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L'arquitectura va néixer com a resposta a la necessitat d'abrigar-se, d'aixoplugar-se, 

d'ordenar..., però per mi és una forma de vida, una forma d'expressió, un ofici, la 

materialització de les idees que satisfan els requeriments del benestar. 

" El objetivo de la arquitectura es hallar la mejor manera de repartir el espacio para 
que la gente se sienta bien en él. " 

John Pawson 

Em fascina l'arquitectura que respon al que per mi és el seu objectiu, projectar l'espai 

desitjat per tal de realitzar-hi amb ple confort les activitats o accions pertinents, assolint 

l'ambient necessari per al benestar de tots els usuaris. 

“La arquitectura, a diferencia del arte, no puede existir sin personas.” 

Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta) 

Veig en l'arquitectura la capacitat de millorar la qualitat de vida de les persones així 

com dels pobles, d'ajudar a un millor funcionament del seu dia a dia; és també, per tant, 

una eina social.  

"La arquitectura es mucho más que arte. Y es mucho más que la construcción de 
edificios, la arquitectura puede aportar mucho a una sociedad como la mía. La 
arquitectura hace que la gente se sienta orgullosa. Y eso puede entregar una gran 
cantidad de energía". 

Diébédo Francis Kéré 

mailto:marc.serra.ureta@gmail.com
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Recau en els arquitectes i urbanistes una responsabilitat enorme, més enllà de 

l'estructural, ja que tot allò que creem genera un seguit de sensacions, que haurien de ser 

les desitjades o sorprenents. Una sola línia dibuixada pot canviar la quotidianitat d'algú. 

Considero que en el meu dia a dia l'arquitectura hi és molt present: ha canviat la meva 

manera de mirar, passejar, pensar, observar..., ja que l'arquitectura és a tot arreu: des 

dels detalls com la col·locació d'una fusteria a determinar el paisatge urbà de qualsevol 

ciutat.  

Les meves inquietuds hi estan sovint relacionades i s'alimenten les unes a les altres.  

Sempre m'ha agradat el disseny, dibuixar, la fotografia, la moda i l'art; estudiar 

arquitectura me n'ha proporcionat una visió diferent: ara no només valoro la bellesa sinó 

la funcionalitat i com s'ha arribat a assolir-la. Així doncs, estudiar arquitectura m'ha 

permès mirar més enllà. 

" Doy gracias a la arquitectura porque me ha permitido ver a través de sus ojos el 
mundo. "  

Rafael Moneo 

La fotografia és una de les eines que més ajuda a representar un espai, però de manera 

subjectiva. És aquesta una de les qualitats que més valoro de la fotografia: permet 

compartir diferents mirades i instants des d'una perspectiva, però és alhora un dels 

inconvenients que li trobo en la seva aplicació a l'arquitectura: l'espai com a tal només 

es pot percebre amb l'experiència pròpia, només així sentim totes les sensacions. Així 

doncs, la fotografia no pot arribar mai a traslladar-nos del tot a un espai, em cal viure-

ho. És aquest fet que m'ha incentivat la inquietud per viatjar i conèixer més.  

“Pensar la arquitectura […] nos ayuda a no enamoramos de la calidad gráfica de 
nuestros dibujos y a no confundirla con lo que constituye realmente una cualidad 
arquitectónica” 

Peter Zumthor 
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La manera de mirar canvia si tens una càmera a les mans. M'encanta recórrer paisatges, 

siguin urbans o naturals, amb la càmera, així com amb llibreta i llapis, per poder 

capturar allò que miro. 

 

Al llarg de la carrera fem un canvi maduratiu i anar a classe passa de ser una obligació a 

una elecció. Hi ha un punt d'inflexió que es produeix quan ens adonem que estudiar 

arquitectura és realment el que volem fer en el nostre present. 

Els estudis d'arquitectura abasten moltes branques diferents i realment les gaudeixo 

totes, potser no per dedicar-m'hi a temps complert a algunes d'elles però si quan fan 

possible entendre i completar el projecte.  

Dibuixar, així com fer maquetes, em relaxa i m'ajuda a projectar i a visualitzar l'espai 

que vull crear. Saber que l'espai desitjat és possible de construir, així com les 

dimensions de la seva estructura, l'impacte que tindrà, etc. permet definir la seva 

concepció estructural. Valoro molt haver assolit una certa capacitat per intervenir i 

conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït. 

Sempre he gaudit de  l'assignatura de projectes, perquè tal i com està plantejada a 

l'ETSAV, les engloba a totes. Arribem a definir els projectes amb força detall, en cada 

cas posant èmfasi en allò en que s'especialitza.  

Entenc l'ofici d'arquitecte tal i com el planteja l'ETSAV: un coneixement plural dels 

diferents àmbits que l'arquitectura engloba. Considero que un arquitecte no és un 

dissenyador d'espais que després algú haurà de calcular i fer-ne possible la construcció, 

sinó que són aspectes intrínsecs. No veig possible projectar espais sense l'assoliment de 

tots aquests coneixements tècnics que fan possible una construcció: urbanístics, de 

planificació, estructurals, constructius, de condicionament dels espais, de seguiment 

d'obra, de representació... 

  

Una de les experiències que més me m'ha marcat ha estat l'oportunitat de cursar un curs 

a l'estranger amb el programa de mobilitat Erasmus. Vaig estudiar a l'Ecole Nationale 

Supérieure d'Architecture de Paris la Villette (ENSAPLV). Aquest any resultava una 
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experiència molt diferent per mi ja que implicava independitzar-me, una nova ciutat, un 

nou entorn, funcionar en francès... i m'ha aportat molts recursos, anècdotes, nous valors, 

noves inquietuds i aprenentatges, tant a nivell professional com personal, m'ha enriquit 

enormement. Paris és una ciutat molt plural que m'ha permès conèixer cultures, 

religions i costums molt diferents, m'ha obert a altres maneres de fer i d'entendre la 

societat. 

La meva manera d'entendre i interpretar l'arquitectura també s'ha vist condicionada per 

l'estada a Paris, sobretot descobrint el meu interès per l'urbanisme. Mai abans havia 

projectat amb un anàlisis urbanístic previ tant exhaustiu com aleshores: el programa del 

projecte arquitectònic venia donat a les conclusions extretes de l'estudi urbanístic.  

“Always design a thing by considering it in its next larger context" 

Eliel Saarinen 

“[…] Empezar un proyecto comporta especificar cuáles son las preguntas antes de 
poder dar cualquier respuesta… El objetivo consistirá en encontrar el método preciso 
que dé la impresión de que la obra acabada, dentro de la infinidad de posibles 
soluciones, parezca que no haya podido ser generada de ninguna otra forma[…]” 

Kazuyo Sejima 

Vaig enriquir molt amb l'intercanvi d'idees que sorgia dels debats proposats a classe, 

com d'una mateixa problemàtica en sortien propostes tan diferents. Vaig descobrir una 

manera diferent de projectar, basada en el desenvolupament d'idees d'un conjunt per a 

arribar a un projecte individual. A més, en aquesta estada a l'estranger he viscut una 

experiència completa a nivell curricular i personal que ha fet que me n'adoni de que és 

factible i recomanable combinar els estudis amb altres activitats relacionades o no amb 

la teva vocació per tal de gaudir-la més. Arquitectura poden ser uns estudis molt 

intensos així com passionals, però cal no deixar a part altres experiències.  

Considero que he après molt i de maneres molt plurals al llarg de la carrera. Valoro molt 

haver-la cursat en gran part a l'ETSAV i alhora haver-la complementat amb un 

intercanvi i pràctiques en despatxos per tal d'assolir diferents experiències contrastades 

que em permeten ser crítica amb cadascuna d'elles.  
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El meu futur l'encaro amb ganes de seguir aprenent i gaudint, primer estudiant el Màster 

Habilitant, amb una nova proposta de treball conjunt i una possible construcció del 

projecte que ens fa especial il·lusió; combinat amb el món laboral, d'on s'obté un 

aprenentatge complementari.  


