
Una forma de veure el  món

Sóc el Guillem Canudas Gorgas, I sóc estudiant d’arquitectura de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, a l’Escola tècnica Superior del Vallès (ETSAV). 
Vaig iniciar els meus estudis l’any 2011 i actualment pertanyo al pla d’estudis 
del 2014. Estic estudiant el 5è curs amb el qual conclouré l’etapa de grau, i pos-
teriorment faré el màster habilitant.

Les motivacions per tal d’endinsar-me al món de l’arquitectura, eren unes 
quantes. Des de ben petit he mostrat cert interès en tots els treballs que re-
querien creativitat, i que em permetien ser “personalitzats” i que em permetien 
aportar el meu fer, així com també veure el fer dels altres. D’aquesta manera 
vaig anar descartant altres trajectòries, igual de interessants, però que no aca-
baven d’encaixar amb la meva forma de ser. Així vaig acabar optant per arqui-
tectura el qual a priori pensava que era una carrera tècnica simplement. Una 
professió que es limitava a seguir unes normes establertes que juntament amb 
la part creativa i artística, s’acabava aconseguint la realització de projectes re-
sidencials, d’equipaments... 

Al llarg de la carrera se m’ha presentat no només una mirada tècnica, 
sinó que també una mirada molt més sensible i crítica del nostre entorn, el 
qual és amb el que treballem, i pel qui aniran destinades els diferents projectes 
executats. Estudiar arquitectura doncs, m’ha permès adquirir aquesta mirada 
i a partir d’aquí poder aportar la meva part entorn; saber-lo analitzar, i treure’n 
conclusions que porten a unes accions més o menys directes, l’objectiu del 
qual és millorar-lo. L’arquitectura doncs és una eina clau que pot infl uir en la 
societat des de diferents camps, i és el nostre principal objectiu de fer que el 
que produïm, sigui una millora en aquests diferents camps.

Aquesta visió  l’he pogut adquirir gràcies a tot el que se m’ha  anat  en-
senyant  al llarg de la carrera. He vist la manera de veure l’arquitectura dels dife-
rents professors, la qual cosa també ha estat molt enriquidora, que s’acabaven 
cristal•litzant amb les assignatures impartides. De les que més m’han marcat 
podria destacar-ne 4.
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Aquesta assignatura la vaig cursar durant el meu any d’intercanvi als 
Estats Units, a la universitat d’Illinois amb la professora Sara Bartumeus. L’as-
signatura tractava bàsicament dels “Thresholds” que podria ser traduït com a 
“umbrals”, aplicat sempre en un context arquitectònic, que encara que l’assig-
natura fos d’urbanisme, aquest concepte estava aplicat des de l’escala més 
petita d’un edifi ci, com a una escala més territorial. A partir d’aquest concep-
te d’umbral, l’assignatura desenvolupava un raonament que es veia recolzat 
per el conegut Team X, format per arquitectes que han tingut una important 
infl uència com poden ser: Aldo Van Eyck, els Smithson, Ralph Erskine. Tam-
bé aparegueren altres arquitectes com Juan de Solá Morales, o Jan Gehl. 

La manera d’entendre l’arquitectura d’aquests arquitectes, la mane-
ra de relacionar-se amb l’entorn i les persones amb aquest. Temes que van 
més enllà d’aspectes merament tècnics, i que són precisament aquests, els 
que marquen la diferència entre una arquitectura de “revista” amb una ar-
quitectura atenta i sensible amb l’usuari. Aquella arquitectura que s’ade-
qua a l’escala humana i que posa en valor la seva fi gura. La que potencia 
relacions entre persones per exemple, la base a partir de la qual, la socie-
tat s’articula. Crec que com a arquitectes ens pertoca això mateix, més que 
no pas fer edifi cis espectaculars completament deslligats del demés.

Va ser una assignatura optativa, i intensiva de la mà de Carles Llop com a 
professor. Destaco aquesta assignatura ja que segurament ha estat una de les as-
signatures que ens ha permès entendre i desxifrar el nostre entorn en el que vivim. A 
partir d’un territori assignat, se’n feien diversos anàlisis tenint en compte diferents 
aspectes del paisatge o territori, obtenint així, un anàlisi complert d’aquest mateix. 

Aquesta assignatura m’ha permès doncs, aprendre a observar, 
i no només a mirar. Saber analitzar i entendre el perquè del nostre en-
torn, entendre quines són les seves mancances reconeixent també els 
seus punts forts. M’ha permès adquirir una mirada sensible i oberta a l’en-
torn que se’m presenta; la qual cosa crec que és indispensable per la pro-
fessió que ens tocarà fer, ja que hem de respondre i donar resposta al 
màxim de necessitats de cada moment, les quals són, sempre, canviants.  

PROJECTES EN PAISATGES CULTURALS





L’assignatura de projectes sempre m’ha aportat molts aspectes quan 
a la carrera, però aquesta assignatura va ser especialment rellevant. L’assig-
natura era portada per Carles Llop,  es proposava una regió, i cadascú havia 
d’analitzar-la, treure’n unes conclusions i elaborar una proposta que en millorés 
l’estat. Va ser de les primeres assignatures de projecte en el qual un mateix 
s’imposava el programa del curs, en funció de les conclusions tretes de l’anàlisi. 

El fet d’haver-nos de fer el programa i posar-nos les condicions de 
projecte nosaltres mateixos ens va obligar a estar més atents amb la re-
gió, i vam haver de fer-nos preguntes com: que hi ha? Que necessita? Hi ha 
part de la població que estigui desafavorida? Com solucionar-ho?...Es va 
treballar el projecte des de diferents escales, des de la més territorial per 
poder encaixar el projecte al territori, fi ns a l’escala més petita, defi nint as-
pectes constructius bàsics per correcte desenvolupament de la proposta. 

De treballar amb aquesta multiplicitat d’escales, en va resultar 
un projecte bastant ben encaixat tant a nivell urbà i territorial, com a ni-
vell social, donant resposta a tots i cadascun del “inputs” que ens ha-
vien semblat especialment importants i que eren una crossa pel territori.

Ha estat de les assignatures més autodidactes que crec que he cur-
sat a l’ETSAV, i és de les que realment gracies a això, he assimilat més tots 
els coneixements de l’assignatura. El que em va agradar d’aquesta as-
signatura és el fet de tenir clars uns objectius clars des de l’inici de l’assig-
natura i a partir d’aquesta recerca assolíem els objectius marcats a l’inici. 

S’assignaven edifi cis reconeguts d’arreu del món i dels arquitectes més 
reconeguts a escala mundial, i l’objectiu era reproduir-ne alguna qüestió cons-
tructiva. L’objectiu com a grup era doncs, buscar informació per entendre-ho i 
aconseguir desxifrar-ho. A més a més, el fet d’haver d’acabar construint el detall 
constructiu, amb les nostres pròpies mans i a escala 1:1, va acabar de fer-ho més 
interessant i més educatiu. Ens va servir també, per desenvolupar unes habilitats 
que fi ns llavors no teníem, i és el fet de poder raonar com podria ser un detall cons-
tructiu, i com podiem variar-lo per tal que no sigui convencional, i sigui realment 
el que nosaltres volem que sigui, sense perdre les qualitats que hem de mantenir. 
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Aquest diagrama d’anàlisi em permet observar amb quines branques de 
l’arquitectura hi tinc més afi nitat. He valorat totes les assignatures cursades 
a la universitat tenint en compte diferents aspectes de cada una, que ha fet 
que hagin estat més o menys importants per a mi, com pot ser: interès, apre-
nentatge adquirit, difi cultat, aplicació més enllà que en la pròpia assignatura, 

Les assignatures que més m’han agradat, gaudit i après són les 
que he explicat anteriorment, però amb aquest diagrama puc desco-
brir que les branques amb que més interès tinc són projectes i construc-
ció, i és que crec que això està directament relacionat amb el nivell i quali-
tat d’ensenyament que la nostra universitat ofereix d’ambdós branques. 

Estructures crec que els coneixements que s’ofereixen a l’ETSAV són igual-
ment vàlids, i he gaudit de les assignatures d’estructures, i fi ns i tot he agafat op-
tatives d’aquesta mateixa branca. Tot i així veig més desconnexió entre estructu-
res-projectes que no pas amb construcció-projectes. Potser és aquest el motiu 
pel qual la puntuació de les assignatures d’estructures queden una mica per sota. 

L’assignatura que queda en un terme mig és urbanisme. Personalment 
tinc el pensament dividit en quan aquesta branca. Per una banda, és precisament 
d’urbanisme, d’on surten dues de les assignatures que més m’han agradat o 
que més m’han aportat. Però d’altra banda, hi ha altres assignatures que m’han 
costat més de superar, ja sigui per interès o per la metodologia emprada per 
explicar l’assignatura; fet que fa que la seva puntuació sigui de les més baixes. 



La meva estada a l’estranger va ser també un punt d’infl exió en 
la meva carrera. L’agost del 2015 vaig començar la meva estada als Es-
tats Units, prop de Chicago, a la “University of Illinois at Urbana-Cham-
paign”. Vaig estudiar allà tot un curs acadèmic i me n’enduc moltes ex-
periències positives ja sigui a nivell personal com a nivell acadèmic. 

L’inici de la meva estada, va ser xocant. Venia d’una universitat on el fet 
constructiu i tècnic té una presència important en la manera d’entendre l’ar-
quitectura i allà em trobava lleugerament el contrari. Vaig haver de mirar-m’ho 
des d’un altre punt de vista però sense oblidar-me de la concepció de l’arqui-
tectura de la universitat de Barcelona. Tot i ser visions bastant diferents, són 
perfectament complementaries i això és precisament el que m’enduc. El fet de 
veure un mateix aspecte des de diferents punts de vista, igualment vàlids crec 
que fa obrir la ment i possiblement s’observen coses noves que potser havien 
passat desapercebudes, i ajuda a tenir una concepció més completa del tema. 

No només em quedo amb experiències a nivell acadèmic - profes-
sional sinó que a nivell personal, l’intercanvi ha marcat un abans i un des-
prés. Aprens a valdre’t per tu mateix, coneixes gent nova, aprens noves 
maneres de fer i de pensar que també t’ajuden a completar-te a tu mateix. 

Altre cop a Barcelona, m’adono dels punts forts que té l’arquitectu-
ra que fan als estats units, i el punts forts en la seva manera de pensar, així 
com també veig de manera més clara quin són els punts forts de l’arquitec-
tura europea, catalana. I que segurament són punts que no els tenia tant pre-
sents abans de fer l’intercanvi i que gràcies a això, els tinc molt més presents. 

Estudiar arquitectura doncs, m’ha servit per introduir-me a aquest 
món. La UPC m’ha donat les eines per entendre’l, i serà la meva feina fer-les 
servir el millor possible per exercir com a bon arquitecte. També sóc cons-
cient que algunes d’aquestes eines i recursos que se m’han donat, tenen 
data de caducitat. L’arquitectura és un món canviant i dinàmic, i hem de do-
nar-hi resposta, superant nous reptes i reinventant maneres de fer i d’en-
tendre el nostre entorn, amb el principal objectiu de respondre a les neces-
sitats del moment ja siguin necessitats socials, econòmiques, ambientals...


