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UNA MIRADA ENRERE 
 
Antecedents 

Sempre he estat una persona d’interessos variats, tot i haver fet un batxillerat científic-tecnològic m’escapava 

sovint a les classes de dibuix o de història de l’art. Per això, quan em vaig haver de plantejar què volia estudiar 

arquitectura em va semblar una opció lògica, perquè no només tocava molts camps diferents, sinó que em 

donava també altres competències que em semblaven molt interessants i una manera de pensar, qüestionar i 

resoldre problemes única: una actitud. Això va fer que, des del principi, no entrés amb la idea de convertir-me 

en una arquitecte “convencional” (en un despatx fent edificació) i per tant segurament em prengui el que he 

après d’una manera particular. 

 

Valoració global 

He de dir que al llarg de la carrera m’he trobat amb professors, treballs i companys, amb diferents idees i de 

camps completament oposats dels que he tret moltes coses positives. He après arquitectura i a entendre la 

seva complexitat, però també he après a esforçar-me per allò que vull, a confiar en mi i en els demés, 

desenvolupant així les meves habilitats de treball en equip, a organització, planificació i comunicació.   

 

Tot i això també cal dir que, del que jo esperava quan vaig entrar a la Universitat, he trobat vàries coses a 

faltar, que no he après o ni tan sols s’han mencionat.  

En primer lloc, no hi ha cap contacte amb altres universitats ni disciplines. Crec que l’ensenyament a l’escola 

està molt encasellat dins del camp d’arquitecte que projecta edificis, i que s’haurien de buscar alternatives, 

perquè tots sabem que la professió està canviant, però a la universitat no es nota.  

En segon lloc, m’hagués agradat que hi haguessin assignatures dedicades al món laboral, la cooperació, 

l’escenografia i l’arquitectura efímera i, sobretot, més assignatures del camp de les humanitats o les ciències 

socials, com podrien ser antropologia, sociologia, comunicació o del tipus participació ciutadana, que ajudin a 

humanitzar l’arquitectura i plantejar-la des de les persones, que és per a qui, en teoria, ha de ser creada.  

Finalment, un altre problema que veig és la manca de temps. Entenc que és el ritme que es planteja i que 

segurament tingui part de culpa, però no crec que a aquest ritme i ofegant unes assignatures sota el pes 

d’altres s’aprengui res correctament. A més a més m’ha tret temps de reflexió, lectura i aprenentatge 

autònom que m’hagués agradat tenir.  

 

Valoració per camp 

En aquesta reflexió no crec que sigui el moment de parlar de manera extensa de treballs i assignatures 

concretes, però m’agradaria fer quatre pinzellades del que he tret de la intervenció de cada departament. 

 

Projectes: tinc molt clar, després d’haver fet 10 TAPs, que no he après a fer un bon projecte, he après a 

aprovar TAP. La falta de temps i la pressió a la hora de fer els projectes han fet que aquests, la majoria de les 

vegades, no tinguessin el nivell d’anàlisi ni de reflexió que requereix un projecte d’universitat i que no pogués 

desplegar la creativitat que aquests es mereixen. És un error que en part m’atribueixo a mi mateixa, però 

també crec que a les classes de TAP no es donen les eines necessàries per evolucionar els projectes ni per 

tenir un aprenentatge conscient. Ara per ara crec que encara tinc un llarg camí per fer en l’aprenentatge de 

projectes. Tot i això, si que he après a treballar sota pressió, a qüestionar-me els enunciats i a valorar quin és 

el material realment necessari per a explicar un projecte: a intentar buscar la qualitat per damunt de la 

quantitat. També un punt positiu de les classes de projectes és, des del meu punt de vista, les classes de 

correcció a taller, sempre i quant al comentar els diferents projectes apareix-hi un debat entre professors i 

alumnes que dóna nous punts de vista i enriqueix l’aprenentatge, i no la correcció d’aspectes molt concrets i 

sense argumentació que, per desgràcia, es dona sovint. 

 

Urbanisme: és, segurament, del departament d’on he tret més competències de les que jo esperava obtenir a 

l’entrar a arquitectura. He après a treballar en equip, a investigar i fer treball de camp; he après una 

metodologia de treball flexible, a observar, a analitzar i a veure els problemes com a oportunitats i aprofitar-

los al meu favor. Cal dir, però, que l’opinió positiva que tinc de l’urbanisme es deu sobretot a urbanística IV. 
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En les anteriors crec que hi ha un problema de metodologia bastant greu, on era difícil relacionar les classes 

teòriques amb l’activitat a taller i on les correccions conjuntes tenien molt poca utilitat degut al caos general i 

a la poca implicació dels alumnes però també dels professors.  

 

Composició: m’ha fet veure que és l’arquitectura, a entendre l’espai. M’ha ensenyat a llegir lentament per 

poder organitzar les idees i a reflexionar. He après els principals referents de l’arquitectura a través de la 

història, i m’ha fet plantejar-me el paper de l’arquitecte, l’arquitectura i la idea de patrimoni avui en dia. A 

més, m’ha introduït a conceptes d’altres disciplines que complementen i enriqueixen la formació 

d’arquitectura. Crec però que si no tens una especial predilecció per aquest camp, tots aquests coneixements 

passen una mica desapercebuts. Tendeixo a dir que és un camp que està ofegat, i ho crec sincerament, però 

també crec que des del departament s’hauria de fer un esforç per intentar que la gran quantitat d’informació 

que es dóna sigui més assequible i potser plantejar algun tipus d’activitat pràctica que la recolzi. 

 

Representació gràfica: en aquests anys els professors de dibuix m’han ensenyat a utilitzar programes de 

dibuix per ordinador, sistema dièdric, perspectives axonomètriques i còniques, a dibuixar ombres i també a 

utilitzar diferents tècniques del dibuix a mà alçada. He après estratègies per a utilitzar el dibuix com a mitjà de 

recerca i comunicació de conceptes  formals i també estratègies per a la comunicació gràfica efectiva d’un 

projecte. És una pena, però, que al llarg de la carrera no hagi tingut el temps suficient per practicar la 

representació gràfica tot el que voldria, i m’he quedat una mica coixa en aquest àmbit. Bàsicament tinc els 

conceptes però no la pràctica. De totes formes espero tenir el temps d’ara endavant per practicar i poder 

millorar les meves habilitats. 

 

Tecnologia i estructures: en aquest resum considero que aquests dos camps poden estar units, ja que el que 

he tret de tots dos és similar. M’han fet entendre la importància d’allò material en l’arquitectura i la 

complexitat que hi ha darrere de tot. M’ha ensenyat com, allò que no es veu, que sovint queda amagat a sota 

d’uns acabats i una forma, és bàsic i té un món de possibilitats de realització. Tot i això he de dir que són tan 

tècniques i tenen tant de pes dintre del grau que sovint sembla que sigui una enginyeria enlloc d’una 

arquitectura. Crec que està bé tindre competències tècniques però penso que, en el nostre cas, són masses. A 

més a més, sobretot en el cas de tecnologia, arriba un punt en el que hi ha molts temes i conceptes que es 

repeteixen i no dóna la sensació d’aprendre nous coneixements.   

 

Expectatives de futur 

Al llarg d’aquests anys crec que he assolit una base de coneixements sòlida, però m’he de seguir formant. Ara 

per ara el meu objectiu a curt termini és cursar el màster habilitant en arquitectura a l’ETSAV.  

Com he dit al principi de la reflexió, quan vaig entrar a la universitat no tenia en ment cap objectiu 

professional concret, i no tenia un perfil definit. Al llarg de la carrera, però, aquest s’ha anat definint, i ara per 

ara el meu perfil està entre la docència i la investigació, el voluntariat, la gestió, interpretació i intervenció en 

el patrimoni, i la construcció d’escenografies i d’objectes per a teatre o cinema. 
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UNA MIRADA ENDAVANT 
 
Amb totes les habilitats que he obtingut a la Universitat i en altres cursos que he realitzat i que m’han 

influenciat- Japonès i curs de Patrimoni cultural d’Andorra- ara per ara el meu objectiu a curt termini és 

realitzar el màster habilitant amb intensificació en patrimoni, amb la intenció ,més endavant, de realitzar un 

doctorat sobre algun tema relacionat amb l’arquitectura oriental o amb el romànic dels Pirineus, 

concretament el d’Andorra. En quant a l’arquitectura oriental, crec que és la gran oblidada del nostre model 

d’educació. La meva opinió és que, quan estudies arquitectura, és important fixar-se en totes les opcions i 

tots els punts de vista, i el fet de no tindre en compte l’arquitectura oriental és una pèrdua. Per les diferents 

cultures i maneres de pensar ja s’han qüestionat aspectes de la vida i de l’arquitectura que nosaltres ens 

estem qüestionant ara, com la flexibilitat o la sostenibilitat, i tenen una manera d’entendre l’espai i la relació 

amb la natura que crec que són un bon referent a tenir en compte. I en quant al romànic andorrà, crec que és 

un tema interessant i menys estudiat que el d’altres indrets, i com andorrana m’agradaria estudiar-lo. 

 

A llarg termini, en canvi, no tinc una idea clara del que vull fer, però si tinc unes certes tendències o idees de 

cap a on m’agradaria dirigir-me. 

 

En primer lloc, m’agradaria dedicar-me a la docència i investigació al departament de composició d’una 

Universitat. Sempre m’ha interessat i motivat el tema de la docència, he sigut professora particular de repàs 

durant sis anys i durant dos anys vaig fer tallers de conscienciació sobre sostenibilitat als cursos de secundaria 

de les escoles d’Andorra. M’agrada aprendre i investigar, sóc una persona metòdica, pacient i constant, i puc 

treballar amb grups grans de gent. Per altra banda, per què composició? Perquè sempre m’ha interessat la 

història i l’arquitectura, conèixer els referents conceptuals i d’intervenció. A més, a la universitat està ofegada 

sota el pes de les altres assignatures i crec que té molt més a oferir del que la gent pensa. Em molesta que el 

que més ens diferencia d’una enginyeria sigui el que s’està perdent i, com que m’agrada l’arquitectura, 

m’agradaria pensar que puc col·laborar en fer que tingui la importància que mereix. 

 

Una altra opció que sempre m’ha interessat és la cooperació i el voluntariat, de fet he estat quatre anys 

voluntària d’UNICEF a Andorra i amb uns companys vam crear l’organització “Fem Net” per netejar els boscos. 

Sempre he pensat que l’arquitectura estava al servei de les persones i crec que ben plantejada pot ajudar a 

molta gent. Ara per ara no em plantejo fer voluntariat a l’estranger perquè m’agradaria ajudar localment, on 

també hi ha molta feina per fer i normalment la gent no pensa en aquesta possibilitat.  

 

La tercera opció que plantejo és dedicar-me a la gestió, interpretació i intervenció en el patrimoni. 

Concretament m’interessaria treballar al departament de patrimoni immoble del ministeri de cultura 

d’Andorra. Allà encara hi ha molta feina pendent en aquest tema, donat que els andorrans no són conscients 

del gran interès històric i cultural que té el seu patrimoni i sovint el maltracten. Es necessita una millor gestió, 

més preservació i sobretot conscienciació de cara als propis ciutadans.  

 

Finalment, m’agradaria dedicar-me al disseny i construcció d’escenografies per a teatre i cinema. Crec que 

seria una bona sortida perquè sempre m’ha interessat el cinema i tinc facilitat en l’abstracció i la 

conceptualització, sóc observadora i analítica i tinc habilitat en la transformació de recursos. A més, tinc 

capacitat de comunicació espacial i gràfica i coneixement transversal de la història de l’arquitectura. Crec, 

però, que per a dedicar-me a aquest camp necessitaria formació complementaria que reforcés els 

coneixements i habilitats que tinc actualment.  

 

En definitiva, tot i que no tinc clar què faré en un futur, si tinc clar que el que espero de la meva experiència 

professional és que sigui enriquidora, de la que aprendre alguna cosa cada dia, que m’obligui a renovar-me i a 

plantejar-me nous reptes. I sobretot, m’agradaria sentir-me bé fent-ho. 


