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XERRADA  
RAFAEL MONEO,  
Arquitecte 

 
 

Divendres 20 de febrer a les 20.00 h. 
Sala d’Actes del CoAC Tarragona 

 
 
Rafael Moneo presentarà els seus darrers treballs. 
 
José Rafael Moneo Vallés va néixer a Tudela (Navarra) el 1937. Va estudiar a l’Escola 
d’Arquitectura de Madrid, obtenint el títol el 1961. El 1970 obté la càtedra d’Elements de 
Composició de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, i el 1980 s’encarrega de la de Madrid fins 
l’any 1985, any en que es nomenat Chairman de la Graduate School of Desing de la Universitat 
de Harvard, càrrec que manté fins el 1990. Actualment és “Josep Lluís Sert Professor of 
Architecture” a la Graduate School of Desing de Harvard. 
 
Dels seus darrers projectes destaquen la Seu del CoAC a Tarragona (1991), l’Auditori i Centre 
de Congressos Kursaal a Sant Sebastià (1999), el Museu 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 obres de construcció que es duen a terme es troba l’ampliació del Museu del Prado a 
Madrid (1998), un museu per la Fundació Beulas a Huesca (1998), unes vivendes i 
remodelació de la Plaça de Santa Teresa a Àvila (2000) i el Museu del Teatre Romà a 
Cartagena (2000). 
 
L’activitat de Rafael Moneo com arquitecte va acompanyada per la que desenvolupa com 
conferenciant i crític. Co-fundador de la revista Arquitecturas Bis, els escrits de l’arquitecte 
s’han publicat en nombroses revistes professionals i la presentació del seu treball mitjançant 
exposicions i conferències, l’han portat a institucions a un i altre costat de l’Atlàntic. 
Rafael Moneo ha rebut nombroses distincions, entre elles el Premi Pritzker d’Arquitectura 1996 
i la Medalla d’Or del Royal Institute of Britisch Architects el 2003. 
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