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Del Grau en Estudis d’Arquitectura que en aquests moments estic a punt de finalitzar, en 

valoro la interdisciplinarietat com l’eina més útil per a la meva carrera, tant acadèmica i 

professional com personal.   

Interdisciplinarietat com la capacitat de gestionar alhora diversos àmbits i camps de treball. 

Trasllado aquesta qüestió a les assignatures cursades personalment més influents a fi que 

esdevinguin una reflexió acadèmica projectada en un seguit de reflexions crítiques personals. 

Història de l’arquitectura. Una de les àrees de coneixement que va començar amb més pes a l’inici 

dels estudis (penso en Bases per a la Teoria) m’ha permès ajustar cada cop amb més claredat 

unes línies de pensament, tot i creure, malgrat tot, que cal una intensificació en el 

coneixement tant de la història de l’arquitectura com un aprofundiment cap a una 

arquitectura contemporània. Assignatures com Composició V semblen una bona manera 

d’aprendre més d’arquitectures de temporalitat i localització diverses.  

El problema de la falta de coneixement generalitzada fa l’efecte que va més enllà de les 

nocions dels primers anys; en el meu cas, els estudis anteriors a la universitat no admetien la 

història de l’art en el batxillerat de ciència tècnica; és un dels exemples de manca de connexió 

entre àmbits, malauradament extensible a altres situacions acadèmiques (assignatures en les 

quals no es dóna importància a factors diversos, com ara el context temporal o local). 

Estructures. Siguin del tipus que siguin, les competències assolides són útils si s’aconsegueix 

trobar la solució més adequada en cada context. A partir d’aquí, trobo especialment 

enriquidors aquells coneixements assolits en l’assignatura d’Estructures de fusta, per tal d’obrir 

un camí a poder desenvolupar en el futur, especialment encarat a la bioconstrucció. 

Construcció. Assignatures enfocades a una adequació construcció-context, com és el cas de 

Disseny Ambiental de l’Edifici, que donava unes pautes bàsiques per a projectar alhora que 

partia de l’estudi -bàsicament climàtic- del propi habitatge, per tal d’esdevenir una referència 

per a altres projectes d’edificació. 

A més, és especialment enriquidora la possibilitat d’haver participat en un concurs com és el 

Solar Decathlon Europe i el fet que es realitzi des de assignatures dels estudis d’Arquitectura, 

especialment el fet de construir a escala real i en situacions no lligades únicament a l’àmbit 

d’arquitectura. D’aquesta experiència en valoro, entre altres coses, el fet d’haver estudiat una 

ubicació real i haver-ne analitzat i detectat els conflictes de primera mà.   

Ciutat, paisatge.  Assignatures que situen a l’estudiant en una base, com Arquitectura i Ciutat en 

l’estudi de la ciutat de Roma, o Urbanística I, en les àrees portuàries d’Àmsterdam, i d’altres 

amb un enfocament molt més dirigit com Urbanística IV en l’estudi paisatgístic del Vallès. Són 

assignatures que donen eines per a desenvolupar projectes territorials.  

 

També Tallers de matèria :  

TAP IV, que malgrat anomenar-se “El Lloc”, remet a les persones, i en concret als conflictes 

socials en un àmbit pròxim, en un “lloc” ben a prop, en el nostre cas a Barcelona. Una 

aproximació que en altres casos de projectes no s’hagués realitzat des d’aquest punt de vista, i 

que permet enfocaments diferents a l’hora d’enfrontar-se a la manca d’habitatge. 
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TAP VI, que malgrat focalitzava l’atenció - potser innecessàriament -  en la nova construcció, 

localitzava problemes existents i propers de mobilitat i de falta de connexions ecològiques. Des 

del punt de vista de la utilitat i adequació al context actual, no obstant, hagués calgut posar 

més èmfasi en aquestes últimes parts. 

TAP VII, amb l’estudi de l’àmbit del Poblenou i els problemes consegüents de convivència teixit 

obsolet industrial-gentrificació, però també amb relacions d’escala metropolitana amb el riu 

Besòs com a eix articulant. 

TAP IX, també amb el Besòs com a àmbit de referència en l’estudi d’una zona de nusos viaris i 

els no-llocs que aquests generen; la possibilitat de repensar escenaris tant a escala de barri 

com a escala metropolitana. 

Aquests dos últims tallers de matèria m’han servit per entendre la ciutat d’una forma més 

global  i reconèixer les mancances que aquesta té actualment,  i ser conscient que cal treballar 

en aquests dèficits per millorar les condicions en les que vivim al territori. 

 

Al meu parer aquestes assignatures són fonamentals ja que contenen temes centrats en la re-

definició d’estratègies per a millores ambientals, socials i econòmiques. Espero haver anat 

consolidant un perfil que busqui la recerca d’aquestes estratègies, inevitablement lligades a 

l’espai local i temporal on es troba cada situació, de tal manera que es deixi de banda el 

disseny o projectació d’allò que és prescindible.  


