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Mai he tingut una vocació. Quan vaig acabar el 
Batxillerat no sabia què estudiar, tenia un perfil 
tècnic però sabia clarament – massa clarament – 
que no volia fer enginyeria, li faltava alguna cosa... 
Vaig començar a l’ETSAV una mica per casualitat, 
m’agradava el disseny d’interiors i em semblava que 
la carrera d’Arquitectura no seria massa dolenta... 
Ara, a punt d’acabar-la, crec que la decisió presa va 
ser molt encertada i ja sé què és el que em faltava: la 
vessant creativa, la part cultural, el disseny. 
És una carrera molt sacrificada on s’han de dedicar 
moltes hores, però el resultat final crec que va més 
enllà d’un simple títol: estudiar Arquitectura és 
molt més que anar a la Universitat, estudiar 
Arquitectura ens ensenya una nova manera de 
veure el món. 
Molts vam començar tenint una idea del que volia dir 
ser “Arquitecte” però, a dia d’avui, no crec que cap 
de nosaltres segueixi tenint la mateixa idea. És una 
disciplina tan transversal i complerta que després de 
sis anys de carrera encara no sé exactament a què em 
vull dedicar.

Un professor de l’escola deia durant una xerrada 
als alumnes de primer curs que “als estudiants 
d’Arquitectura ens posen unes ulleres especials al 
principi de la carrera i a mesura que passen els anys 
les anem graduant però mai més ens les traiem, 
ens acompanyen tota la vida”. Efectivament, jo no 
tinc un perfil d’Arquitecte clar, però sí que sé que 
porto aquestes ulleres. La carrera d’Arquitectura 
m’ha influenciat de tal manera que quan viatjo, 
converso, vaig a conferències, i a exposicions miro a 
través d’aquestes “ulleres d’Arquitecte”. 

Crec que degut a la situació econòmica, política i 
social actual, la professió d’Arquitecte s’ha vist molt 
perjudicada i és per aquest motiu que s’han creat 
noves maneres de fer Arquitectura (cf. Exposició 
Piso Piloto, CCCB, Barcelona, 2015). Noves 
maneres que, segons la meva opinió, són més valides 
que les idees que envolten la figura tradicional de 
l’Arquitecte. Sento que, de cara al meu futur, vull 

ACADEMIC ESSAY
         mirada a través del Grau en Estudis d’Arquitectura

per Ana Badía Alzuria

estar relacionada amb aquesta Nova Arquitectura 
que té com a objectiu millorar el futur de la societat 
en general. No sóc una quasi-Arquitecte de “grans 
idees”, sinó que encaixo més en el perfil d’Arquitecte 
del detall polit i ben fet, on tot quadra, juntament amb 
el treball d’altres agents. 

Després de fer 49 de les 51 assignatures que composen 
la carrera, puc assegurar que hi ha assignatures que 
m’han influenciat més que d’altres. Com que no 
tinc un perfil relacionat amb una troncal en concret 
(estructures, urbanisme, etc) he decidit valorar 
detalladament  l’assignatura que més m’ha marcat de 
cada departament:

Bases per al projecte II / QP2011 / Ignacio 
Martínez
Va ser el primer cop que vaig tenir contacte amb 
què volia dir projectar. Haig de donar les gràcies al 
professor per com va encarar l’assignatura, ja que 
crec que és de les assignatures on més he après (en 
relació al que ja sabia). Ens va ensenyar a buscar 
referències, a “vendre” conceptes i a entendre el que 
era una Obra d’Arquitectura de veritat. Podria dir que 
els projectes fets a Bases per al projecte II van definir 
un estil de treball que no he abandonat mai.

Tecnologia II + Estructures III / QP 2013 / Marta 
Adroer + Pepa Gomez
És un projecte coordinat pels departaments de 
Tecnologia i Estructures. Vaig aprendre un cop més la 
necessitat de treballar a la mateixa intensitat en totes 
les disciplines que envolten un projecte. Per primera 
vegada a la carrera,  combinàvem la part de disseny 
amb la construcció i les estructures amb rigor, crec 
que va ser quan vaig entendre realment quina era la 
feina de l’Arquitecte (a tots els nivells). 

Arquitectura i ciutat / QP 2011 / José Luis Oyón + 
Manel Guardia
És, sense dubte, l’assignatura més maca que he 
cursat durant la carrera. Era una classe teòrica sobre 
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exigent comparat amb altres Escoles d’Arquitectura. 
Opino que el professorat hauria de donar més 
importància a la representació, ja que, en molts casos, 
determinarà l’èxit d’un Arquitecte en el món laboral 
actual (concursos, clients, publicacions...). 

Paisatges culturals / QT 2013 / Carles Llop
Assignatura optativa intensiva d’una setmana de 
duració sobre el “Rec Comtal al Pas per Barcelona”. 
Per primer cop a la carrera el projecte que fèiem 
semblava “real” i anava des del principi fins al 
final. Efectivament, el resultat final no era un edifici 
sinó un llibret. Tot i així vàrem treballar “sobre el 
terreny”, vam anar de visita, vam conèixer els veïns, 
als agents directament implicats i vam debatre 
amb ells. A més a més, era un projecte que abastia 
diferents disciplines i anava acompanyat de xerrades 
i visites de professionals amb els quals vam poder 
compartir idees. Tot el procés va ser molt enriquidor 
i la metodologia molt interessant, ja que escoltàvem, 
reflexionàvem, debatíem, dissenyàvem, dibuixàvem 
i finalment vàrem maquetar-ho tot en un llibret. Era 
una assignatura que feia comprendre l’Arquitectura 
com a un procés i no com a un fet aïllat. Per a mi, 
personalment, va ser un curs d’urbanisme on per fi 
vaig poder aprendre a llegir la sensibilitat  d’un lloc 
concret.  

Un cop analitzades aquestes assignatures concretes he 
vist necessari fer un repàs acadèmic per tota la carrera 
per tal de veure com ha anat canviant. Així doncs, en la 

Taula repàs de tota la carrera. 
(En vermell les assignatures que més m’han influenciat, en  línia discontinua les optatives i en línia de punts les cursades durant l’intercanvi)

història de l’Arquitectura i història de l’Urbanisme. 
Els professors ens van ajudar, amb la seva manera 
d’ensenyar, a assentar unes bases i unes inquietuds 
sobre l’història que no oblidaré mai. La dinàmica 
de la classe no era res especial, però la manera com 
ho explicaven era senzilla, propera i increïblement 
interessant.  
Contràriament a aquest meravellós curs, la resta 
d’assignatures de Composició han estat una decepció. 
Crec que el motiu principal era que el contingut de 
les assignatures no estava clar, de la mateixa manera 
que la metodologia de treball era estranya, estava poc 
definida. M’atreviria a dir que la majoria d’alumnes 
no enteníem el que estàvem fent i per això no va 
funcionar – una llàstima... 

Representació arquitectònica III / QP 2013 / 
Antonio Millán
Després de quatre assignatures de dibuix, va ser la 
primera assignatura on realment vàrem parlar de 
la importància del grafisme a l’hora de vendre un 
projecte. Ja havíem “après”- en realitat mai acabes 
d’aprendre – a dibuixar a mà i a dibuixar a ordinador, 
ara però l’assignatura tractava de trobar la millor 
composició gràfica per tal d’explicar un projecte. 
Vaig començar a entendre la transcendència de la 
maquetació i la diferència entre escollir un plànol, un 
render, o un collage per tal de comunicar la idea del 
projecte. Vam aprendre quin tipus de dibuix era el més 
adequat en funció de la idea que volíem transmetre.
Considero que a nivell gràfic l’ETSAV no és gaire 
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gràfica anterior he intentat valorar de manera general 
cada troncal i l’evolució d’aquesta al llarg del temps. 
Podem veure que les assignatures més completes 
estan en el paquet de “tecnologia i estructures”, 
ja que són normalment les més “difícils” i alhora les 
més útils de cara el món laboral. Tot i així, en el meu 
cas, he valorat més positivament les assignatures 
de projectes, ja que considero que abasteixen un 
ventall molt més ampli de coneixement.
Veiem també que al llarg de la carrera, les assignatures 
de “tecnologia i estructures” són valorades de manera 
constant. En canvi, les assignatures de composició, 
urbanisme, i projectes són molt variables (pics a 
la gràfica). Crec que d’això podem extreure que hi 
ha departaments més homogenis que d’altres 
(professorat, continguts, metodologia,... ), i que les 
conseqüències d’això repercuteixen directament en 
l’alumnat. 

A part de les assignatures cursades a l’ETSAV, hi ha 
algunes de les que vaig fer durant l’intercanvi a the 
School of Architecture at the University of Illinois at 
Urbana Champaign que podria dir que m’han marcat 
encara més i que m’han obert els ulls sobre possibles 
opcions de futur:

Architecture, cinema, environment and behaviour: 
Vaig entendre com funcionava el món de 
l’escenografia i que era una disciplina accessible per 
a mi. Sempre m’havia apassionat el cinema però mai 
abans havia trobat el meu lloc dins d’aquell món. 

Gràfics analitzant les assignatures en funció del departament i la seva evolució al llarg dels cursos.  

Entrepreneurship in design, diversity, environment 
and behaviour + Real Estate Development 
Fundamentals: Es tracta de dues assignatures 
completament diferents però gràcies a les quals vaig 
reafirmar-me en la idea que el món del business 
m’interessava. Feia temps que pensava que estudiar 
quelcom relacionat amb l’economia m’agradaria i 
podria obrir-me camí, però no ho havia relacionat 
amb l’Arquitectura fins a aquell moment. 

Després d’una carrera tan completa tots adquirim 
una llarga llista de competències generals i un cert 
número de “competències intangibles” que són les 
que ens diferencien els uns als altres. En el meu cas, 
el Grau en Estudis d’Arquitectura, m’ha ensenyat a 
ser una persona eficient, a gestionar el temps de 
manera òptima, a ser una persona organitzada i a 
tenir capacitat d’organització, a endreçar-me les 
idees des del principi, i a entendre sempre perquè 
faig el que faig. 

Tanmateix, moltes d’aquestes capacitats són aquelles 
que he après fora de les aules:
Vaig formar part durant quatre anys de la Delegació 
d’Estudiants, d’on també vaig ser becària durant 
un quadrimestre. Formar part de la DEAV em va fer 
créixer en termes personals i professionals: em va fer 
sentir que formava part de l’Escola, vaig adornar-
me que quan es treballa dur es poden aconseguir 
moltes coses, vaig entendre la importància de la  
representació estudiantil dins de la Universitat i 
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em va ensenyar a treballar amb gent molt diferent. 
La diversitat era la clau fonamental de la DEAV. 

A més, buscant que la meva representació en la  
Delegació d’Estudiants fos més “valuosa”, vaig 
formar part de la Junta d’Escola de l’ETSAV 
durant dos anys. Essent membre de la Junta vaig 
entendre com funcionaven les coses a l’ETSAV, vaig 
veure que la veu dels estudiants sí que importa, 
vaig conèixer altres “cares” de l’equip docent de 
l’Escola i em va ajudar a l’hora “d’entendre a 
tothom” i poder relativitzar. 

El quadrimestre passat, vaig ser Professor Júnior del 
curs d’introducció “Descobrint l’Arquitectura” que 
s’imparteix als alumnes de primer curs. És un punt 
d’inflexió a la carrera, és un moment on veus que tot 
el que portes estudiant durant els anys anteriors té una 
repercussió positiva i es nota que has après perquè 
ara ets capaç de transmetre-ho. Te n’adones que pots 
ajudar als que comencen, de la mateixa manera que 
m’hagués agradat que m’ajudessin a mi. 

Considero però que l’experiència personal i 
professional més important que he viscut a l’Escola ha 
estat ser membre de l’equip RESSÒ, que va formar 
part de la competició Solar Decathlon Europe 2014. 
És un projecte que va començar a partir de la il·lusió 
dels estudiants i va ser impulsat gairebé només per 
aquests. Va durar dos anys, vam començar de zero i 
vam acabar construint el prototip a Versalles. Ens vam 

encarregar de tot, des de les primeres estratègies de 
disseny fins a la posada en obra de les plaques solars. 
Gràcies al RESSÒ vaig entendre la importància del 
treball en equip, de la bona organització, de la visió 
general de projecte i de la dificultat que suposa fer 
un projecte realitat. Va ser una oportunitat única i 
em sento molt afortunada per haver-hi format part, 
ja que crec que tots els estudiants d’Arquitectura 
haurien de passar per una experiència similar.

Una última experiència que no oblidaré mai ha estat 
l’intercanvi, que vaig fer el curs passat, a Illinois 
(USA). En aquest cas també es tracta d’una experiència 
d’aprenentatge tant personal com professional. Vaig 
descobrir una altra manera de veure la Universitat i 
de veure els estudis d’Arquitectura. Els americans 
cursen una carrera més lliure i multidisciplinària, 
molt més vinculada amb el món professional i a 
la preparació dels estudiants cap al món laboral. 
Mentre estava allà vaig veure l’Arquitectura com una 
disciplina més artística (amb la que molts cops no 
estava d’acord), més complementària i no tant com 
a una professió tècnica encapçalada per una sola 
persona. 
Gràcies als 10 mesos que vaig passar estudiant a 
Estats Units, crec que he trobat algunes de les coses 
que realment m’agraden de l’Arquitectura com a 
professió: rehabilitació i interiorisme (formant 
part de l’Arquitectura), la comunicació i l’expressió 
gràfica (disseny gràfic i maquetació editorial), 
el cinema (escenografia) i la gestió (Real Estate 

Ana Badía / Viatge per carretera cap a Chicago / Febrer 2015

Ana Badía /Viatge a Nova York / Octubre 2014

Ana Badía / Cadires del curs d’introducció / Setembre 2015

Andres Flajszer / Prototip RESSÒ / Versalles / Juny 2014
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Development, Project Management,...). 

Després de totes aquestes experiències i totes les 
hores dedicades a la “graduació de les ulleres 
d’Arquitecte” crec que tinc suficients dades per 
veure que és allò que milloraria de l’ETSAV i que és 
allò que potenciaria encara més:
En primer lloc, i començant per les debilitats, crec 
que a l’ETSAV hi ha una manca de relació amb 
el món professional. Entenc que seria millor si tots 
els estudiants passéssim per un període de pràctiques 
obligatori, i facilitat per l’escola, abans de graduar-
nos. Com a mínim, estaria bé tenir una relació més 
intensa i propera amb els agents que intervenen en 
el món laboral (conferències, debats, entrevistes, 
visites d’obra, fires, defenses públiques davant de 
tribunals...). D’aquesta manera se’ns prepararia 
millor pel que ens espera fora, i ens ajudaria també a 
practicar habilitats de comunicació en públic. 

D’altra banda, penso que les Escoles d’Arquitectura 
del país s’han quedat “globalment antiquades” i ja 
no estan en relació amb les Noves Arquitectures. És 
clar que hi ha algunes excepcions (TAP IV) però crec 
que no són suficients ni estan prou desenvolupades... 
Aquestes Noves Arquitectures comprenen una 
multidisciplinarietat que es troba fora de les 
Escoles d’Arquitectura (des d’antropologia, 
psicologia, humanitats fins a medicina, química, o 
ADE).

En relació amb això, trobo que els plans d’estudis 
són massa rígids. Per exemple, a Estats Units, cada 
alumne és lliure de traçar el seu propi itinerari, 
en funció dels seus interessos, poden cursar 
assignatures d’altres facultats, tot i que, seguint 
una pauta per graduar-se en un camp especialitzat. 
Diria, que la diferència entre ells i nosaltres, és que 
la seva part “optativa” és més amplia que la part 
“obligatòria”, i que la seva part optativa és gairebé 
infinita... Personalment, m’hagués encantat 
poder cursar assignatures relacionades amb el 
Disseny d’Interiors que s’haguessin incorporat a 
l’expedient acadèmic. Considero que la diversitat 
acadèmica de perfil d’alumnes que es graduen seria 
una avantatja per tothom: estudiants, Universitat, 
món professional i societat.  

Respecte als punts forts de l’Escola, crec que a nivell 
tècnic sortim molt ben preparats en comparació amb 
altres països. Tenim coneixements en quasi tots els 
àmbits relacionats amb l’Arquitectura. Abastem un 
ventall tan ampli per remarcar la transversalitat de 
la carrera, que en molts casos, els estudiants troben 
la seva passió en l’especialització, de manera que ens 
apropem al sistema educatiu de la resta d’Europa. 

Crec que l’ETSAV, tot i no ser el “súmmum de la 
innovació” és una de les Escoles d’Arquitectura 
“modernes” del país. Tenim una manera de fer pròpia 
i molt pertinent: se’ns ensenya a entendre el lloc, a 

Ana Badía / “Motivated Portables”/ USA / Desembre 2014 Ana Badía / Universitat de Illinois at UC/ USA / Agost 2014

 Field trip “Entrepreneurship in Design”/ Chicago / Abril 2015



6

respectar a tots els agents involucrats en un projecte, 
a qüestionar-nos-ho tot més enllà de la primera capa, 
a tenir en compte criteris sostenibles des del principi, 
i a veure l’Arquitectura com una eina social. Part 
d’aquesta “marca ETSAV” i de la nostra manera 
de fer tan particular es deu a la implementació 
dels Tallers d’Arquitectura i Projecte. Són una 
de les virtuts més importants de l’Escola, ja que 
ens ensenya la multidisciplinarietat necessària en 
l’Arquitectura.

Una altra virtut de l’Escola del Vallès és que podem 
tocar l’Arquitectura amb les mans. No només 
se’ns explica la teoria, sinó que tenim equips de 
treball i equips de projecte on la podem viure d’aprop 
(RESSÒ, Ringo Rango, Coda,...). Una important 
qualitat d’aquests tipus de projecte és que quasi 
sempre són en grup i des de molt al principi de la 
carrera aprenem a treballar en equip. Crec que 
aquest tipus de projectes s’han de seguir potenciant 
per tal que les pròximes generacions també els 
puguin gaudir.  

Però, la característica més important de l’ETSAV, 
segons el meu parer, és la seva qualitat humana. 
Al ser una Escola petita, el tracte entre les persones 
és molt pròxim i la relació entre tots els agents 
(professors, personal, i alumnes) és molt familiar. 
Crec que trenquem amb la barrera professor-alumne 
i aconseguim unes situacions properes, còmodes i 
de confiança que ens acompanyen tot al llarg de la 

carrera. D’altra  banda, la relació entre els alumnes és 
molt bona: treballem moltes hores junts, ens ajudem 
i ens donem suport. El companyerisme és palpable a 
l’ETSAV. 

Així doncs, entenc que la carrera d’Arquitectura és 
només un punt de partida per començar a treballar i 
seguir aprenent. La meva intenció és seguir estudiant, 
primer el Màster Habilitant, i a continuació un Màster 
Professional però sense abandonar l’aprenentatge que 
s’obté en el món laboral. Considero que treballant 
és on realment veus que és el que t’agrada i per tant 
seguiré provant fins que trobi que és allò que realment 
m’apassiona. Potser al final no em guanyo la vida 
fent d’Arquitecte però estic segura que les “ulleres 
d’Arquitecte” m’acompanyaran tota la vida; és un 
regal de la carrera que ens dota d’aquesta sensibilitat 
insubstituïble. 

Laura Molina / Prototip RESSÒ / Versalles / Juny 2014Ana Badía / Prototip RESSÒ / Versalles / Juny 2014

Andres Flajszer / Prototip RESSÒ / Versalles / Juny 2014
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