
Vaig començar a estudiar arquitectura l’any 

2010 a l’ETSALS (La Salle-URL) i el 2013 vaig de-

manar canvi d’expedient per poder estudiar a 

l’ETSAV. Actualment estic  nalitzant el Grau en 

Estudis d’Arquitectura a la mateixa universitat i 

tinc la intenció de continuar amb el màster.

Tot i això, el meu contacte amb l’arquitectura 

comença abans, molt abans, a casa. Des del 

meu naixement, el meu entorn ha estat sempre 

in uenciat per l’arquitectura, ja que el meu pare 

és arquitecte.

És per aquest motiu que us plantejo el següent 

escrit fent un breu recorregut pel PASSAT, PRE-

SENT i el que imagino que pot ser el FUTUR en la 

relació entre l’arquitectura i jo.

12 de juny de 2019 a Sant Cugat del Vallès
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Foto: La meva primera maqueta i jo



Quan el meu pare cursava el primer any d’arqui-

tectura a l’ETSAB, l’any 1992, jo naixia i és aquí 

quan inicio la relació amb l’arquitectura. Des de 

ben petita he viscut la carrera del meu pare i he 

aportat el meu granet de sorra “ajudant-lo” a 

fer maquetes i aplicant petits tocs de colors en 

aquells plànols en blanc i negre... 

Veient les ganes que tenia de crear volums, els 

meus pares van decidir regalar-me dos jocs de 

peces de fusta. En aquells moments de joc, que 

per mi eren més que un joc, començo a notar 

en el lateral dret del meu cervell una sensació 

estranya quan el meu cosí i la meva mare col·lo-

caven les peces sense un ordre i sense el que 

entenia jo com una funcionalitat (eren cases i 

espais pels meus ninots). Quan vaig començar 

a veure que tenia un problema amb la grave-

tat i la unió entre peces, vaig començar amb 

els Lego. És amb ells quan sento la necessitat de 

crear ciutats però, com que no tenia l’espai ne-

cessari per dur-ho a terme, salto a la tecnologia 

amb l’Age of Empires. Amb aquest joc d’ordina-

dor vaig combinar el fet de crear ciutats amb la 

gestió de recursos per poder desenvolupar-les.

A part de jugar, que era més que jugar, els meus 

pares em portaven a molts museus, entre els 

quals està el Museu Arqueològic de Sant Martí 

d’Empúries. Allà, cada any el meu pare i la meva 

mare m’explicaven la història del lloc i els edi cis 

que conformaven el jaciment i sentia que en-

tendre com funcionava una ciutat m’agradava 

i em proporcionava certa satisfacció.

Avançant bastant en el temps, saltem al batxi-

llerat tecnològic on vaig decidir fer el Treball de 

Recerca sobre Caldes de Montbui. En el treball 

plantejava una hipòtesi: “Les situacions políti-

ques, econòmiques i socials es poden llegir en 

les trames urbanes de les ciutats i pobles i, tam-

bé, de neixen el seu futur”.

EL PASSAT TAN PRESENT EN EL 

MEU FUTUR COM A ARQUITECTA

EL PASSAT TAN PRESENT EN EL 

MEU FUTUR COM A ARQUITECTA

Simbiosi d’activitats

Al llarg dels estudis d’arquitectura sempre he es-

tat involucrada en entitats del meu poble i fent 

d’entrenadora de bàsquet, a la vegada que, 

també, vaig començar a treballar amb el meu 

pare. Aquestes activitats i el despatx, m’han per-

mès tenir l’oportunitat d’aplicar coneixements 

que anava adquirint al llarg dels estudis i vice-

versa. Gràcies al treball en equip he millorat la 

capacitat de fer feina en grup. Així i tot, això ha 

fet que no hagi pogut anar a curs per any, com 

també el fet de canviar d’universitat.

Treballar amb el meu pare

Vaig començar a treballar amb ell el 2013, en 

plena crisi, sobretot amb treballs de gestió i ad-

ministració per a la Generalitat i petits projectes 

de rehabilitació. En el 2015 sorgeix l’ocasió de 

portar l’avantprojecte, projecte bàsic i executiu, 

d’un bloc plurifamiliar de 10 habitatges i aquest 

esdevé el meu primer contacte amb un projec-

te des de 0  ns al seu  nal. A partir de llavors, van 

venint projectes de cases unifamiliars i rehabili-

tacions amb més contingut i, a la vegada, vaig 

adquirint més experiència. Així doncs, el meu 

paper al despatx va agafant més rellevància i 

responsabilitat.

Des de petita, el meu pare m’ha fet participar, 

d’una manera o altra, en els concursos en què 

s’anava presentant però jo no gaudia de prou 

coneixement per a esdevenir una  gura clau 

durant el procés. Tanmateix, actualment estem 

treballant en un concurs junts i ara sí que veig 

que puc participar amb bons fonaments i això 

em satisfà.

En de nitiva, al despatx he anat vivint el dia a 

dia del que suposa, en l’àmbit professional i per-

sonal, tenir el teu propi estudi i com són de ne-

cessàries la comunicació i organització. El nostre 



despatx se situa a la planta soterrani de casa, fet 

que sempre m’ha bene ciat quant a desplaça-

ments però, d’altra banda, no em permet des-

connectar de la feina, ja que, en qualsevol mo-

ment, si sorgeix un encàrrec, aquest s’ha de fer.

Això sempre m’ha suposat un cansament psi-

cològic extra durant el curs que, de vegades, 

m’ha condicionat per poder donar més.

El fracàs

Sempre vaig imaginar poder acabar els estudis 

en 6 anys però ràpidament aquesta il·lusió es va 

anar perdent. A l’inici era frustrant. Crec que mai 

he sentit tantes vegades el fracàs, sobretot quan 

tens companys d’institut que ja van acabant les 

seves respectives carreres i tu encara continues 

amb aquesta. Com també la frase estrella que 

no passarà mai de moda: “potser no t’organit-

zes bé, deus fer-ho tot a l’últim moment”.

Primers projectes

Durant els meus estudis a la Salle, vaig tenir la 

sort de tenir com a professor de projectes a l’Eu-

geni Bach, el qual en les nostres primeres classes 

ens va dir que la clau d’un bon projecte és tre-

ballar sobre una idea i ser  del a aquella idea 

en tot el procés. Hi havia idees de tota mena 

en les correccions, unes més artístiques, d’altres 

més rígides, però les meves sempre buscaven 

una relació amb el lloc. Aquells primers projec-

tes doncs, es basaven en una idea/concepte 

que sorgia d’una anàlisi física de l’entorn però, 

per mi, seguia faltant alguna cosa en la meva 

manera de treballar.

Quan vaig arribar a l’ETSAV, per motius de com-

pensacions i calendari, no vaig poder cursar el 

primer projecte  ns passat un any i aquest va ser 

el TAP IV. Aquest taller és de projectes i urbanís-

tica i l’encàrrec era projectar habitatges en un 

emplaçament que haguéssim identi cat com 

a con ictiu i residual de la ciutat. Són els meus 

primers contactes amb anàlisis més enllà de les 

trames i composició de l’entorn però, així i tot, 

encara sentia incomplet el meu treball.

Descobrir l’urbanisme

En el segon quadrimestre dels projectes de lle-

tres, decideixo cursar el Taller Projectes i Urbanís-

tica C. La proposta d’aquesta assignatura era 

treballar en el front marítim de la ciutat d’Ajac-

cio (Còrsega del Sud) i, per fer-ho, havíem de 

viatjar a aquesta població. Durant l’estada vaig 

poder gaudir molt del paper de l’arquitecte a 

la ciutat i vaig reviure sensacions que en els úl-

tims tallers no havia tingut. Viure la ciutat, parlar 

amb la gent i poder fer una bona anàlisi del lloc 

va ser molt grati cant, sobretot per la llibertat de 

treball que ens donava el professorat. El viatge i 

el projecte van ser molt constructius gràcies als 

professors que conformen aquesta assignatura 

(Franc Fernández, Carles Llop i Catalina Salvà) 

que, més endavant, a dos d’ells els tindria a Ur-

banística IV. En aquesta última, un altre cop, l’ar-

quitecte i la ciutat: vaig poder desenvolupar un 

treball sobre Sant Cugat del Vallès, el qual forma 

part del meu portafoli, com també el projecte 

d’Ajaccio.

Erasmus a Ferrara, Emilia Romagna, Itàlia

Sempre havia volgut viure l’experiència de l’Eras-

mus però mai era el moment  ns que, el setem-

bre del 2018, em trobo a Ferrara, Itàlia. Més enllà 

dels tòpics de l’Erasmus, és una oportunitat per 

conèixer diferents cultures i maneres d’entendre. 

És un intercanvi de coneixements.

A la Università di Ferrara vaig cursar un Laborato-

rio (Projectes) on l’encàrrec era projectar un nou 

campus universitari a la ciutat de Sarajevo. La 

metodologia de treball consistia a projectar mi-

tjançant un concepte. El nostre era l’Arxipèlag. 

Nosaltres vam començar molt motivats fent una 

anàlisi de la ciutat, de la cultura, història, etc., 

perquè érem conscients de la ciutat on ens tro-

bàvem i enteníem que el concepte que havíem 

de treballar no podia ser genèric.  Per sorpresa 

nostra, després de plantejar com aplicaríem 



aquest concepte, vam veure que l’únic interès 

en ell era que el projecte sembles físicament un 

arxipèlag.  

El treball d’anàlisi i interpretació del concepte 

per aplicar-ho a una ciutat em va agradar, però 

la resta no perquè em va suposar treballar d’una 

manera que anava en contra del que havia 

après  ns ara i del que jo entenc com a projec-

tar. El resultat  nal el podies col·locar a qualsevol 

lloc del món i, sota el meu parer, no existeix una 

arquitectura única vàlida per a tot.

El portafoli i jo

He tingut molts moments de confusió i dubte de 

com hauria de ser el meu portafoli però tenia 

clars 3 requisits:

- Incomplet:  Vull tenir un recull dels pro-

jectes i documents que he fet  ns ara i dels que 

faré en un futur. La meva intenció és anar com-

pletant aquest portafoli  ns als meus últims dies i 

la manera més còmoda i pràctica de poder-ho 

fer és presentant-ho en quaderns individuals, és 

a dir, un per a cada un dels materials que m’ha 

fet gaudir i que m’agrada.

- Control del procés: Un dels trets que més 

em caracteritza en els treballs en grup, i a la 

meva vida en general, és tenir sempre, dins del 

possible, el control de tot el que estigui a les me-

ves mans. Per tant, volia un format estàndard, 

fàcil d’obtenir i que l’execució pogués ser ela-

borada per mi. És per això que el format és en 

quaderns de folis DIN A3 plegats i grapats. 

- Representatiu: Hagués volgut plasmar 

cada un dels projectes i treballs que he fet al 

llarg dels estudis però,  nalment, he decidit incor-

porar només els que més representen la meva 

manera de pensar i treballar. De totes maneres, 

amb temps i tranquil·litat, i gràcies al format que 

li he donat al portafoli, aniré produint i afegint 

més quaderns per, més endavant, poder veure 

l’evolució de la meva professió.

La meva metodologia

Sempre penso de general a concret, de terri-

tori a ciutat, de ciutat a barri, de barri a carrer, 

de carrer a edi ci i d’edi ci a habitatge. I això 

es veu en tots els projectes. Analitzo les capes i 

elements d’un entorn per “crear” aquella idea/

història del projecte. Seguint el que em deia l’Eu-

geni Bach, sóc  del a la idea, i aquesta es des-

envolupa en el projecte com un  l conductor 

amb el qual vas passejant cap endavant i cap 

endarrere i amb el que mai et perds.

Quan començo a per lar la volumetria del pro-

jecte, remarco molt els accessos principals amb 

parets que dirigeixen cap a l’interior i acostumo 

a utilitzar voladissos per emfatitzar més aquests 

punts. Pel que fa al programa i distribució inte-

rior, generalment treballo més amb franges que 

amb programa atomitzat.

Normalment prefereixo treballar sola perquè 

no m’agrada dependre de ningú però, al llarg 

de la carrera, he sabut trobar bons companys 

amb els quals m’he complementat i això ens ha 

permès gaudir al 100% del treball, ja que tothom 

feia el que li agradava sense oblidar que el pro-

jecte era de tots. Sovint m’ha tocat fer, a més de 

la feina del projecte, el paper d’organitzadora. 

Sóc la placa base del grup de treball perquè sé 

en quina fase es troba cada punt i coordino les 

parts que es necessiten les unes amb les altres.

Finalment

Des del principi volia que els meus projectes tin-

guessin una relació amb el seu entorn i, a mesu-

ra que he anat avançant en els estudis, he anat 

veient que aquesta relació amb l’entorn no ha 

de ser només física. Cal saber història, estructures 

i tecnologia per poder crear una relació ferma i 

forta perquè, totes aquestes, són el re ex d’una 

societat passada que serveix a una present per 

poder donar un futur. Per transmetre tot aquest 

coneixement cal la representació i saber expres-

sar el que imagines i penses en un llenguatge 

universal: el dibuix. Segurament és per això que 

l’urbanisme ha estat el que més m’ha comple-

tat, perquè suposa tenir presents tots aquests 

ítems per poder treballar.



Han estat nou anys cursant aquests estudis 

quan jo ho havia planejat i desitjat fer-ho en sis. 

M’agrada organitzar, analitzar i fer hipòtesis del 

que pot arribar a passar a les ciutats i a la vida 

en general. I és ara, amb perspectiva, que veig i 

sento que me n’alegro que el meu planning dels 

“sis anys” hagi fallat. Probablement, si no hagués 

anat així, jo no seria qui sóc ara. 

Sé que el que em plantejo com a futur no ho viu-

ré com espero, però tinc clars quins són els meus 

principis i la meva manera de treballar.

L’arquitectura que vull

Crec en una arquitectura responsable i cons-

cient d’on es troba. Responsable pel que fa a 

desenvolupament social i cultural, més enllà del 

bene ci econòmic en què ha estat sotmesa en 

els últims anys. Conscient perquè al món hi ha 

diversitat cultural, religiosa, política, humana, 

etc., i ha de ser representada i respectada. I és 

precisament amb l’arquitectura on es pot veure 

aquesta diversitat entre uns i altres: ciutats, ba-

rris, places, edi cis... en de nitiva, l’espai. 

El despatx que vull

Opino que els despatxos i estudis d’arquitec-

tura són una font de coneixement per estar al 

dia dins d’aquest àmbit i voldria que, a més a 

més de projectar, poguéssim tenir estudiants per 

ensenyar-los i aprendre d’ells. L’oportunitat de 

treballar, independentment de què hagi estat 

amb el meu pare, m’ha permès entendre molts 

continguts de les assignatures que he cursat.

La gent que vull

El dia de demà m’agradaria continuar treba-

llant al despatx del meu pare. Fem un bon equip 

tot i els trivials con ictes comunicatius que van 
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sorgint sempre que es treballa en petits despa-

txos. Voldria ser en un despatx que es dediqués 

als projectes que el fessin créixer i que estigués 

format per un bon grup de persones.

El coneixement que vull

Sempre he estat una persona curiosa i l’arqui-

tectura m’ho ha fet ser més però, de totes ma-

neres, encara em falta cultura i coneixement 

per sentir-me completa com a arquitecta. Vull 

tenir més coneixement del món. És per això que 

no vull deixar d’aprendre i em plantejo estudiar 

altres graus com història, antropologia, sociolo-

gia... però, per començar, vull acabar de millo-

rar el meu italià. 

L’arquitectura ha fet que m’agradin moltes co-

ses que per a mi abans eren impensables i vull 

apro tar aquesta energia per seguir-me formant.



https://laiaexojo.wordpress.com/


