir das fotomontagens existentes às contemporâneas a ele.
 O processo, em alguns estágios, revelou uma solitária folha, desbotada por 
efeito intencional, resultado da excessiva aproximação da imagem, e, após surgem 
sobre ela frutas e verduras agrupadas que foram dispostas até finalmente convergirem 
no modelo definitivo (Figuras 143, 144 e 145).
 Variações, ou evoluções, das imagens foram manipuladas com efeitos 
estéticos, foram ampliadas, reduzidas, compostas e recompostas em vários níveis de 
abstração. Às vezes, conseguimos identificar as frutas e, em outras composições,  isso 
não é possível, pois a decomposição alterna entre efeitos fragmentados, "pixelados" 
dos arranjos das imagens. O efeito da aproximação lembra o formato da cerâmica lá 
existente, uma antecipação do trabalho de Cumella.
 Do demasiado entrelaçamento de várias imagens, surge a rollage, que 
condensa as formas em uma imagem de textura geométrica, sobrepostas em 
diagonais e "espinhas de peixe". As maçãs, vagens, alcachofras e outras verduras já 
não conseguem ser facilmente identificadas  (Figura 146). 
 Quando analisamos a construção, da ideia e da versão edificada da cobertura, 

Figura 143: Fotomontagem digital da cobetura com imagem de uma folha ao fundo, acima à esquerda.
Figura 144: Fotomontagem digital da cobetura com imagem de folhas e maças ao fundo, acima à direita.
Figura 145: Fotomontagem digital da cobetura com imagem de vagens e maças ao fundo, abaixo à direita
Imagens da carpeta 12/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Dimensões: 21cmX29,5cm

Fonte: Acervo da Autora.
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conseguimos aproximá-la da retórica da rollage como transfiguração. Esta retórica na 
arquitetura possui uma leitura mais sensível no que diz respeito a sua materialização, 
porém, ao tecer imagens, sobrepondo-as, em uma edificação habitável sem desgastá-
las, construindo a partir do desfiamento e recomposição de imagens, é possível 
relacioná-la ao projeto construído (FUÃO,1992).
 Na solução finalmente escolhida, o interior colorido, fresco e enérgico, do 
mercado foi exteriorizado nas cerâmicas de Cumella, uma referência ao trencadís e a 
toda história deste equipamento urbano que, de certo modo sintetizou a história da 
cidade e a evolução dos projetos de Miralles na sua última fase (Figura 147). 
 Benedetta conseguiu exprimir uma natureza morta aos moldes de Cezanne 
e outros artistas plásticos que, embora abstrata, conduz facilmente à percepção do 
caráter da edificação, do seu conteúdo. Temos afinal uma macedônia de fruites, de 
frutas, verduras, flores e peixes. Estão todos (re)cobrindo a preexistência como um 
toldo de feira livre e, com isso, o edifício se destaca do seu entorno ao ponto de 
gerar uma "quinta" fachada percebida pelos moradores do entorno e nos trechos que 
simbolicamente despenca sobre o passeio público.

Figura 146: Fotomontagem digital da cobetura com rollage de imagens, acima à esquerda.
Figura 147: Fotomontagem digital da cobetura com imagem de frutas e verduras, acima à direita.

Imagens da carpeta 12/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Dimensões: 21cmX29,5cm

Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 149: Fotomontagem digital da cobetura com imagem do céu ao fundo, acima à esquerda.
Figura 150: Fotomontagem digital da cobetura com imagem do céu "pixelado" ao fundo, acima à direita.
Imagens da carpeta 12/19 Mercado de Santa Catarina, cedida por ©Fundació Enric Miralles, 2017.
Dimensões: 21cmX29,5cm

Fonte: Acervo da Autora.

Fonte: TAGLIABUE, Benedetta. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress.  p.185

Figura 148: Fotomontagem com o desenho original de Miralles ao centro e sobreposições de fragmentos e seções na forma 
da cobertura feitas pela arquiteta Benedetta Tagliabue.
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 Na collage publicada com o material do mercado, acompanhada com a seguinte 
frase de Miralles "A nova cobertura de Santa Catarina inventa um nível diferente de 
horizontes" 369, que não estava nas carpetas, foi elaborada a partir do desenho do 
arquiteto, que surge rodeado de pequenas imagens repetidas e recortadas. De uma 
panorâmica do interior do mercado posicionada abaixo do desenho, que reuniu as 
imagens, recebendo os fragmentos na sua bancada e logo acima, à direita, temos as 
formas da cobertura extendendo-se para cima, como síntese do processo, envolvendo 
o desenho em uma composição que lembra a disposição das fotomontagens 
periféricas (Figura 148).
 O céu da inimage retorna na aplicação sobre o desenho técnico e, sobre ele, 
foram aplicadas texturas de software que parecem desenho de lápis, um efeito um 
tanto rudimentar, no entanto adequado ao programa e às texturas encontradas no 
local e em seu entorno (Figuras 149 e 150). A cobertura poderia aproximar o "céu que 
nos protege"370, a imensidão que protege a vida cotidiana dos catalães, a aproximação 
do atemporal com o tempo ordinário, a permanência da história com a intervenção 
do somatório de camadas arquitetônicas do casco antigo de Barcelona.
 

4.5.3. SIMBOLOGIA: O DENTRO O FUERA DE LA CARPETA

 A presença de estruturas inspiradas nos gigantes da cultura espanhola, no 
Mercado de Santa Catarina e nas pérgolas de Avenida Icária (1990-1992) perpassa o 
imaginário em várias obras, em vários estudos. 
 Os imaginários evocados que partem da cultura espanhola, passam pela 
mitologia e vão até a literatura, conformando uma ideia de diferença fragmentada 
em escalas, do grande ao pequeno.

Não pode extrair coisas; você não pode ficar com esta habitação ou 
ficar com este pátio, ou simplesmente ficar com o muro do prédio. 
Eu acredito que uma das coisas mais importantes - e acredito que 
tem que ter algo com a ilustração de Gulliver no nosso dossier, 
tem que ter esse caráter fragmentado, de coisas que pertencem 
a um mundo que não existe. Eu acredito que a melhor coisa sobre 
Gulliver é que ele vem de outro lugar. Daí vem a mudança de escala: 
o grande, o pequeno - esse tipo de coisa.371

 Na mitologia os gigantes eram filhos do Gaia e Urano e conformavam uma raça, 
de força e agressividade, eram seres mortais embora de origem divina. A paternidade 
de alguns deles variava, conforme diversos episódios e desdobramentos em épocas 
diferentes da cultura grega ou romana. “As representações de Saturno não são muito 

369 MIRALLES, Enric.EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress; estado de las obras, 
estat de les obres. Catálogo de la exposición organizada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya. 
Barcelona: COAC Publicacions, 2006. p.185. Tradução nossa.
370 Livro de Paul Bowles, intitulado The Sheltering Sky de 1949, que tem como tema o trajeto em 
busca do sentido da vida a partir dos limites entre a sanidade e a realidade, adaptado por Bernardo 
Bertolucci (1990) em filme de mesmo nome.
371 MIRALLES apud ROVIRA. ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colecciónarquia/temas, nº 
33. Barcelona: Editora Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p.323. Tradução nossa.
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consistentes; de um lado, dizem que seu reino constituiu a idade de ouro da inocência 
e da pureza, e por outro lado, ele é qualificado como um monstro, que devorava os 
próprios filhos”.372 

Antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas 
apresentavam um aspecto a que se dava o nome Caos - uma informe 
e confusa massa, mero peso morto, no qual, contudo, jaziam 
latentes as sementes das coisas. A terra, o mar e o ar estavam todos 
misturados; assim a terra não era sólida, o mar, não era líquido e o 
ar não era transparente.373

 Também na cultura catalã, além dos gigantes podemos incluir os diabos. Os 
primeiros são figuras que representam arquétipos populares, personagens históricos 
de relevância na sociedade e inclusive figuras mitológicas, e os diabos dançam e 
lançam fogo, acompanhados de um singular bestiário de animais mitológicos. Os 
bonecos, de ambos são elaborados de fibra de vidro e tecido, em uma estrutura que 
pode ser de madeira, ferro ou alumínio. A altura desproporcionada dos gigantes lhes 
confere uma atmosfera de nobreza, e os diabos, como sugere a denominação, são 
figuras assustadoras e sombrias (Figuras 151 e 152). 
 O arquiteto utiliza da cultura local, como podemos observar na collage do 
projeto concluído das pérgolas da Avenida Icária, "sua forma parece a tradicional 
procissão de gigantes no desfile da festa de La Mercé, especialmente em seus primeiros 
momentos, quando os gigantescos participantes se reunem e definem uma éspecie 
de espaço urbano de pequena escala no centro da avenida". 374 As fotografias foram 
sobrepostas em uma composição ascendente, e a figura estruturadora é uma pérgola 
coroada pelo gigante, configurando-se como um elemento surpresa no deslocamento 
do olhar, como a estrutura do seu corpo revelando claramente a sua intenção (Figura 
153). 

É um diálogo humorístico com a nova construção ... essas coberturas 
seguem o ritmo de uma procissão festiva de gigantes, cabeçudos ... 
Em seus passos o passeio deixa de ser uma avenida para se tornar 
uma sucessão de casas vizinhas ao redor de pátios ... através deles 
você pode ver a nova rua: os olhares são comentários. É um projeto 
que funciona como uma representação no olho do pedestre.375

372 BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2006.  Edição Kindle. Posição 175.
  373 BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2006.  Edição Kindle. Posição 283.
374 MIRALLES, Enric. Las Llaves de la ciudad.  Catálogo de la exposición, Hierros - Ferros - Irons, COAC, 
1996. In: caderno de textos. p. 42. Tradução nossa.
375 MIRALLES, Enric. Las Llaves de la ciudad. Catálogo de la exposición, Hierros - Ferros - Irons, COAC, 
1996. In: caderno de textos. p. 41. Tradução nossa.
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Fonte: Acervo da Autora.

Figura 151: Diabo, Barcelona, 2017.

Figura 153: Collage do projeto da pérgola da Avenida Icária.

Fonte: SANZ, Salvador Gilabert. Enric Miralles, el 
dibujo de la imaginación.p 5/8.

Fonte: Acervo da Autora.

Figura 152: Gigantes, Barcelona, 2017.
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 No Mercado, temos além, da cobertura como síntese do entorno, da natureza 
e da história da cidade, a presença de estruturas que rementem inicialmente aos 
gigantes, mas que vão transmutando-se em árvores (Figura 154). Esse modelo de 
transmutação assemelha-se com o de Warburg que, na época, foi responsável pela 
circulação em grande escala de uma história da arte narrada por meio das imagens do 
seu atlas, onde elas viajavam em papel na intenção de exteriorizar visualmente todo o 
seu significado, agrupando-se com outras, desdobrando-se em montagens. A imagem 
é uma estrutura em movimento capaz de produzir uma nova linguagem. Para Lima 
(1995), a imagem é também polidimensional, é algo experimentado e constituído de 
uma estrutura multivalente repleta de feixes de significações. Não podemos traduzi-
las em um único significado, pois estaremos anulando-as e as levando ao extermínio. 
Bachelard as viu como "matéria dinâmica" consequência da nossa participação no 
mundo, linguagem da experiência vivenciada. A imagem não "quer dizer", pois a 
imagem é. 
 A natureza várias vezes referenciada parece sustentar com seus galhos 
o grande toldo, a tenda original do mercado. O conceito da transfiguração atinge 
vários níveis neste projeto, não apenas na cobertura, mas no seu corpo inteiro, na 
percepção  da realidade do percurso no mercado, nas conexões com seus entornos. 
Então, temos a Teoria da imaginação, descrita por Lima (1995), em que a percepção 
ocorre quando o sujeito e o objeto se interpenetram no descobrimento, e a imagem 
é a consequência da experiência da realidade.
 Ao considerarmos a retirada das paredes do interior e a inserção da cobertura 
na obra pronta, nos aproximamos da décollage, como retórica. O antigo e o novo 
aproximados por elementos da cobertura e lado a lado, separados, na construção 
nova da habitação social. Podemos imaginar o uso das inimages376 nas collages como 
um predecessor destes conceitos, que encaminharam a construção e resolução da 
edificação.
 Da acumulação de elementos, ainda resulta uma das suas possíveis leituras, 
os mosaicos, as caixas, as esquadrias, as diversas camadas temporais, físicas e 
imaginárias, do mercado. Miralles acumula e coleciona ainda as ruínas377 como 
elemento de renovação e recriação do tempo de Santa Catarina. 
 Em Santa Catarina, as imagens voam, e os significados se modificam, se 
acumulam, o projeto reflete o fenômeno original da história que se desagrega e se 
constitui novamente. Conforme Benjamim, ela tem a tarefa de desmontar a história, 

376  "Existem aproximações íntimas entre a décollage e as inimages como argumentos retóricos da 
collage, desde o ponto de formar uma única categoria. Tanto um como o outro não imaginam nada 
que não se constitua a partir do próprio ato de decoupé. Nela as imagens nunca são retocadas só 
desprendidas". FUÃO, Fernando. Arquitectura como Collage. 1992. Tese (Doutorado). Universitat 
Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: Departament de 
Projectes Arquitectônics, UPC, Barcelona, 1992. p.134. Tradução nossa.
377 "As ruínas somente surgem carregadas de significado na medida em que expressam visualmente 
o desmoranamento de um tempo presente e a possibilidade de "re-criação" de um tempo passado 
que não voltará a se repetir. Neste sentido as fotografias se assemelham a categoria de ruínas, pois 
arruinam o resente, os corpos ainda novos fornecendo o passado instantâneo e eliminando o tempo 
presente. Eles aceleram a passagem do tempo com sua representação". FUÃO, Fernando. Arquitectura 
como Collage. 1992. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de Catalunya. Escola Técnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona: Departament de Projectes Arquitectônics, UPC, Barcelona, 1992. p. 82. 
Tradução nossa.
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Figura 154: Fachada da Avenida Cambó, EMBT, 2015.

Fonte: Acervo da autora.
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"ela sobrevive, e sobrevivendo ela monta e desmonta o tempo. A imagem será então 
a malícia visual do tempo na história".
 Nesta reflexão sobre as camadas arquitetônicas, a construção, destruição e 
reconstrução representam uma aceitação da condição do tempo como um continuum, 
como explana Rovira, "Santa Catarina voltará a destruir o mercado. Que não reste 
a menor dúvida. Assim insistirá nos ciclos de construção, destruição, construção, 
destruição, vida e morte. Em palavras de Miralles: construção seguida de destruição, 
reconstrução, destruição [...] 378

 
 

378 ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Colecciónarquia/temas, nº 33. Barcelona: Editora 
Fundacion Caja de Arquitectos. 2011. p. 298. Tradução nossa.
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Figura 155: Planta Baixa da cobertura e do projeto final, Mercado de Santa Catarina, 2003.

Fonte: TAGLIABUE, Benedetta. EMBT - Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: work in progress.  p.187.
Modificado pela autora com fundo removido no Adobe Photoshop.
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Figura 156: Escritório de Enric Miralles, 2017.
Fonte: Acervo da Autora.
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4. 6. O ATLAS DE MIRALLES, O COSAS VISTAS SIN GAFAS ...
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 A collage como representação gráfica da arquitetura de Miralles cria uma 
multiplicidade de experiências próprias, capaz de gerar um atlas inacabado, como 
o de Warburg, um sistema relacionado com a memória que aproxima o universo 
do arquiteto com uma construção complexa construída com a montagem e a 
desmontagem, de imagens que geram a cada olhar uma nova possibilidade, um novo 
tema para seus projetos.
 A essência do método de Warburg é a incompletude, pois, caso contrário, se 
fosse finalizado, perderia seu sentido mais original, ou seja, a memória organizada 
em torno da noção operatória do intervalo, o conhecimento a partir das montagens 
associativas do Atlas Mnemosyne. Nele, há a capacidade de reintroduzir as diferenças 
entre os objetos a partir da ausência de cronologia, transformando esta leitura em 
uma cultura da sobrevivência das ações sobre as obras de arte (Didi-Huberman, 
2013).
 As imagens agrupadas, acumuladas, ou organizadas lado a lado, permitiram 
seus desdobramentos em todos os sentidos. O atlas379 de Warburg adquire um 
aspecto de caleidoscópio, no momento em que não fixa estas imagens, e permite sua 
mobilidade.
 A permanência no outro, a sobrevivência da memória é o que reside na marca 
do tempo, pois, mesmo não sendo o que sobrevive, ela continua sua ação em outra 
obra, "deve se fazer o historiador de cada uma de suas observações. A complexidade 
'horizontal' do que ele vê discorre de uma complexidade vertical- paradigmática- do 
tempo"380.
 Segundo Warburg, o conhecimento das imagens foi construído por meio 
de movimentos migratórios, em que o processo de revelar e velar, a verdade por 
trás delas compreende um diagnóstico capaz de deslocar significados para curar as 
contradições, o “homem ocidental lutando para se curar de suas contradições e para 
encontrar, entre o antigo e o novo, sua própria moradia vital”381.
 A partir da noção da montagem, disposição e exposição, foram construídas 
interpretações sob a forma de painéis com a finalidade de explorar o uso da collage na 
arquitetura de Miralles. O resultado foi um material heterogêneo que possibilitou que 

379 "Warburg havia compreendido que devia renunciar a fixar as imagens, assim como um filósofo 
precisa saber renunciar a fixar suas opiniões. O pensamento é uma questão de plasticidade, de 
mobilidade, de metamorfose. Por isso tornou-se necessário renunciar é mesmo a colar as impressões 
fotográficas em pranchas de papelão - como Saxl voltaria a fazer, mais tarde, em outras exposições 
do instituto londrino. O simples protocolo técnico dos pequenos prendedores, que permitia deixar às 
imagens com sua mobilidade e nunca terminar o 'jogo', constitui uma refutação de qualquer síntese, 
de qualquer estado definitivo. Note-se que, mais uma vez, a fotografia permitia, simultaneamente, 
que o sujeito rememorasse cada versão sem se deter nela em definitivo. O atlas Mnemosyne tem um 
valor de 'projeto', sem dúvida. Mas é um projeto aberto. O que ele 'desmonta ad oculos' não tem a 
forma de um silogismo clássico: ele não reduz à 'unidade' de uma função lógica [...] um trabalho para 
'abrir a função' memorativa própria das imagens da cultura ocidental". DIDI-HUBERMAN, Georges. A 
imagem sobrevivente - História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2013. p. 389.
380 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente - História da arte e tempo dos fantasmas 
segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. p. 46.
381 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente - História da arte e tempo dos fantasmas 
segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. p. 236.
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as collages compiladas382 fossem organizadas em temáticas da imagem compreendida 
pelo procedimento da montagem. A imagem aqui nunca é transparente, nem única e 
nem estática, ela é fragmentária e múltipla, em um arranjo aberto e acumulado. 
 Nesse sentido, foi possível construir novos significados e uma leitura crítica 
sobre o material pesquisado, que partiu das collages pertencentes ao acervo e foi 
até as encontradas na revisão bibliográfica. As temáticas surgiram, não apenas das 
retóricas anteriormente apresentadas, mas da confrontação entre elas e das suas 
características compositivas e das etapas do projeto.
 Warburg apresentou seus painéis, seu caleidoscópio, com imagens desprovidas 
de legendas, sem nenhuma orientação prévia de leitura. Nesta tese, as imagens foram 
dispostas também sem legenda, porém em ordem cronológica383 e aproximadas pela 
sua composição formal. O fundo preto de Warburg é o fundo branco de Miralles. Os 
painéis dos atlas de um são as carpetas do outro. Os quadros aqui parecem collages.
 A disposição proposta inicia com as panorâmicas (Figura 157). Essas 
fotomontagens foram primeiramente utilizadas nas etapas de levantamento, 
construção e da obra construída, quando na sua forma mais simples, ou seja, 
as imagens das fotografias unidas por fitas adesivas no seu verso em disposição 
horizontal384. Projetos, como o Cemitério de Igualada e Hostalets, já apresentam um 
formato mais simples, ou seja, o tipo de composição que parece construir a adaptação 
topográfica do projeto, a conexão com a terra, com o lugar. Em Hostalets, temos a 
origem das fotomontagens que se transformaram em uma marca do seu trabalho que 
se desdobrou, montou e desmontou as futuras collages.
 Essas fotomontagens foram sendo mais exploradas, surgiram as formas 
verticais que foram moldadas com côncavos e convexos. As transformações, a partir 
delas, se tornaram recorrentes. 
 Simultaneamente, essas experimentações receberam a inserção de maquetes,  
dos mais diferentes materiais, inclusive tiras de papel e das esculturas de arames. Isso 
pode ser verificado desde 1991, como no Pavilhão de Unazuki e, com mais frequência, 
a partir de 1994, nas collages com elementos de criação e apresentação de propostas 
em diversos concursos nacionais e internacionais. 
 Essa etapa corresponde ao início da parceria com Benedetta Tagliabue, na 
afirmação desse período realizada por Miralles, percebemos a grande influência de 
Hockney. Observamos uma maior visibilidade do uso da técnica a datar desse período. 
 As formas de representação gráficas presentes na elaboração da sua 
arquitetura começam a utilizar com mais frequência a collage e fazem com que ela 
ganhe mais espaço ao lado do desenho como ferramenta projetual.
 Em 1997, o uso intenso pode ser observado em diversas publicações e nas 

382 A compilação utilizou as collages mais significativas encontradas na pesquisa bibliográfica e na 
pesquisa documental. Conforme detectado na pesquisa bibliográfica a maioria das imagens publicadas 
foram retiradas da revista El Croquis, por possui imagens de ótima qualidade e tamanho possíveis de 
escaneamento. Apenas as imagens não encontradas na revista foram retiradas de outras publicações.
383 No apêndice B, as collages e as fotomontagens, utilizadas nas composições, estão organizadas  em 
quadros com suas características assinaladas.
384 Quanto ao tipo de material utilizado nas collages os principais são as fotografias do local do projeto, 
fotografias das maquetes e imagens de publicações. Nas primeiras collages as fotografias da etapa do 
levantamento do local são unidas com fita adesiva e geralmente não são recortadas permanecendo as 
bordas originais das fotografias, 10cm x 15cm, estas panorâmica nas mais diferentes direções começam 
a ser utilizadas nesta fase e são manipuladas com o corte nas etapas seguintes.
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diferentes etapas de projeto, como por exemplo na Biblioteca Pública de Palafolls, no 
Parque Diagonal Mar, na Escola de Dança de Laban, no Mercado de Santa Catarina, 
no Embarcadouro de Tesalônica, etc. Existe uma maior quantidade de panorâmicas e, 
consequentemente, os outros tipos de associação vão surgindo na apresentação do 
processo realizado dentro do escritório. Miralles e Tagliabue utilizaram a collage para 
ilustrar suas estratégias projetuais e apresentar a arquitetura como resultado de um 
complexo processo.
 Nos registros do Mercado de Santa Catarina e do Parque Diagonal Mar, 
presentes nas carpetas, e sistematizados na tabela 4 - síntese comparativa entre 
as collages e os desenhos das carpetas grogues, podemos observar que o número 
de collages panorâmicas significativas começam a ampliar, consideravelmente, no 
Parque Diagonal Mar e ultrapassam os registros de desenhos no Projeto do Mercado 
de Santa Catarina. 
 O mesmo também é observado nas fotomontagens quando analisadas em 
separado, indicando um aumento na exploração da técnica. Surgem ali composições 
radiais, com e sem o centro, e as ferramentas de projeto consolidam-se para confirmar, 
definitivamente, a passagem da collage e da fotomontagem para a etapa de criação. 
 Além deles, os projetos IUAV, Cemitério de São Miguel, Parlamento de 
Edimburgo, Casa Damge e Sede do Gás Natural demonstram, por meio de publicações, 
a evolução da collage como técnica de representação para instrumento de projeto. 
Tornam-se tão presentes, que, muitas vezes, a autoria do projeto foi vinculada ao seu 
uso, como uma espécie de assinatura do arquiteto.
 Quando comparamos os tipos de collage encontrados nas carpetas, também 
constatamos uma aproximação da collage como registro das experiências plásticas 
classificadas de fotomontagens panorâmicas de transfiguração e collages de 
símbolos (Figura 158), já nos primeiros projetos. Embora a simbologia já tivesse sido 
utilizada anteriormente em desenhos, agora ela surge mais figurativa, o que possibilita 
ao arquiteto uma exploração com franca inspiração surrealista. 
 A experiência plástica da transfiguração foi relacionada à passagem do tempo 
e, junto com os símbolos, conformou a categoria de fotomontagens. O projeto do 
Showroom de automóveis se configura como uma experimentação, consequência 
das manipulações das fotografias dos reflexos, que pode ser claramente observada 
na aparência e características finais das collages. As transfigurações estão ainda 
presentes nos estudos de collage digital do Parque Diagonal Mar, os tipos de "lixos" 
encontrados nos parques, nos espaços públicos, as basuras que viraram tema do 
trencadís contemporâneo de Miralles, uma espécie de união entre as tradições 
catalãs e o retrato da contemporaneidade da época.
 Sobre os símbolos, as collages do Centro Eclesiástico em Roma (1994) expressam 
o peixe, símbolo da vida e do cristianismo, por meio de imagens significativas e muito 
diretas, enquanto a sequência da maternidade do Pavilhão de Unazuki desenvolve, 
de maneira indireta, as linhas e percursos das estruturas. Portanto, o uso da técnica 
torna-se corriqueiro nas etapas de criação do projeto.
 Nos gigantes das Pérgolas da Avenida Icária, no percurso de sonho do Museu 
Real de Copenhague, nas formas coloridas do Parque Mollet, notamos uma espécie 
de abstração observada nas collages, não que essas arquiteturas sejam minimalistas, 
na verdade não o são, mas a complexidade da representação técnica presente na 
representação gráfica parece, de certo modo, simplificada na arquitetura construída,  



310    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

Figura 157: Linha do tempo - Panorâmicas.
Fonte: Acervo da Autora.

Figura 158: Linha do tempo - fotomontagens panorâmicas de 
transfiguração e collages de símbolos.
Fonte: Acervo da Autora.
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enfim uma espécie de síntese do processo. A collage revela-se fundamental nas 
elaborações dos conceitos como uma ferramenta de projeto, tão eficaz quanto o 
desenho das linhas que já vinha sendo utilizado.
 A ideia recorrente do labirinto foi quase literal nas representações do Cemitério 
de São Miguel, Embarcadouro de Tesalônica e no Parlamento Escocês, já em outros 
projetos, como o Pavilhão de Unazuki, esta ideia se transforma em uma espécie de 
mescla da figura rupestre e da figura da maternidade. A proximidade do arquiteto 
com o local, a natureza estrangeira e o momento de sua vida pessoal, provavelmente 
suscitaram as questões relativas à ancestralidade presentes no pavilhão.
 O símbolo da árvore surge na composição de sobreposição da Escola de Dança 
de Laban, na poética cobertura da Biblioteca Nacional do Japão, símbolo do céu e 
da terra, feita com apenas três imagens e nos estudos da árvore da vida do Parque 
Diagonal Mar que tem até a inserção de imagens japonesas em uma das suas versões. 
De certo modo, está também nos pilares do Mercado. A simbologia utilizada por ele 
percorre os projetos, assim como as imagens de Aby Warburg percorrem seu Atlas.
 Esta complexidade faz com que elas deixem de ser apenas panorâmicas 
temporais, para demonstrarem o levantamento da área e/ou para surgirem em 
associações espaciais nos projetos configurando-se como collages de criação.   Agora 
as composições têm desenhos, unem as collages de períodos diversos, apresentam 
referências pessoais, usam imagens de maquetes... 
 Para Miralles, os primeiros recortes foram feitos simplesmente para eliminar 
um fundo indesejado, mas a tesoura se tornou uma ferramenta capaz de libertar 
as formas e os significados, criando a ilusão de que o edifício, em sua forma final, 
construída, poderia ainda ser trabalhado, variado e trazido novamente à sua 
prancheta.
 Em 1994, e com ênfase a partir de 1997, os símbolos associados à evolução 
das panorâmicas geraram uma acumulação, ou seja, as imagens finais estão mais 
complexas. Podemos observar o seu uso intenso como evolução das anteriores.  
 A infância e o movimento temporal das crianças subindo a escada e delimitando 
o espaço do local do projeto foi o tema da collage panorâmica da escadaria de São 
Jorge, a ela isolada podemos classificá-la de fotomontagem simbólica. Quando 
organizada na memória do projeto da Escola de Arquitetura de Veneza, para etapa 
de apresentação da segunda fase do concurso (1998), foi acrescida dos desenhos da 
implantação, e, nas publicações posteriores do projeto, ainda surgiu o acréscimo da 
maquete sobreposta às árvores triangulando com as duas imagens anteriores. Agora, 
temos uma collage de criação, realizada na etapa de apresentação final de projeto. 
 Portanto, a panorâmica tornou-se collage de criação (Figura 159),  e percebemos 
que a collage já virou um "modo de operar". Os passos das crianças também são 
projeto, e Miralles, ao descrever a proposta, reforçou este conceito expresso nas suas 
composições, "nós o encontramos nas memórias pessoais: a qualidade solar de La 
Zaterre e São Basílio ... jovens sentados, deitados, tomando banho de sol. Passos 
largos para sentar e conversar. O IUAV chega ao canal de La Giudecca tocando a terra 
por meio de passos dos largos. Aqui os venezianos poderiam dizer: Che ben che se 
stá"385.

385 MIRALLES, Enric. Enric Miralles + Benedetta Tagliabue. 1995-2000. El croquis, n° 
30+40/50+72(II)+100/101. Madrid: El Croquis Editorial, 2000. p.84.
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 Segundo Miralles, a ideia de Kahn, que a escola significa "as crianças ao redor 
de uma árvore", inspirou ao projeto da Escola de Dança de Laban e está presente nas 
collages. Primeiro, como apenas uma árvore, recomposta por vários de seus próprios 
fragmentos repetidos, presente nas análises das carpetas. A árvore apresentada 
sobreposta dos complexos desenhos técnicos, dispostos em planta baixa, cortes e 
elevações, para, logo após, ressurgir nos estudos da árvore da vida do Parque Diagonal 
Mar.
 Em alguns projetos, o arquiteto utilizou as fotografias das maquetes, com 
suas sombras, como elemento fundamental na sua conceituação, como no Pavilhão 
de Unazuki, Mercado de Santa Catarina, Parque Diagonal Mar, entre tantos. Esses 
estudos eram fotografados e as imagens sobrepostas em estudos de panorâmicas.
 As sequências de Inimages são quase desenhos explorando as questões 
espaciais, em que a aplicação do recorte sobre fotos únicas de um único tema, a 
terra em Unazuki e o céu do Mercado de Santa Catarina, parecem brincar com esses 
significados, embora tenham quase sete anos entre as experiências plásticas. A primeira 
é a consequência da planificação das primeiras maquetes de arame pelo recorte das 
fotografias do solo, antes do retorno à sua tridimensionalidade, e a segunda revela 
o estudo das camadas do mercado com ênfase para os espaços abertos por meio do 
recorte das fotografias do céu. Em Unazuki, o solo é a estrutura suspensa, a terra 
transforma-se em céu. No caso do Mercado, o céu desce para representar as camadas 
do vazio, do aberto no fundo/figura, e o céu nesta ocasião, transforma-se em terra.
 Na collage de criação, que apresenta uma sobreposição de outras collages e 
desenhos, a intenção é condensar o projeto. Às vezes, o arquiteto une duas ou mais 
collages de outras etapas, em propostas em que os percursos e as maquetes são 
sobrepostos e ou ajustados com alteração da escala. 
 Desenhos técnicos podem complementar as composições, como nos projetos 
do Auditório em Copenhague, Novo Centro no Porto de Bremerhaven e Museu de 
Arte Contemporânea de Zaragoza. Nos projetos do Auditório de Copenhague, a 
collage apresentada nas publicações une a planta geral com o topo de um perfil das 
edificações e uma base composta por uma perspectiva, em desenho da proposta 
e sobreposições de fotografias coloridas deslocada para uma das extremidades do 
entorno. Uma maquete de madeira balsa, com e sem cobertura, foi disposta em 
diagonal sobre a borda inferior da montagem. Ao observarmos a collage, temos a 
impressão de que ela se movimenta do desenho plano para a perspectiva.
 Os desenhos, também, podem servir de base como na Ampliação da Escola de 
Arquitetura de Veneza (IUAV). No caso da IUAV, sobre uma base única da planta geral, 
são dispostas as collages de levantamento associadas a várias collages de maquetes 
do projeto rotacionadas, conforme a visual que tem em cada ponto de contato 
com Veneza. O arquiteto consegue sintetizar todas as etapas e formar um percurso 
próprio do projeto, que foi fundamental na sua concepção, como vemos nas collages 
anteriores. 
 No projeto do Mercado de Santa Catarina, a collage de criação aparece nas 
etapas de levantamento do local com a proposta de rota turística, neste caso, porque 
ocorreram diversas transformações na sua concepção. Podemos concluir que a intensa 
manipulação das collages ocorreu devido ao tempo destinado para a finalização do 
projeto, ou seja, foram, no total, sete anos.  
 Em Chemintz, o cabelo da gueixa transforma-se nas passarelas, e, no 
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Figura 159: Linha do tempo - Collages de criação.
Fonte: Acervo da Autora.

Figura 160: Linha do tempo - Libretas-collages.
Fonte: Acervo da Autora.
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Parlamento de Edimburgo, as flores despedaçadas tranformam-se nas coberturas e 
nos caminhos. Nesses exemplos, também podemos observar a transfiguração como 
base, porém existe ali uma permeabilidade de composições, de símbolos. 
 No caso das libretas-collage (Figura 160), a síntese observada pode levar a 
proximidade aos cadernos de viagem, que Miralles fez como uma compilação das 
informações e detalhes mais significativos386. Nelas, o manuseio, parte por parte, 
ou a visualização do todo, levam à leitura do processo dos projetos. No projeto de 
Kolonihaven, temos apenas um lado e, na Vila Pinheiros, os dois lados, lado A e lado 
B. Lados preenchidos pelos recortes, em uma leitura linear, fragmentada, na primeira 
e, na segunda, com partes sobrepostas, em novas collages. Formadas pela aplicação 
de fragmentos utilizados nas diversas etapas do projeto, diferencia-se além da 
fragmentação, pela composição de uma narrativa por meio das dobras da caderneta, 
assim permitindo várias leituras. 
 Nas libretas-collage, identificamos a collage de criação, mas da criação de um 
universo capaz de contar e recontar o processo. Por meio das collages, foi apresentada 
a evolução das ideias com seus elementos figurativos mais expressivos, de Catarina 
arrastando a cadeira ou das formas das edificações brasileiras. Elas funcionam como 
uma espécie de recorte, uma (des)collage do projeto final. Percebemos que existe 
um retorno ao essencial. De forma didática, Miralles evidencia os fragmentos, isola 
as partes, para explicar o todo do projeto.
 Nas collages de criação, também percebemos algumas composições com 
subtração de fundo e a inserção de outras imagens. Neste primeiro momento, 
a articulação tem um caráter experimental, "o elemento da familiaridade, que é 
necessário para iniciar o processo e colocar as coisas em movimento, e o ingrediente 
ativo do novo, do inesperado, do inadequado, não familiar. Em termos freudianos: 
heimlich, unheimlich." 387 O elemento da familiaridade, na maioria dos exemplos, 
são os dados do entorno ou referências que têm suas bordas originais no formato 
fotográfico, no xerox rasgado e no fragmento recortado de maneira rápida. O 
ingrediente novo do projeto, que pode ser um desenho técnico, uma maquete de 
estudo ou até um símbolo, tem seu fundo removido em um recorte mais preciso388.
 A criação podemos dividir em dois tipos quando observamos os exemplares, 
um tipo conceitual e outros com inserção do projeto, principalmente de maquetes 
ou fragmentos destas. Ali, podemos perceber uma evolução do primeiro tipo, para a 
aplicação direta sobre o projeto arquitetônico, no segundo tipo.
 Nas etapas de apresentação da proposta, a união de collages diferentes das 
técnicas com fotografias e desenhos produz collages mais acumuladas. Como muitas 
são resultados de fotocópias e composições escaneadas no computador, percebemos 

386 A Libreta-collage, cadernetas com sínteses de projetos, embora possua características que a 
classifiquem como collage de criação, foi separada em uma linha especial devido as suas múltiplas 
interpretações, tanto formais como de leitura interpretativa. Elas representam um material significativo 
nas descrições das carpetas grogues (capítulo 4.2 e 4.3) como representação gráfica e memória da 
concepção do projeto.
387 FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2011. p.59.
388 Heimlich é aquilo que faz parte da família, da casa, e diz respeito à intimidade, a uma situação 
tranquila, familiar. Porém pode ser considerado também um segredo. Já unheimlich possui o prefixo 
Un de contrariedade, situação de desconforto, angústia diante de um segredo descoberto, que deveria 
ter permanecido oculto.
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a acumulação pelos materiais utilizados. Não por meio da sobreposição manual, 
diferente das que utilizam apenas fotografias impressas.
 Resumindo, as panorâmicas formadas por material fotográfico estão em todas 
as etapas do projeto, desde a criação até apresentação da proposta, assim como  na 
base das composições. Delas, surgem as manipulações com fotocópias e impressões 
coloridas em papel sulfite, a união segue a mesma técnica simples e rápida de fita 
adesiva ou cola. 
 As composições transformaram-se com a ajuda de diversas etapas. As 
imagens recortadas foram reagrupadas na fotocópia em um processo corte e cola 
quase contínuo. Nesse processo, as fotocópias recortadas, ampliadas e ou reduzidas, 
são recompostas em novas collages.
 Quando sobrepomos os esquemas gerados a partir da compilação das 
principais collages analisadas, conseguimos elaborar o Atlas de Miralles, o cosas 
vistas sin gafas (Figura 161). Observamos que o uso da collage se intensifica após 
1994 com as múltiplas composições que vão combinando-se entre si com a finalidade 
de representar o processo de criação de Enric Miralles e, em 1997, alcança o desenho 
não somente como forma de representação, mas como processo.
 A experiência da imagem em movimento neste atlas de Miralles, desta 
imagem  fragmentada, e ao mesmo tempo composta, que se sobrepõe, some e surge 
novamente em outro projeto, forma um painel inacabado, um turbilhão no rio389. 
Para Benjamin, as imagens dialéticas articulam momentos distintos e possibilitam a 
análise das imagens do passado, da memória, fazendo o entendimento do presente. 
A construção de interpretações dos espaços, das memórias, da vida cotidiana 
caracteriza o universo do arquiteto e revela a imagem como uma forte influência na 
sua arquitetura.
 Esse mapa de deslocamentos, em uma montagem sincrônica em que os 
símbolos funcionam como memórias sobrepostas definidas pela montagem, teria 
antecipado Benjamin em uma leitura do movimento que se recusa a fixar as imagens 
(DIDI-HUBERMAN, 2013).
 Para Warburg, a renuncia da fixação da imagem estava conectada com as 
suas opiniões, seus pensamentos, sobre a impossibilidade da síntese, de qualquer 
estado definitivo. O trabalho do Atlas, desde o princípio, é de desdobramento e de 
sobrevivência.
 A collage na arquitetura de Miralles não é conclusiva, segue e, ao mesmo 
tempo, extrapola os modelos por meio da evolução, não é linear. Seus projetos, em um 

389 Sobre a imagem dialética , "A entender claramente Benjamin, compreendemos então que a origem 
não é uma ideia da razão abstrata, nem uma fonte da razão arquetipal. Nem ideia nem "fonte" - mas 
"um turbilhão no rio". Longe da fonte, bem mais próxima de nós que imaginamos, na imanência do 
próprio devir - e por isso ela é dita pertencer à história, e não mais à metafísica- a origem surge diante 
de nós como um sintoma. Ou seja, uma espécie de formação crítica que, por um lado, perturba o curso 
normal do rio (eis aí seu aspecto de catástrofe, no sentido morfológico do termo) e, por outro lado, faz 
ressurgir corpos esquecidos pelo rio ou pela geleira mais acima, corpos que ela "restitui", faz aparecer, 
torna visíveis de repente, mas momentaneamente: eis aí seu aspecto de choque e de formação, seu 
poder de morfogênese e de "novidade" sempre inacabada, sempre aberta, como diz tão bem Walter 
Benjamin. E nesse conjunto de imagens "em via de nascer", Benjamin não vê ainda senão ritmos e 
conflitos: ou seja, uma verdadeira dialética em obra". DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que 
nos olha. São Paulo, SP: Ed. 34, 1998. p. 171.



318    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

movimento expressivo de repetição e transformação, incentivam a memória coletiva 
que está dentro do seu universo e passa de símbolo para símbolo, de fragmento 
para panorâmicas, de panorâmicas para collages de criação... e, finalmente, em uma 
collage. 



CARPETAS GROGUES             319 



320    A  CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA DE ENRIC MIRALLES POR MEIO DA COLLAGE

19
80

ano20
00

85 86 91 92 93 94 95 96 97 98 99

19
90

Figura 161: Linha do tempo geral e "Atlas" de Miralles o cosas vistas sin gafas.
Fonte: Acervo da Autora.
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Figura 162: Estúdio e depósito de maquetes , Barcelona, 2017. 

Fonte: Acervo da autora.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
 A collage vai além da representação gráfica do projeto arquitetônico e nos 
revela um encontro atemporal, em que o passado e o presente, e até o futuro, foram 
manipulados por Miralles na elaboração, na montagem de uma arquitetura como 
processo. Os fragmentos, os símbolos, saem de um projeto e vão para outro, nada é 
estanque, tudo se desloca. A ordem cronológica não interessa, o tempo está tramado 
e presente no seu "modo de operar". Como afirma Fuão sobre os encontros da 
collage:

Registro transitório de estranhas coincidências que se configuram 
em nosso imaginário. Momento passageiro e em contínua 
transformação um olhar que se despeja sobre as imagens, objetos 
e seres, detectando entre eles toda a sorte de analogias poéticas, 
com a intenção de provocar um encontro. É como acariciar a pele 
da fotografia, da imagem, com a visão e, logo, observar que ela se 
incha, respira, toma vida.390

 Como representação gráfica da arquitetura, a collage recria uma multiplicidade 
de experiências próprias, capazes de resultar não apenas no desenvolvimento de 
um método que potencializa uma estratégia projetual, mas também na própria 

390 FUÃO, Fernando. A Collage como trajetória amorosa. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2011. p.51.
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arquitetura, por meio de suas formas adaptadas em partes ou no todo das edificações. 
Esse aspecto acaba por torná-la uma ferramenta não para apenas atingir o objetivo da 
arquitetura construída, mas que Miralles também utilizava de forma inusitada, como 
processo de outras arquiteturas, e aí está o original propósito de sua experimentação. 
A ele interessa mais compreender e mostrar o seu processo, do que o resultado final.
 A investigação do seu uso na obra de Enric Miralles, embora tenha iniciado a 
partir da revisão bibliográfica, teve, na pesquisa ao acervo da Fundação Enric Miralles, 
em Barcelona, o momento de registro e aprofundamento realizado com cuidado e 
respeito que esses materiais originais necessitaram, pois neles estão os mínimos 
detalhes capazes de auxiliar na construção de uma interpretação dos métodos 
utilizados por ele, assim como as relações entre os materiais analisados, contrastando 
as publicações aos originais.
 Após a revisão bibliográfica e as constatações feitas nas análises dos documentos 
contidos na carpetas grogues, surgiram vários resultados que demonstram os 
objetivos da investigação e a aproximação das metodologias utilizadas pelo arquiteto. 
 A hipótese, que foi fundamentada na investigação do processo metodológico 
da collage de Miralles e suas relações com sua arquitetura, ficou mais complexa no 
desenvolvimento deste trabalho até atingir a constatação de que não existe um único 
método, mas vários. A poética da técnica transcende as etapas de elaboração do 
projeto e a mera resolução de um problema pela forma, inferindo em métodos em 
constante movimento.
 Os métodos adotados pelo arquiteto utilizaram uma constante manipulação 
da collage em todas as etapas do projeto e, mesmos os detalhes que de algum 
modo pareciam incongruentes à medida que a pesquisa ia avançando, se tornaram 
reveladores de um modo único de fazer arquitetura. 
 Segundo as metodologias observadas, o problema da forma passa a ter pouca 
relevância, o que importa é o processo e não o objeto. Portanto, mais que um resultado 
formal, estético, nesta arquitetura o que verdadeiramente importa são as relações 
das tramas, dos fragmentos, das sobreposições, em um tipo de "escrita automática" 
da sua representação gráfica. Essa escrita engloba todas as representações, inclusive 
a collage.
 Sob a ótica do processo, a análise dos trabalhos e as constatações feitas 
nos documentos mais representativos da produção do arquiteto, surgiram vários 
resultados que demonstram os objetivos da investigação. Verificou-se que seus 
trabalhos estão longe de serem uniformes, tanto de modo conceitual, na aplicação, na 
construção, como em uma espécie de linguagem alegórica do arquiteto que também 
surge com força em todas elas. 
 Basicamente, em relação à composição formal, podemos identificar que a 
utilização das fotomontagens panorâmicas iniciou de um gesto simples e intuitivo que 
sintetizava o olhar do arquiteto no momento do levantamento do local e evoluiu para 
collages compostas das etapas de partido geral, e ainda de detalhamento, quando 
realizadas após o início da obra. A composição formal das collages panorâmicas 
temporais e das de transfiguração, uma consequência do uso da primeira, passam a 
compor exemplares não apenas horizontais, mas ainda os radiais com e sem centro, 
verticais e composições côncavas e convexas. As collages de criação, se apresentam 
como, também, uma consequência das primeiras experiências, em que a união de 
diversas etapas e materiais converte-se em uma estratégia capaz de servir tanto para 
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o lançamento do projeto como para revisões e apresentações. Configurando-se como 
uma representação gráfica tão eficiente quanto o desenho técnico e que, a partir de 
1996, consegue o ultrapassar.
 Essa técnica que reunia fotomontagens, materiais, composições fotografadas, 
xerocadas, recortadas, rasgadas, coladas, sucessivas vezes, foi usada como uma 
ferramenta de projeto. 
 As collages e fotomontagens eram utilizadas em várias etapas dos projetos, 
sem criar etapas estanques, pois eles se retroalimentavam constituindo literalmente 
um circuito de significação, um processo criativo e produtivo. Era uma maneira muito 
particular de representar seus projetos, uma representação gerada a partir de visões 
simultâneas.
 As vanguardas artísticas, principalmente o Surrealismo, os artistas 
contemporâneos, como David Hockney, Matta-Clark, e os arquitetos, como Le 
Corbusier, Gaudi, estão presentes em seu universo plural. Também nas influências 
da arte contemporânea à sua época, assim como  na literatura e na filosofia, enfim 
todos os processos criativos aliados à imaginação do arquiteto possibilitaram uma 
arquitetura que não era constituída somente com conteúdo de arquitetura, dos 
materiais e das técnicas próprias a ela, mas sim com muito mais, como o universo 
plural, multifacetado e suas vivências cotidianas e de sua erudição.
 A arquitetura de Miralles não segue os meios tradicionais e não conseguimos 
enquadrá-la em um só sistema, ela é formada por distintas estratégias expressivas 
com base nos conceitos de fragmento, ressignificação, repetição e acumulação 
utilizados pelos colagistas. Esse processo, em que a ressignificação de fragmentos 
e sua reapropriação em outros projetos aproxima o arquiteto ao bricoleur, de Lévi-
Strauss, ao colecionador de Benjamin, e, consequentemente, ao colagista.
 No texto, Cómo acotar un croissant, os fragmentos revelam-se no sentido da 
abstração como ressignificação, pois a repetição é um operação de esquecimento 
para o arquiteto. A repetição é regida por uma lei interna de coerência, e a construção 
do objeto tem como base sua fragmentação. Assim como, no texto, Un retrato de 
Giacometi, a repetição desses fragmentos denota o caráter da ideia, a sucessão 
temporal de partes, que pode ser aproximada de Warburg e até de Benjamin. Quando 
Miralles projetava, os fragmentos eram desenhados repetidas vezes, as técnicas de 
collage, fotomontagem, maquetes foram incorporadas, e as séries vão se aproximando 
e se adequando à forma do projeto, aproximando-se ao pensamento de Giacometti. 
 Assim como existe uma correspondência na união dos fragmentos do livro 
Passagens de Benjamin e das imagens de arte do Atlas de Warburg, acreditamos que 
as collages de Miralles também seguem esta mesma disposição, em uma ordem que 
se aproxima mais da trama do que da cronologia.
 Em El interior de un bolsillo (1994), o colecionador estava sempre atrás de 
mais um fragmento para colocar em seu bolso, em sua coleção, e a comparação com 
a collage torna-se completa. Os objetos estão sempre no seu bolso, e um novo item 
sempre será acolhido. Nesse universo, nada é desprezado, os fragmentos constituem 
uma trama e adquirem novas dimensões simbólicas.
 Para Lima (1984), o simbolismo tem uma força magnética, ele é um ímã que 
une objetos, que reconduz dados concretos de vários níveis do real ao seu estado 
íntimo e primordial. Para Miralles, os símbolos são múltiplos e permitem variações 
de formas dentro da sua aquitetura, eles são manipulados pela intuição, ao mesmos 
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tempo que definem uma espécie de abstração. Eles estão dentro do "bolso", no 
interior representam uma coisa, no exterior já tem outro significado. 
 Quando analisamos o material das cinco carpetas organizado pelo arquiteto 
e complementado após a sua morte, podemos compará-lo ao seu próprio "Atlas 
de Memórias" constituído dos mais diversos materiais da história do projeto. Uma 
estruturação de imagens e sua apropriação com ressignificados capazes de resgatar 
os contextos e avançar em outros projetos. 

 Ao "abrir" as carpetas grogues:

- Carpetas do Pavilhão de Unazuki: 
Neste projeto encontramos no início os desenhos da figura da mãe com o 
seu filho no colo. As memórias pessoais de Miralles vão se transfigurando 
em figuras rupestres que remetem às cavernas do sítio, local estranho a 
ele, que acaba por aproximá-lo das questões pessoais, do seu interior. Uma 
busca por significados próprios associados ao seu universo.
Após os desenhos, a sequência de arame, também coincide com as recorrentes 
vivência do sítio, e as formas chegam em Max Bill, no labirinto e até em uma 
serpente. Essa ressignificação dos fragmentos sai da tridimensionalidade 
do arame e atinge o decalque nos desenhos, movendo-se até as collages  
de inimages. A partir da projeção plana, as formas retornam às maquetes, 
dessa vez quase definitivas. 
Em Unazuki, o solo vira estrutura por meio da inimage.
A técnica, ainda, pode ser observada nos projetos, do Círculo de Leitores de 
Madri e a contemporânea Estação de Takaoka.
O tema da trajetória surge nas collages do Estádio de Chemnitz, da Escola 
de Arquitetura de Veneza, e até nas transfigurações do showroom de carros, 
com outra técnica, mas a trajetória do olhar por meio do reflexo conduz 
também a um circuito, neste caso do exterior para o interior da loja. 
Porém, como consequência do Pavilhão, a trajetória cria outros significados 
relativos mais à existência e às memórias do arquiteto, vemos esse significado 
novamente repetido em Kolonihaven e no Parque Diagonal Mar, as formas 
vão se moldando mais afetivas, até mesmo familiares.
A experimentação formal que pode ser expressa na inimage, como forma 
original, representa o conceito de ressignificação, e o pavilhão já estava lá 
antes mesmo de ser construído.

- Carpetas da Casinha de Madeira: 
Em Kolonihaven, a trajetória de Catarina ao arrastar a cadeira, como um 
retorno à vida familiar proposta pelas próprias casinhas originais de veraneio, 
os desenhos de Le Corbusier, uma criança convidando o pai para brincar, 
relógio floral de Lineu, o ciclo da vida, conseguem exprimir o calendoscópio 
de imagens que geraram este projeto. Essas imagens tão importantes neste 
"atlas", assim como a maquete de sabão e os protótipos de madeira balsa, 
representam o tema da infância e da passagem do tempo expressos em uma 
acumulação de linhas, tão caras ao arquiteto quanto o próprio tema.
Aqui, a casinha se move, e suas trajetórias brincam com as escalas dos 
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adultos,  o grande e o pequeno surgem lado a lado, e Miralles escreve uma 
história para Catarina na libreta-collage, "Catarina no País das Maravilhas".
A libreta- collage é a collage, é a síntese em uma collage temporal, com 
todos os elementos acima. O conceito. Nela, a maquete é mais importante 
que o desenho e, por isso, no registro da libreta-collage, suas fotocópias 
recortadas substituem os desenhos técnicos. 
Ali, no meio do caminho da menina são as maquetes que conduzem à 
trajetória do projeto, são elas que a fazem girar, a fazem brincar, afinal a 
casinha é um brinquedo, presente da filha para o pai.

- Carpeta da Vila Pinheiros: 
As formas coloridas dos cheios e vazios urbanos da Vila Pinheiros remetem 
ao Parque Mollet, embora os desenhos técnicos não possuam cores, 
conseguimos, na libreta-collage, identificar as formas coloridas decompostas 
e geometrizadas que fariam parte da sua execução. Formas culturais retiradas 
da topografia do Rio de Janeiro e da vivência dos passeios durante o curto 
tempo da viagem.
As extensas sequências de desenhos convergem em uma libreta-collage, 
quase como um diário, caderneta de viagem, elaborado para não apenas 
recordar a viagem, mas ainda servir de base para futuros projetos.
Diferente da outra libreta, aqui temos o lado A e o lado B, em uma viagem 
exponencial ao Rio, uma viagem que vai das representações gráficas das  
panorâmicas da arquitetura moderna, dos mapas urbanísticos e desenhos  
de conjuntos habitacionais até o detalhe da casa simples e do piso de Burle 
Marx.
O projeto aqui é uma ideia, mais ligada à ressignificação dos segmentos 
intersticiais gerados pelo arquiteto, do que obra propriamente dita. Portanto, 
a noção do exponencial, que aproxima e afasta, remete a uma arquitetura 
que não está lá, ainda está em movimento.

- Carpetas do Parque Diagonal Mar: 
No parque, a temática é a acumulação, a árvore da vida que resultou do 
processo, um caminho de uma convivência, da sociabilidade potencializado 
pelos encontros das fases da vida.
Um árvore formada por símbolos, desenhos e maquetes. Um tronco que 
conecta as partes do local, levando a vida como se levasse a seiva, a rambla 
formada por diversas linhas. A copa, junto à Avenida Diagonal, com seus 
espaços de convivência e a raiz junto ao mar, reforçando a contemplação.
É importante lembrar que o projeto iniciou com desenhos de uma cruz, com 
a marcação do local, a determinação geográfica, para depois transfigurar-
se  em uma árvore. A dimensão simbólica está conectada ao processo, e os 
símbolos estão retidos em uma síntese.
O aumento do número de collages nas carpetas do parque comprovam a 
influência delas nas tomadas de decisões referentes a vários aspectos e  
várias etapas do projeto.
As collages digitais das basuras levam a collage digital para as decisões dos 
detalhes do projeto. O elemento lúdico se espalha pelo parque, afinal ali é 
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um local de lazer e ócio.
Os detalhes parecem ter caído do bolso de Miralles, vasos grávidos, fontes 
serpenteantes, pisos do born, bancos voadores e até um gorila albino. O 
projeto reúne diversas referências e podemos associá-lo com uma collage, 
um projeto-collage.

- Carpetas do Mercado de Santa Catarina: No Mercado de Santa Catarina, 
o percurso pelo bairro e as camadas históricas iniciou pelas panorâmicas. 
O material referente ao concurso e à história do mercado literalmente 
transbordam nas carpetas grogues.
As versões do memorial justificativo, também exploram formatos e 
composições diferentes. Assim, as camadas do mercado afloram na ciutat 
vella, nas fotografias de Domi Mora e Giovani Zanzi, nos levantamentos 
cadastrais das antigas casas do entorno, da documentação da Via Laitana... 
o mercado já é uma collage.
A vivência do espaço, desde sua infância, transparece no cuidado da 
organização do material, pois, por mais que a quantidade seja superior aos 
outros projetos, a organização e sistematização se sobressaem. Tudo ali está 
organizado, e talvez tenha sido este o motivo de tanta indefinição na tomada 
de decisão do projeto.
O material catalogado reforça a busca pela cobertura, pela quinta fachada, 
afinal aquele é um projeto em que o céu das inimages preenche os espaços 
intersticiais do bairro e logicamente do mercado. Ao contrário de Unazuki, 
o céu, aqui, não apenas define a estrutura, mas recria as conexões com o 
tecido urbano circundante.
O conteúdo do mercado transforma-se em um grande toldo que externaliza 
suas cores e texturas, remetendo ao trencadís, a cultura catalã. A acumulação 
acaba por criar uma nova camada à história.

 As carpetas groques selecionadas conseguem apresentar um panorama da 
collage na obra de Miralles, assim como delinear os limites entre seus pensamentos 
e seus projetos. Grande parte dos documentos aqui apresentados correspondem 
aos estados iniciais e intermediários da sua representação gráfica, em que podemos 
afirmar que o arquiteto consegue inventar um universo próprio que atinge a 
materialização do projeto arquitetônico.
 Outra consideração final desta tese é que sintetizar a obra de Miralles na sua 
totalidade, uma obra tão complexa e quase impenetrável, nunca foi o objetivo, e o 
material aqui apresentado, principalmente, o referente ao levantamento realizado 
no acervo da Fundação, será capaz de permitir diversas pesquisas sobre arquitetura 
e collage. Além das pesquisas, o método já utilizado nos workshops e cursos de pós-
graduação se apresenta como uma alternativa de ensino de projeto, uma alternativa 
que prima pelo processo e pela manipulação de formas, em detrimento do método 
asséptico comandado pelo computador. Esses materiais, as carpetas, estão longe de 
estarem esgotados. Os documentos do acervo aqui apresentados e sua publicações, 
além de analisados em uma classificação aberta a novas interpretações, resultaram 
em uma provável base, até o momento não sistematizada, que foi apresentada de 
maneira sucinta no apêndice B, denominado Quadros das collages de Enric Miralles.
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 Afinal se, para muitos pesquisadores o desenho foi a principal ferramenta de 
Miralles, a collage, nesta tese, surge como uma técnica aliada a ele, capaz de auxiliar 
na construção de um processo, de um modo de operar, de projetar, que gerou uma 
autenticidade e alcançou resultados inusitados. As formas finais de seu trabalho 
são fragmentadas e dinâmicas, uma maneira de projetar sem limites e restrições. O 
projeto executado era um dos níveis deste processo, está lá, mas converte-se em um 
motivo para retornar ao processo em movimento.
 As ideias contidas no universo de Miralles fogem, voam, mas as ideias 
retornam, sempre renovadas.
 

 



  Figura 163: Biblioteca do escritório de Enric Miralles, Barcelona, 2017. 
Fonte: Acervo da autora.
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