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Nota de Premsa 
 

L’edifici més emblemàtic de l’arquitecte danès, l’Òpera de Sydney, serà l’eix central de la 
conferència que donarà l’autor de l’ampliació del Museo del Prado 

 

L’arquitecte Rafael Moneo tanca el cicle de conferències 
dedicades a l’arquitecte danès Jørn Utzon 

 

Girona, 15 de març de 2005.  El proper dijous 17 de març de 2005 a les 19:30h l’arquitecte  

Rafael Moneo Vallés (Tudela, 1937) analitzarà el futur de l’Òpera de Sydeny en una 

conferència que realitzarà a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del CoAC. L’acte 

s’inclou dins del seguit d’activitats que s’han organitzat en motiu de l’exposició que la 

Demarcació de Girona ha realitzat sobre l’arquitecte danés Jorn Utzon. 

 

Rafael Moneo Vallés estudià a l’Escola d’Arquitectura de Madrid on es va titular l’any 1961. Al 

1970 va obtenir la càtedra d’Elements de Composició de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, i 

al 1980 s’ocuparà de la mateixa càtedra però a l’Escola de Madrid fins 1985, any en el qual es 

nomenat Chairman per la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, càrrec que 

manté fins 1990. Actualment Moneo és Josep Lluis Sert Professor of Architecture a la Graduate 

School of Design de Harvard. 

 

Entre els seus darrers projectes cal destacar l’Auditori i centre de congressos Kursaal a San 

Sebastián (1999), el Museo de Belles Arts a Houston, Texas (2000), la Catedral de Los 
Angeles (2002), l’Arxiu General de Navarra a Pamplona (2003), i l’Hospital Materno-Infantil 
Gregorio Marañón de Madrid (2003).  

Entre les seves obres en construcció trobem l’Ampliació del Museu del Prado a Madrid 

(1998), un museu per la Fundación Beulas en Huesca (1998), unes Vivendes i remodelació 
de la plaça de Santa Teresa a Àvila (2000), i el Museu-Teatre Romà de Cartagena (2000). 

 

Realitza també diverses conferències i és crític d’arquitectura. Co-fundador de la revista 

Arquitecturas Bis, els seus escrits s’han publicat en nombroses revistes professionals. Ha estat 

objecte també de diverses exposicions on s’ha presentat el seu treball. 

 

Rafael Moneo ha rebut nombroses distincions entre elles el Premi Pritzker d’Arquitectura al 

1996, i la Medalla d’Or del Royal Institute of British Architects al 2003. Al 1997 va ser 

escollit acadèmic de Belles Arts, càrrec del qual ha pres possessió a principis de 2005. 
 

 

Recordeu que.... 

El futur de l’Òpera de Sydney. Conferència a càrrec de José Rafael Moneo, arquitecte 

Hora: 19:30 h 

Lloc: Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona (Pl. Catedral, 8 – Girona). 

 

Podeu descarregar-vos les imatges fent clik aquí 
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