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Si has d’explicar què és l’arquitectura a una persona que no coneix la professió, tendeixes a pensar en el 

què. Així, podríem arribar a simplifi car l’arquitectura i les seves branques amb una sola paraula: arqui-

tectura ho assimilaríem a cases; urbanisme, a carrers; paisatgisme, a arbres… No obstant, a mesura que 

avances en la carrera t’adones que el què no és el més important, ni per on comença cap projecte, ni tan 

sols en el que ens fi xem. Per contra, l’arquitectura és el per què, el com, el per a què i el per a qui. No es 

tracta de pensar en construir una casa, sinó per què vull aquella construcció, com la realitzaré, per a què la 

utilitzaré i qui en serà l’usuari.

L’arquitectura, des del meu punt de vista, et construeix una manera de ser i pensar. És a dir, no adqui-

reixes només coneixements, sinó que et condiciona a tu com a persona. Fer arquitectura implica analitzar, 

refl exionar, crear, construir… I això et determina la manera en què mires i entens el món. En consonància 

amb el que he explicat, considero que quan desenvolupo un projecte intento anar més enllà de la vessant 

merament constructiva. Trobo central la refl exió i intento que les decisions que prenc siguin raonables amb 

les anàlisis que he realitzat. Aquesta forma d’entendre l’arquitectura està clarament infl uenciada per com 

m’han transmès els estudis. En conseqüència, quan projecto i necessito trobar referents em fi xo amb el tre-

ball que han realitzat les persones més properes, els professors, ja que són amb les que més comparteixo 

aquesta concepció de l’arquitectura: Harquitectes, dataAE, Bailorull...

També m’interessen referents més internacionals com Atelier Bow-Wow i moltes obres d’arquitectes suïs-

sos: Gion Caminada, Valerio Olgiati, Miller & Maranta. Precisament, va ser realitzant un viatge arquitectònic 

amb la universitat a aquest país que vaig quedar impressionada per com treballen els edifi cis. El que més 

em va interessar era el deteniment que posaven en els detalls. És per això, que quan es tracta de realitzar 

un detall constructiu, el meu llibre de referència és sens dubte Construir la arquitectura d’Andrea Deplazes. 

Al llarg de la carrera les diferents branques de l’arquitectura m’han ajudat a desenvolupar diverses habili-

tats: la capacitat d’anàlisi i de refl exió necessària per a  poder prendre decisions; la capacitat comunicativa 

per a poder expressar les idees i presentar els projectes realitzats; i la capacitat de síntesi per a ressaltar el 

més rellevant i fer comprensible qualsevol idea que s’hagi d’exposar. 

Aquestes habilitats fan que sigui una persona versàtil ja que encara no estan especialitzades en una branca 

de l’arquitectura. En el context actual en què molts arquitectes tenen aquest perfi l ampli, però difús, el fet de 

no haver treballat una expertesa en concret es pot entendre com una característica negativa. No obstant, 

per a mi, tenir un ventall de possibilitats molt obert en aquesta etapa és l’oportunitat per a poder consti-

tuir-me en un inici com una arquitecta multidisciplinària. Vull poder gaudir realitzant tasques diverses. Crec 

que això m’ajudarà a mantenir la il·lusió cap aquesta professió al mateix temps que em permetrà conèixer 

millor cap a on em vull encaminar i quin vull que sigui el meu perfi l professional en un futur.
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Per tot el que he exposat, en aquesta primera etapa professional no m’interessa tant el què pugui realitzar 

com a professional. No vull escollir una branca o especialització en concret sense haver experimentat dife-

rents àmbits del món laboral. Al contrari, espero que sigui una etapa de canvis. Una etapa que em permeti 

posar en pràctica la capacitat d’improvisació i adaptació. Espero poder enfrontar-me a nous reptes que 

posin a prova els coneixements que he adquirit durant aquests anys d’aprenentatge a la universitat. Nous 

reptes que m’ajudin a madurar, però sobretot, que em permetin fi xar en el per què, el com, el per a què i el 

per a qui de cada un dels projectes que realitzi.
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