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Constància, dedicació, perseverança, eficiència, obses-
sió, passió, esgotament, inquietud…són conceptes i va-
lors que aquesta carrera m’ha ensenyat des del primer 
dia. És per aquest motiu que, independentment de la 
situació actual i el pessimisme generalitzat que envolta 
el nostre camp, estic realment satisfet de la desició que 
vaig prendre fa sis anys, una desició que ha fet que a dia 
d’avui em senti capaç i amb les eines necessàries per 
traçar el meu propi camí de manera ferma.

La multidisciplinaritat d’aquesta carrera és un altre as-
pecte vital que realment valoro, ja que, considero que 
ens enriqueix a tots i que definitivament influeix i determi-
na la manera de pensar, fer i afrontar cada situació. Ens 
acostuma a treballar amb factors molt diferents entre ells, 
però que combinats correctament, formen un conjunt co-
herent i amb sentit. És aquest fet, el d’endinsar-nos en 
disciplines tant diferents alhora, el que crea i forma un 
mindset flexible, tolerant i obert de mires.

En el nostre cas específic, la ETSAV, rebem una edu-
cació molt técnica i en la que tots adquirim uns coneixe-
ments constructius i estructurals elevats en general, fet 
que corrobores encara millor quan surts fora i veus altres 
maneres de fer. Per tant resumiria aquest punt dient que 
som educats per tal de dissenyar el detall constructiu i 
construir el projecte i no a l’inrevés; dissenyar el projecte 
i construir el detall constructiu (paraules d’en Pablo i en 
Jaime a envolupants lluegers). 
Amb una visió amb perspectiva i després d’haver expe-
rimentat altres cultures arquitectòniques, he d’expressar 
que també estic molt satisfet d’haver rebut aquest tipus 
d’educació. Considero que s’ha de seguir treballant en 
la mateixa línia per reforçar-ho encara més, ara bé; crec 
que és encara de més importància i utilitat centrar-se en 
aquelles àrees que queden un xic oblidades en el pro-
grama educatiu de l’escola.

No crec que quedin oblidades en nombre de crèdits que 
se’ls hi dedica sinó més aviat en l’enfoc que se’ls hi dóna. 
Des del meu humil punt de vista aquestes àrees serien

composició, dibuix (representació gràfica) i urbanisme.

En l’àrea de composició tinc la sensació que a mesura 
que he avançat en els meus estudis el nivell docent en 
aquesta matèria ha anat disminuint. Trobo que Bases 
per a la Teoria i Arquitectura i Ciutat són grans classes 
i molt enriquidores; però potser una mica denses per a 
adolescents de 18 anys que encara s’estan descobrint a 
ells mateixos.

Sens dubte una de les millors composicions (crec que 
la majoria dels que vam tenir la oportunitat de gaudir 
d’aquest professor comparteix aquesta opinió) va ser la 
d’en Ricardo Guasch, una persona que transmetia entu-
siasme i passió als estudiants. Realment és una llàstima 
que ja no formi part de l’equip de professors de compo-
sició de l’escola.

En quant a representació gràfica, crec que se’ns ensen-
ya a representar per a poder-nos comunicar amb altres 
arquitectes (totalment necessari sens dubte) i no per co-
municar-nos amb  clients que no tinguin cap coneixe-
ment arquitectònic. Un client està interessat en l’atmos-
fera que crearà el que dissenyem per a ell; vol sentir el 
feeling del projecte, ells necessiten una imatge per en-
tendre-ho.
 És per aquest motiu que crec que seria bastant útil que 
l’escola s’actualitzés en aquest camp i ensenyés eines 
per a renderitzar i crear imatges potents (com a altres 
escoles arreu del món).

Valoració sobre les àrres/departaments docents del grau i el programa d’intercanvi
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Un cop adquirida una base sòlida a la ETSAV, és hora de 
volar, conéixer altres cultures i obrir encara més la ment. 

L’experiència adquirida a UIUC (Illinois, USA) va ser més 
que convenient en el sentit de que es va convertir en la 
perfecta part complementària a la educació rebuda a la 
ETSAV. Em va impresionar el domini i poder comunicatiu 
que tenien, tant verbal com gràfic (no entrarem en dis-
cussions d’estil i gust, però creaven grafismes que no 
havia vist en 7 quadrimestres a la ETSAV). 

Les entregues de projectes es feien d’una manera molt 
més professional i propera al que són a la realitat; havies 
d’exposar en públic i vendre la teva idea/projecte davant 
d’un jurat que havia sigut convidat a l’escola específica-
ment per aquella ocasió. 

Després de l’experiència sento que en 6 o 7 mesos he 
après més que en 2 anys d’universitat. Aquest fet i veu-
re que companys de feina d’altres països europeus amb 
només 3 anys de bachelor tenien un bagatge per despa-
txos arreu d’Europa més que envejable i que jo, després 
de 5 anys,  encara no tenia cap títol i una experiència 
laboral bastant pobre; em va fer pensar molt i qüestio-
nar-me moltes coses.
És per això que considero que seria útil que en un futur 
es demanés experiència en despatxos per tal d’adquirir 
el títol, d’aquesta manera, la universitat estaria molt més 
connectada al món laboral i professional.

Sobre el futur, el miro amb ganes i il·lusió (ja no que-
da res). El que si que trobo una llàstima és que segons 
m’han comentat, no és possible fer el Master fora de 
l’Estat Espanyol. 
Tot i així, hi han veus que diuen que “té bona pinta”, sin-
cerament per a mi és molt més atractiu tenir la opció de 
poder tornar a marxar i aprendre d’altres maneres de fer 
i veure l’arquitectura, ja que, L’ADN ETSAV ja el tinc i allà 
quedarà per sempre.

A més, molts dels nostres companys s’involucraven en 
l’eduació dels freshmen i sophomores (estudiants de 1er 
i 2n any) exercint de T.A (teaching assistant). 
Sortien guanyant per doble partida, ja que, aprenien fins 
i tot més que els freshments-sophomores i rebien un sou 
per la feina feta. Són en aquests punts on la nostra uni-
versitat podria aprendre molt d’ells per arribar a ser en-
cara més completa, tot i que és un camí llarg.

Amb tota aquesta  història ja porto 5 anys de vida estu-
diant arquitectura i tímides incursions en el món laboral 
(relacionat amb l’arquitectura). 
El sentiment de “m’encanta el que estudio però no tinc 
ni idea de com és el món laboral ni la realitat” sumat al 
sentiment de “que bé s’està fora de casa experimentant 
noves cultures i països” va fer que anés a parar a treba-
llar en el món de l’arquitectura a Amsterdam. 

Final review, UIUC, Illinois (USA)

Bertrand Goldberg, Mies, SOM; Chicago, Illinois (USA) de Architekten Cie., Amsterdam (Països Baixos)


