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Ja quasi al final d'una etapa, i amb 
la perspectiva que això atorga, puc donar-
me la volta i contemplar tot el camí que 
m'ha dut fins aquest punt. Moments 
viscuts, experiències adquirides, records 
immborrables... Tots conflueixen en el pas 
per aquesta escola. I és ara quan te 
n'adones de la magnitud del que s'ha 
assolit i de tot el que això representa. Un 

repte superat que t'omple de satisfacció. 
Un repte plantejat en plena immaduresa 
intel·lectual, i que es veu ara més com una 
aposta que no com una elecció triada des 
de la vocació, però que al final s'ha vist 
totalment recompensada. Totes les 
vivències i experiències ja de per si soles 
han valgut la pena, i el fet que se m'hagi 
concedit l'oportunitat de formar- 



me com a professional i, sobretot, com a 
persona, fan d’aquesta etapa una de les 
més importants de la meva vida se’ns 
dubte.

¿El arte por el arte?

Abans de posar els peus per primer 
cop a l'escola, entenia el concepte 
d'arquitectura com la creació d'un símbol, 
la construcció d'una icona. El arte por el 
arte. I si aquesta escola una cosa m'ha 
deixat ben clara és que així no és així. 
L'arquitectura no tracta dels edificis, tracta 
només del seus ocupants, de les 
persones. L'arquitecte no és més que una 
pe rsona més amb cone i xemen ts 
determinats, amb un únic objectiu: posar-
se al servei de la gent i intentar millorar la 
vida de tots en cada moment. Molta 
pressió sobre la figura d'un sol individu. 
Però alhora una de les motivacions més 
grans que pots trobar per a seguir 
endavant, intentant donant el millor de tu 
mateix en cada pas que dónes cap a 
l'objectiu de ser arquitecte.

Aprendiz de mucho, maestro de nada

La figura de l'arquitecte sempre ha 
imposat respecte. Sempre se'ns ha 
encomanat la tasca de ser l'arquitecte que 
domina diversos camps acadèmics, tots 
ells relacionats amb l 'arquitectura. 
Estructures, tecnologia, composició... 
Comprimir tots aquests aspectes dins la 
carrera, suposadament hauríem de sortir 
formats com a arquitectes competents un 
cop finalitzats els nostres estudis. I al 
principi, així ho creus. Com més pals 
toquis, en més camps podràs aplicar 
aquests coneixements. No obstant això, 
amb el pas del temps, te n'adones que el 
ritme frenètic que comporta l'estudi de 

tanta diversitat de matèries, fa que 
realment no en puguis aprofundir en cap. 
Aprendiz de mucho, maestro de nada. La 
idea em sembla genial, sempre amb la 
intenció de formar a l'alumne el millor 
possible, però el mètode que s'ha aplicat 
crec que no ha sigut el correcte.

La millor manera d'afrontar aquesta 
situació, en el meu cas, ha sigut un 
moment de pausa. Parar-se i reflexionar 
sobre el que s'ha fet i el que es vol arribar 
a fer, i sobretot ser. Quan et sents empès, 
les coses no hi ha manera que surtin bé, i 
si un no està satisfet amb la feina feta, no 
val la pena. Descubrir-se a un mateix, i 
entendre quin paper un vol desenvolupar 
en el món de l'arquitectura és vital, i un 
període de reflexió afavoreix a descobrir 
tot això que fins a cert punt de la carrera 
era simplement una utopia. Plantejar-se 
les coses de forma diferent, fa també que 
els resultats siguin diferents. Un canvi de 
metodologia a temps va suposar un 
increment en la meva motivació.

Soplo de aire fresco

A partir d'aquest canvi de mentalitat 
va coincidir amb el moment de la carrera 
en què em sentia amb més ganes de 
treballar i d'aprendre. Possiblement, a 
partir d'aquest punt ha sigut quan he 
impartit les assignatures que més m'han 
influït, tant en el sentit acadèmica com 
personal. Un soplo de aire fresco.

Assignatures com poden ser Taller 
d'Arquitectura i Projectes V, Envolupants 
Lleugers, Estructures Singulars, Criteris i 
Tècniques de Rehabilitació... Totes elles 
es tan destacades d ins e l venta l l 
d'assignatures cursades al llarg dels anys.



M o l t e s m a t è r i e s h a n i n fl u e n c i a t 
positivament en mi, tant en l'àmbit 
acadèmic com personal. Però si en 
tingués que destacar una d'entre totes 
elles seria Taller d'Arquitectura i Projectes 
VII, en el que vaig formar part del taller 
PUd, amb Coque Claret, Dani Calatayud i 
R o g e r Tu d ó a l c a p d a v a n t . U n a 
metodologia de treball que incentivava a 
l'estudiant a sortir fora de l'aula, llibertat 
absoluta a l'hora d'escollir projecte... La 
possibilitat de trepitjar Les Planes i 
aquesta llibertat ens va permetre enfocar 
el projecte d'una forma molt diferent del 
que veníem fent fins aleshores. Descobrir 
l'arquitectura social de primera mà, i poder 
aplicar-ne al barri de Les Planes va ser 
una experiència magnífica, però sobretot, 
el més enriquidor va ser poder aplicar una 
solució pràctica a un problema real. Fugir 
del paper i la tinta va ajudar a apropar-nos 
a la realitat social del barri, i descobrir un 
vessant de l'arquitectura molt més 
humana.

Punto y aparte

Tot i el bon moment que vivia a la 
ETSAV, sentia la inquietud i la necessitat 
d ' e x p e r i m e n t a r n o u s m è t o d e s 
d'ensenyament i aplicar-los a arquitectures 
diferents. Va ser en aquest moment en el 
qual em vaig plantejar realitzar un 
intercanvi, i es va materialitzar en una 
mobilitat internacional als Estats Units, a la 
University of Illinois at Urbana-Champaign. 
Un punto y a parte. 10 mesos en els quals 
he pogut experimentar una arquitectura 
enfocada a la vessant més estètica, al 
vendre el producte per sobre de la 
func iona l i ta t , on l ' e ina soc ia l és 
pràcticament inexistent. 10 mesos envoltat 
de nous professionals, nous companys i 
noves experiències. Sens dubte, un 
contrast de realitats que no esperava 
abans de començar, però del que m'enduc 
una visió renovada de l'arquitectura i un 
punt de vista més crític.



Destacar d'aquesta etapa (en la que se 
m'ha fet sentir com un company de 
professió, no un alumne més) la 
importància de la comunicació i la 
presència en la nostra professió. La 
facultat d'expressar-se i saber transmetre 
un missatge o idea amb claredat suficient 
és un dels aspectes que més es potencien 
en les escoles americanes d'arquitectura, i 
que malauradament, a l'escola del Vallès 
no se li dóna la importància que ara crec 
que en té. Tenir l'oportunitat de defensar 
un projecte davant d'un jurat format 
íntegrament per arquitectes, fa sentir que 
la teva feina és valorada, i sobretot et 
força a donar el millor de tu mateix.

Una altra experiència positiva que trec 
d'aquest intercanvi, ha estat la possibilitat 
d'endinsar-me en altres disciplines i 
ampliar horitzons. El sistema educatiu 
americà permet a l'estudiant assistir a 
classes d'altres disciplines, i així vaig fer. 
Amb aquest camp de visió ampliat, arribo 
a ser conscient del gran ventall de sortides 
professionals del que disposem. No 
obstant això, el campus universitari en el 
qual vam ser disposa de recursos, que 
malauradament a l'escola del Vallès no 
disposem ara mateix. Per altra banda, el 
fet que l'ETSAV sigui de mides reduïdes, 
afavoreix el tracte personal amb el 
professor, i ho converteix en una virtut.

Y que la suerte me acompañe

Un cop de tornada a l'escola, i amb totes 
les experiències acumulades, miro enrere i 
només em sento orgullós de tot el que he 
fet, tot i que potser moltes decisions no 
m'han portat pel camí que hagués volgut, 
però que tot i així valoro positivament.
El pròxim pas, acabar el Grau i començar 
el Màster habilitant de l'escola del Vallès, i 
sobretot realitzar pràctiques a despatxos 
d'arquitectura, per a seguir formant-me 
com a professional de l'arquitectura, en 
qualsevol vessant que se'm plantegi, però 
si tingués l'oportunitat, seguiria descobrint 
l'arquitectura social i tangible, sempre 
enfocada cap a una arquitectura útil, 
sostenible i valor afegit.

Y que la suerte me acompañe…


