
 

NOTA DE PREMSA 
 

  
Mirades foranes, lectures ibèriques,  

un relat de com ens veuen des de l’exterior 
 
 

 
 
 
 
Com ens han vist? Com ens veuen? Com es llegeix la nostra realitat? 
L’exposició Mirades foranes, lectures ibèriques explica quina impressió tenen 
de nosaltres des de l’exterior, des d’un “a fora” molt proper i alhora molt llunyà. 
 
 
Barcelona, a 24 de gener de 2006 – La Demarcació de Barcelona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya inaugura, el dijous 26 de gener a les 22 h, l’exposició 
Mirades foranes, lectures ibèriques, comissariada per Daniela Colafranceschi. 
L’exposició presenta un punt de vista forà de la nostra realitat, quines impressions 
tenen de nosaltres més enllà de les nostres fronteres.  
 
 
El viatge com a fil conductor de la narració 
L’estructura de l’exposició segueix l’esquema d’una narració, de manera que la 
seqüència expositiva de materials es proposa en forma de viatge. 
 
La primera fase d’aquest viatge –com ens han vist– és la recerca d’informació, a 
través de la lectura i la immersió en les experiències que d’altres van tenir en el 
passat realitzant un viatge per la península. Aquí s’hi exposa una selecció de 
materials i documents històrics –textos, gravats, documents, música, etc. a partir del 
segle XVIII– d’alguns personatges que van visitar la península i de la qual van treure 
la inspiració de la seva pròpia obra. 
 
La segona fase –com ens veuen– és el viatge en sí, un desplaçament i recollida de 
dades. Aquesta part és el resultat d’un recorregut narrat amb impressions, imatges, 
sensacions, etc. des d’un punt de vista exterior relatat com a “diari de viatge”. 
 
Finalment, arriba la fase de retorn i comunicació, als altres i a l’exterior, de la pròpia 
experiència –com es llegeix la nostra realitat–. Per a aquesta fase, s’han realitzat 
entrevistes a autors de camps professionals diversos per aconseguir una col·lecció 
d’aportacions àmplia que sintetitzi la idea de la península que es té des de l’exterior. 
 
 



 

 
Espanya podria ser diferent 
L'exposició s'engloba dins el cicle Espanya podria ser diferent, una mirada sobre 
Espanya des de Catalunya: quines són les bases que ens han portat a ser com som; 
quines eren les tendències fa 30 anys que, si haguessin arrelat, ens haurien portat a 
ser diferents; i quines són les anàlisis o propostes sobre el territori que expliquen com 
podria ser.  
 
 
Exposició:  Mirades foranes, lectures ibèriques 
Dates:  Del 26 de gener al 16 de març 
 (de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h). Accés gratuït 
Inauguració:  Dijous 26 de gener a les 22 h 
Lloc:  Sala d’exposicions  
 (Plaça Nova, 5 – Barcelona) 
 
 

Informació, contacte amb comissaris i responsables col·legials, catàleg de l’exposició: 
  Marta Milà 
 Comunicació de la Demarcació de Barcelona – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 Tel. 93 268 84 95 
 Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac.net 
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