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nINTRODUCCIÓ 

“Mai t’oblidis de jugar” – Alvar Aalto 

 

ra deu fer divuit anys, vaig dibuixar el meu 

primer ‘projecte’ . Un far amb un petit 

hotel al costat, a Les Botigues de Sitges, on anava per 

aquells temps a banyar-me a la platja amb la meva família. 

Tenia, llavors, s is  o  set  anys.  

A aquella 

edat, ‘fer projectes’ 

era molt fàcil. 

Consistia simple-

ment en dibuixar 

cases amb portes i 

finestres. Tot i així, 

jo devia ser cons-

cient del  que hi  havia darrere aquelles  parets, 

perquè un dia, el meu pare es va adonar d’un dibuix una 

mica estrany que havia fet. ‘Què es això?’, em devia 

preguntar. ‘És com si hagués tal lat  l ’edif ici  per la  

meitat, papa.’, li vaig contestar, ‘És que si  no,  no es veu 

l ’escala que hi ha a dins, per pujar al far’. El meu pare, 

que feia reformes a pisos i havia treballat de delineant a 

Màlaga, devia ser conscient, en aquell moment, de que 

acabava de dibuixar la  meva 

primera secció. Així que un 

temps després, amb tota la intenció 

del món, em va deixar a les mans un 

especial  que la  revista ‘M uy’  

havia fet  sobre arquitectura. 

Encara el conservo.  

Abans d’aquell cop d’efecte, es podria dir que jo no 

era conscient de que existia la professió d’arquitecte. A 

aquella edat, com tots els nens pratencs que no volien ser 

futbolistes, jo volia ser pilot d’avió. Tot i així, i malgrat el 

qüestionable rigor científic que sovint es concedeix a 

l’esmen-tada revista, aquell número contenia la 

informació suficient per a que aquell nen de vuit anys 

coneguès a Le Corbusier,  W right,  M ies,  Foster,  

Koolhaas,  M oneo,  etcètera. No vaig trigar gaire en 

voler ser com ells. Havia 

decidit  que volia  ser 

arquitecte.  

 Durant els deu 

anys que segueixen,  mai no 

s’esborra del meu cap la 

convicció de que vull 

dedicar-me a l’arquitectura. 

Dissenyar projectes es 

converteix  en el  meu 

passatemps per excel·lència, fins al punt que, quan en 

feia alguna grossa, el càstig més sever que els meus pares 

em podien infligir era el de quedar-me un dia sense paper i 

bolígraf.  Per a qualsevol concurs o futur projecte del 

qual sentia a parlar, jo hi feia la meva ingènua proposta 

personal . I quan no n’hi havia, cap problema; 

M’inventava els concursos jo mateix. Es podria dir, doncs, 

que era inevitable que jo acabés a una Escola 

d’Arquitectura. De fet, al preinscriure’m, vaig sel·lecionar 

totes les opcions possibles per fer la carrera, per si de cas.  

Tot i així, els començaments mai són fàcils, i 

tampoc ho va ser el meu a la universitat.  Tants anys fent 

arquitectura ‘en broma’ tenien els 

seus beneficis, òbviament, però 

també em van suposar 

inconvenients. Principalment un: jo  

m’havia forjat  durant deu anys 

el  meu concepte 

d’arquitectura,  molt  vinculat  

al  disseny conceptual  i  artístic , 

i em vaig trobar de cap a una carrera molt  tècnica,  

cosa que em va sobtar.  

La meva resposta va ser inicialment d’una certa 

rebel·lia interior envers aquella realitat. Al lò  no era 

arquitectura,  s ino una espècie d’enginyeria 

d’edif icació amb alguns t ints artístics  molt 

llunyans que, a més, a l’estudiant tipus semblaven 

interessar-li molt poc.  A més, el fet de ser conscient de 

que fora del  país , o, fins i tot, fora de l’Escola del Vallès, 

l ’arquitectura s ’entenia d’una manera més 

similar  a  com jo l ’havia imaginada, em deixava amb 

la sensació de que, simplement, havia anat a parar al l loc 

equivocat.  

He de dir que, després de sis anys de carrera, la  

meva posició personal  no ha canviat  gaire. El meu 

concepte ideal de carrera d’arquitectura segueix tenint 

menys coeficients de Poisson i  més Bruno Zevi , 

no pas perquè un no m’interessi i l’altre si (em considero 

una persona a qui li interessa absolutament tot), sinò 

A 

Des de que als vuit anys 
vaig descubrir que existia la 
professió d’arquitecte, ja mai 
vaig dubtar que era a allò al 
que em volia dedicar.   
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perquè llavors passa el que passa, i al final no sabem què 

es un enginyer d’edificació i què es un arquitecte, i qui fa 

què.  

El  que si  que ha canviat  ha estat la  meva 

actitud. Ara veig l’ETSAV com la  mil lor  escola a  la  

que podia haver anat, en el sentit que m’ha ofert una 

visió diferent a  la  que jo  tenia i  m’ha forçat a  

reflexionar sobre el que és millor. Sobre tot, del taxatiu 

‘L’arquitectura no és això’, alimentat pel xoc frontal amb la 

realitat de la carrera, no vaig trigar a passar a 

‘L ’arquitectura no és això,  per a  mi’ , és a dir, a 

acceptar els diferents conceptes d’arquitectura alhora 

que defenso el meu propi. La rebel·lia combativa pròpia 

d’un adol·lescent que es troba amb un fet que no li agrada 

ha passat a ser l’acceptació del jove que veu la realitat, 

alhora que se sent suficientment format com per a 

criticar-la i millorar-la n 

 

 

 

nEL PAS PER LA UNIVERSITAT 

“L’arquitectura comença on l’enginyeria acaba” – Walter Gropius 

 

s podria dir que el  Grau és perfecte des 

del  punt de vista cognitiu , ja que explora 

gairebé tota branca del coneixement existent, sigui 

directa o indirectament. Parlant 

clar, s ’hi  apren una mica de tot.  

Des del punt de vista 

pràctic , la meva opinió personal és 

que el  Grau té mancances que 

tenen el seu origen en el propi 

concepte d’arquitecte com a 

responsable de tot  que es té al 

nostre país. Un futur ‘responsable 

de tot’ ha d’aprendre ‘de tot’ en un Grau que no es pot 

allargar fins l’infinit, i que amb 5 anys i mig ja és dels més 

llargs que existeixen. El que acaba passant és que no 

s ’aprén molt  de res. L’especialització real ve (suposo) 

al Postgrau.  

I en aquest esforç per encabir tot en un temps 

l imitat, és comprensible que s’acabin imposant els  

temes més pràctics  i  tangibles de la  construcció 

dels edificis (que l’edifici s’aguanti, que es materialitzi, i 

que s’hi pugui viure) per sobre d’aquells  més 

subjectius i  abstractes a primer cop d’ull (que l’edifici 

canvii la manera com funciona el seu entorn, que l’edifici 

revaloritzi, que l’edifici agradi, generalment). És 

indiscutible que els  arquitectes han de conèixer 

ambdos grups,  però el  que diferencia 

l ’arquitecte d’un enginyer és el  segon, penso jo, 

que és precisament el que queda minvat.  

En aquest sentit, valorant curs per curs, penso que 

les assignatures que més m’han aportat com a 

futur arquitecte (que no són forçosament les que més 

m’han interessat) son aquelles que tracten dels  temes 

que defineixen la  nostra professió i  la  

diferencien d’altres, i no pas aquelles que es centren en 

camps en què altres professionals estàn tan o més 

formats que nosaltres.  Són, per 

exemple:  

Bases per la  Teoria (què 

és un Arquitecte?)  

De les meves reflexions 

anteriors, es pot extreure que penso 

que, en certa manera, hem oblidat 

què es un arquitecte. En aquest 

sentit, aquesta assignatura (sovint infravalorada) em 

sembla vital, perquè ens ensenya com projectaven els  

grans mestres de l ’Arquitectura del segle passat, 

què els preocupava, i què no. És, en definitiva, un 

recordar d’on venim, quines aportacions hem fet 

a  la  societat,  i  com ha reaccionat aquesta.  

TAP IV (El  Repte de projectar) 	   

Assignatura de 

projectes arquitectònics 

molt poc arquitectònics, però 

que es centra, entre d’altres 

coses, en el  repte que 

suposa fer  un projecte, 

el veure les irregulari-

tats  que s ’ens presenten 

com a oportunitats  (o 

com la ‘gràcia’ que té el joc de 

l’arquitectura) i no pas com a 

problemes, i el no renunciar a 

l’idealisme de voler canviar el  màxim amb una 

intervenció mínima. 

E 

Un arquitecte ha de 
conèixer els aspectes tangibles 
i intangibles del disseny, però 
són els intangibles els que 
l’especialitzen, i el Grau hi 
hauria de posar més èmfasi. 
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TAP V i  TAP PTEe (Fer d’arquitecte)  

El TAP V és, penso, el primer cop al Grau en què 

sento que estic  fent arquitectura quasi  

seriosament.  A més, l’assignatura plasma molt bé el que 

per a mi és el model de feina de l’arquitecte: Una tasca 

principalment de disseny conceptual  del projecte 

(en aquest cas concret,  treballant la flexibilitat), que 

després s ’ordena,  ajusta i  material itza tenint en 

compte les especif icacions que es donen des 

d’altres camps: estructures, construcció, instal·lacions... 

Del TAP PTEe es podria dir exactament el mateix, amb 

diferències en temàtica i complexitat.  

Projecte Territorial  (Yes we can)  

Projecte Territorial tracta aquesta possibilitat de 

fer projectes que trascendeixin la  seva escala, 

cosa que fa que ja tingui cert interès per mi. El que 

realment m’agradaria destacar d’aquest curs, però, és que 

gràcies a l’actitud completament assertiva i  gens 

dogmàtica de l’equip docent, per a mi (i molts companys) 

va esdevenir una oportunitat per testar les  meves 

idees sense complexes,  abandonant el 

malauradament habitual ‘no ho faré perquè és poc comú i 

els professors em diran que no’ pel ‘no puc esperar a  

fer-ho per saber què n’opinaran els  professors’ .  

Durant aquest curs, vaig viure la que crec recordar que és 

l’única classe realment participativa que he vist al 

grau.  

Repr.  arquitectònica III  (El  l lenguatge)  

El curs de Representació Arquitectònica III és un 

dels que em semblen bàsics a la carrera. És el curs en què 

es passa de transmetre la realitat estricta a representar 

la  idea que articula el  projecte. És, per a mi, el curs  

on els estudiants, en certa manera, aprenem a ‘parlar’ . 

Recordo com a especialment formativa la utilització i 

imitació d’exemples d’arquitectes que van 

destacar per la  seva capacitat  de transmissión 

 

ANÀLISI DELS CURSOS OFERTS AL GRAU 

Als gràfics següents, es situen les assignatures obligatòries cursades, classificades per quadrimestre i per 
camp, per tal de facilitar la visió en conjunt del grau. Els gràfics evaluen aspectes diferents que crec importants a 
l’hora de  sintetitzar la meva experiència universitària i com valoro la carrera. Amb un color més viu es senyalen les 
assignatures que tenen una valoració més posit iva respecte el concepte analitzat, di luint-se el  color quan la  
valoració és més dèbil .  Es troba marcat en gris a tots els gràfics el curs corresponent a l’estada internacional, que no 
considero un curs per se. 

 

‘Arquitectonicitat ’  

Sense intentar resumir-ho en amb una paraula tan 
forçada, es podria traduïr com ‘Trobo que l ’assigna-
tura és pertinent a  la  carrera d’Arquitectura? 

En la línia de les reflexions anteriors, els cursos 
que al meu parer son bàsics per a  un futur arqui-
tecte són més valorats, i, d’altra banda, els que trobo que 
acaben tenint poca uti l itat  o  que generen dupli-
citats  amb altres professions, ho son menys.  
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Interès 

L’interès personal  que vaig tenir en la temàtica 
de l’assignatura. Es podria comprendre com el resultat  
de diversos factors, com la sintonia amb el professor, 
però també si coneixia els continguts anteriorment, per 
exemple. 

 

 

 

‘Abarcabil itat ’  

Aquest gràfic analitza si vaig trobar que la 
quantitat  d’esforç requerit  era proporcional  al  
pes curricular  de l’assignatura en qüestió, i, en 
definitiva, si vaig trobar-me amb dificultats degut al 
volum de feina que suposava (Color viu = ‘abarcable’). 

 

 

 

M etodologia 

Es valora si es creu que la metodologia 
docent i/o el ‘feedback’ del professor arriben a 
faci l itar  la  comprensió de la temàtica tractada.  

 

 

 

 

 

Util itat  

El gràfic vol valorar la uti l itat  real  que crec 
que han t ingut els  continguts de l’assignatura fins 
aquest moment, tant en altres cursos,  com als periòdes 
de pràctiques, o fins i tot en aspectes de la meva vida 
aliens a la carrera.  En aquest cas, les assignatures dels 
dos últims quadrimestres es marquen en gris, ja que 
trobo que és encara massa aviat per a fer-ne aquesta 
valoració n 
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nL’EXPERIÈNCIA A L’ESTRANGER  

“Pren-te seriosament el teu plaer” – Charles Eames 

 

er una estada a l’estranger (en el meu cas 

concret, a la ciutat de Harbin,  a  la  Xina) va 

ser segurament la  decisió més important i  

encertada que he pres al llarg dels meus estudis de Grau.  

 

Per què la  Xina?  

L ’any 2010 no va ser el  

mil lor  any per començar els 

estudis d’arquitectura. Feia dos 

anys que l ’economia queia en 

picat, havia explotat la bombolla 

inmobiliària, i la frase en boca de 

tots era ‘Se acabó la  f iesta’ . Jo 

sempre vaig tendir a pensar que 

era molt fàcil i fins i tot potser 

insolent que molts  dels  que 

havien estat al  centre de ‘ la  

festa’  ens diguessin als  que 

tot just  arribàvem que era una l làstima,  pero que 

s ’havia acabat, i que malauradament ens esperava 

un l larg periode de sequera,  i  era per al lò  per al  

que ens educarien.  

Aquí la  meva aproximació vocacional  a  

l ’arquitectura em posava en clar  desavantatge 

envers qui havia triat la carrera gairebè a l’atzar, i no tenia 

cap problema amb que la seva sortida professional acabés 

sent redactar projectes executius, o fent alguna 

d’aquestes altres tasques per a les que els arquitectes 

serveixen. No em sembla ni millor ni pitjor,  de fet a 

vegades envejo la gent que es pot sentir realitzada fent-

ho, però no és el meu cas. Jo portava a  l ’esquena 

dotze anys de comptar el  temps que quedava per 

a  posar-me a fer  el  que sempre havia desit jat ,  

‘arquitectura estàndar’ , en podriem dir, i em sentia 

disposat a prendre grans decisions per a poder dedicar-

m’hi. Pot semblar, també, que jo volia ser part de la gran 

disbauxa que va ser l’arquitectura anys ençà. De cap 

manera. Jo no volia  seguir  aquella  festa 

insostenible,  però tampoc volia  renunciar a  una 

mica de diversió.  

En aquest sentit, Xina viu innegablement en un 

estat de festa arquitectònica desenfrenada i  

inaguantable. Per tant, era un marc on jo podia 

dissenyar edif icis  amb certa facilitat, i a més podia fer-

ho oferint  una arquitectura de qualitat  superior a 

l’habitual allà, gràcies a la meva formació, i amb el sentit  

crít ic  d’algú que sap quin és el resultat final que espera si 

es cau en aquestes dinàmiques insostenibles. Aquesta 

consciència de que Xina era un l loc d’oportunitat em 

va portar a començar a estudiar xinès, i, tot just un any 

després, a decidir-me a fer-hi una estada de mig any.  

Un cop a Harbin, i gràcies al cop de sort de que la 

universitat de destí (Harbin Institute of  Technology), 

contràriament al que s’especificava 

als termes de l’estada, no oferia 

classes en anglès, en comptes d’un 

curs acadèmic de projectes la 

universitat em va oferir unes 

pràctiques a  una empresa 

associada dirigida per l’arquitecte 

Mei Hongyuan, l’Architectural  

Design and Research Institute 

of  HIT (ADRI of HIT), 

concretament al  departament de 

creació (Creation Branch). 

 

F 

La decisió de fer una estada 
a l’estranger va ser la més 
important i encertada de la 
carrera. A Xina hi vaig trobar 
un lloc d’oportunitat on 
necessitaven exactament el 
que jo havia volgut oferir des 
de petit.  
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Les pràctiques a l’ADRI, en primer lloc, van 

significar la constatació de que, efectivament, fora 

d’Espanya l ’arquitectura era diferent,  i molt 

similar a com jo l’havia imaginat originalment. El  Creation 

Branch, com el seu nom indica, s’encarregava de ‘crear’ 

l’edifici, amb unes característiques gairebé 

completament conceptuals , fins i tot massa 

conceptuals per mi (hi havia companys que dissenyaven 

edificis que flotaven, en la seva fase inicial).  Per la meva 

banda, s’ha de dir que jo seguia els meus criteris, i, d’acord 

amb l’aproximació holística que defenso, procurava 

dissenyar projectes que s’haguessin de veure subjectes 

als mínims canvis quan passesin als departaments que 

s’ocupaven més a fons de l’estructura, instal·lacions, 

etcètera. A més, intentava introduir  factors que a 

Xina tot  just  començen a prendre importància, 

com la influència del projecte al seu entorn (social, urbà...), 

el seu comportament sostenible, o la importància dels 

recorreguts.  

No cal dir que, tot i que pel meu gust el disseny 

mitjà del Creation Branch era, com ja he dit, massa primari, 

jo em trobava molt còmode allà. El fet d’estar 

treballant f inalment en projectes reals  em va 

despertar d’aquella  certa letàrgia amb què havia 

viscut el  que portava fet  del  Grau, un estat 

d’adormiment en què el moment d’arribar a treballar del 

que volia quedava molt llunyà. Em vaig trobar amb  

diumenges en què anava al Branch per avançar el projecte 

perquè, simplement, em venia de gust. Aquesta trobada, 

finalment, amb la que considero la meva feina ideal, va 

fer  que la  meva productivitat  augmentés 

considerablement,  fins al punt que una de les 

propostes que vaig dissenyar va ser escoll ida pel  

c l ient en questió i ara per ara es troba a l’espera de que 

se n’inicii la construcció.  

En acabar les pràctiques,  l ’empresa es va 

mostrar interessada en que hi  contactés al  

acabar els  estudis, i actualment una de les opcions que 

em plantejo per després del Grau és la de tornar-hi una 

temporada, ja com arquitecte contractat n 

 

 

 

 

 

 


