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Galeria Joan Prats presenta Footprints, la primera exposició de l’arquitecte Josep Lluís Mateo. 
 
A través d’una selecció d’obres realitzades i projectes, l’exposició vol acostar-se a la trajectòria de Mateo de manera no 
cronològica, cercant formes de narrar l’arquitectura des de les temàtiques inherents a la seva pràctica. L’arquitectura de Mateo 
es caracteritza per una herència de la modernitat, que s’interessa per la recerca de la llum, un intens diàleg amb el context, i una 
connexió entre la idea i el material. Els seus projectes són reflexius i estratègics, parlen de l’espai i cuiden la relació entre el 
mineral i el vegetal.  
 
Maquetes, fotografies, vídeos, collage i esbossos permeten aprehendre la complexitat del seu procés creatiu i constructiu. 
Trobem, per exemple, materials històrics de projectes tan emblemàtics com la urbanització del poble medieval d’Ullastret, 
maquetes que materialitzen l’evolució d’un concepte constructiu, com és el cas de la façana del Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona, o fotografies que mostren la interacció de l’obra amb el seu entorn. 
 

‘Un recorregut, una trajectòria, és la resultant d'una successió de punts, de passos, d'empremtes... que, mirades en el seu 
conjunt, ens indiquen una direcció, ens revelen (o no) el seu sentit. 

Aquí, sense voluntat de traçar la línia, ensenyarem uns quants punts, algunes empremtes del nostre trajecte. 
Així, d’altres podrien traçar-la. 
Aquests moments s'expliquen amb els materials que els van produir. 
Encara que l'arquitectura és un fenomen complex en el seu resultat (considera la matèria, l'espai, l'ús, l'economia ...), en la 

seva producció, hi ha un moment inicial de síntesi on es genera l'energia necessària per al seu desenvolupament. 
També hi ha algun moment final que sintetitza, en un segon, com un flaix, tot l'esforç realitzat. 
Mostrar aquests materials inicials, que condensen la idea, i alguns documents finals, que il·luminen la realitat, és l'objectiu 

d'aquesta exposició.’ 
Josep Lluís Mateo 

 
 
L’exposició destaca el treball de fotògrafs que acompanyen la visió de Josep Lluís Mateo com Aldo Amoretti, Gabriele Basilico, 
Jordi Bernadó, Jan Bitter, Luc Boegly, Ferran Freixa, Adrià Goula, Albert Masias i Xavier Ribas. 
 
 
Josep Lluís Mateo és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i doctor “cum laude” per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). Des de 2002, és catedràtic d’Arquitectura i Disseny a l’ETH-Eidgenössische Technische Hochscule Zürich. 
Ha impartit conferències i cursos a les principals institucions acadèmiques i professionals del món, entre d’altres: acadèmic convidat al J. P. 
Getty Center a Los Angeles, professor convidat a Harvard University – GSD i a AHO Oslo.  
 
En la seva carrera, guardonada amb el Premi A+2011 a la millor trajectòria professional, destaquen obres com la urbanització del poble 
medieval d’Ullastret, Girona (Premi Biennal de Santander 1991); el pla d’ordenació de la zona esportiva de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (menció especial Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme 1993); el complex d’habitatges al moll Borneo a Amsterdam (Premi 
CEOE 2001); l’habitatge unifamiliar a Mallorca (Premi a la Millor Obra en l’Apartat d’habitatge unifamiliar 1997-2001 atorgat pel Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears); el Centre de Convencions Internacional de Barcelona – CCIB (Premi Top International Purpose 
2009 – C&ITE Magazine i Or al Millor Centre de Convencions a l’Estranger 2010 – M&IT Industry Awards); la Seu Central del Deutsche 
Bundesbank a Chemnitz (2004, Alemanya); el Col·legi Major Sant Jordi a Barcelona (Trofeu Archizinc 2008); l’edifici WTC Almeda Park de 
Cornellà, Barcelona (Premi A+ a l’arquitectura per al treball 2010); La Factory, edifici d’oficines a Boulogne-Billancourt, París (Premi NAN 
Arquitectura y Construcción 2010); la Seu Central de la companyia PGGM a Zeist, Holanda (Premi NAN Arquitectura y Construcción 2011); la 
Filmoteca de Catalunya (2012, Barcelona); el Centro de Cultura Contemporânea, com a peça culminant de la renovació del centre històric de 
Castelo Branco (2013, Portugal), i Bayonne. Entrée de ville, remodelació urbanística del front urbà del riu Adour, incloent-hi projecte edificatiu 
(2016, França). La seva obra ha estat extensament publicada i exposada, entre d’altres llocs, al MoMA (Nova York, 2006), al Pavillon de 
l’Arsenal (París, 2009), a la Biennal de Venècia (2012) i a la Galerie d’Architecture (París, 2013). 

 
 
Per facili tar-vos més informació i imatges, contacteu amb galeria@galeriajoanprats.com 


