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PREÀMBUL_

La meva persona, qui sóc i com em defineixo són conceptes 
transitòris que evolucionen paral·lelament a l’adquisició d’ex-
periències que donen forma a l’essència del ser humà. 

La persona és formada per allò que l’envolta, com qualsevol 
ésser viu no s’entén sense l’ecosistema del qual en forma part. 

És moment d’explicar qui sóc, i no podria pas respondre a 
aquesta pregunta sense posar per davant el conjunt d’expe-
riències i persones que han fet possible definir qui sóc. 

No entenc la persona sense un col·lectiu i és per això que la 
meva voluntat és reflectir la importància del conjunt sobre l’in-
dividu, extrapolable a qualsevol àmbit vital, inclosa l’arquitec-
tura. 

Construir, significa elaborar una teoria o projecte, i en con-
seqüència una implicació de diversos factors, etapes, deci-
sions i en definitiva, persones, tots ells conceptes plurals, és a 
dir, col·lectius. 

M’explico, i per explicar-me he de posar en context tots aquells 
moments que han definit la personalitat sota la que em refu-
gio. 

Créixer és sinònim d’aprendre, de viure experiències, d’adap-
tar-se a una societat que et rodeja, que et dóna forma. 

Les meves experiències són clares, no entenc l’individu sense 
el col·lectiu, no entenc un alumne sense l’aula on s’ubica, no 
entenc ser pare, fill, nét sense el conjunt familiar, com tampoc 
entenc ser jugador de Waterpolo sense la sensació d’equip. 

És així, el que em defineix és l’educació rebuda així com 
aquells moments que decideixes que siguin més importants 
que d’altres. L’esport és essencial per a mí, l’esport en equip, 
on les individualitats són importants però voluntariament són 
eclipsades pel col·lectiu. 

És així com entenc l’arquitectura, entenc que construir és cosa 
de col·lectiu, entenc que projectar és una acció conjunta, en-
tenc que per sobre de les grans individualitats arquitectòni-
ques hi ha un grup de persones que caminen cap a un objectiu 
comú. 

Per tant, les meves futures paraules van dedicades a una ar-
quitectura col·lectiva, on l’individu és important però més ho 
és el grup humà que ajuda a evolucionar d’altres col·lectius i 
entendre el moment en què vivim. L'esport, la meva passió 3L'arquitectura, el meu futur 2

03 04



INTRODUCCIÓ A UNA TRAJECTÒRIA PERSONAL 

Abans d’endinsar-me en el contingut que m’inquieta, vull fer un repàs explícit 
de quines raons han desenvolupat la persona que em defineix. 

Així com també de manera desinteressada i paral·lela, vull deixar constància 
de la importància del plantejament d'un projecte, que comporta una sèrie de 
discussions, idees i  transformacions que no arriben a un resultat brillant si no 
existeix un debat plural. 

Aquest plantejametn té una estructura generalitzada, que es presenta de 
la següent forma: 

 -  Anàlisi
 - Concepte
 - Percepte
 - Projecte
 - Imatge
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EDUCACIÓ

Parvulari

Educació primària

Educació Secundària

Grau universitari

MÓN LABORAL

Centres de moda tèxtil

Restauració

Azafato events

Arquitectura

ESPORT

Waterpolo

COMPETÈNCIES

LLENGÜES
Llengua catalana Llengua castellana Llengua anglesa Llengua portuguesa

Escola Dolors Monserdà
Escola Grèvol

Escola Súnion
Escolta Tècnica Superior d’Arquitectura

1999-2000
2000-2008

2008-2014

2015-2021

2015-2016
EOI-ANGLÈS

2020
UNIFACS-BRASIL

2016
Grup Inditex

2017
Hollister

2017 2018
El Corte Inglés

2018-2020
Bar La Marbella Ivette

2020

Grup Inditex

2016-2020
Eventum/Nice People 

Reforma integral pis a Barcelona
2018-2019

Reforma integral pis a Ciutadella
2020

2008-2014
Club Natació Barcelona

2014-2017
Unió Esportiva d’Horta

2017-2021
Club Natació Poble-Nou

Nivell natiu Nivell natiu Nivell B2 a EOI Nivell mitjà 

Adobe Indesing i Photoshop
Microstation/Autocad
3Ds Max

LES MEVES EXPERIÈNCIES_

Triarq Studio - Despatx arquitectura
2020-2021

2016 2021

1999 2021

2008 2021
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IDENTITATS_ DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS IDENTITATS DINS D’UN EQUIP

“PER A QUÈ UN PROJECTE CONJUNT TINGUI ÈXIT, ÉS IMPRESCINDIBLE QUE TOTS ELS 
ENGRANATGES ENCAIXIN A LA PERFECCIÓ, DES DEL PRIMER FINS A L’ÚLTIM”

Percepte
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IDENTITATS_ ELS FONAMENTS

A títol personal, per posar en context el motiu pel qual 
he escollit aquest tema, és que no considero que, 
amb les experiències viscudes, les aptituds desen-
volupades, els coneixements obtinguts i les persones 
que han influenciat a desenvolupar-me com a indivi-
du, hagi desenvolupat un interès cap a l’arquitectura 
teòrica, cap a desenvolupar i teoritzar com podem 
millorar les societats a partir de l’arquitectura, com 
grans referents de la historia, com Le Corbusier, van 
dedicar grans esforços en desenvolupar. 

És a dir, entenc l'arquitectura com un servei porfes-
sional que resol necessitats de persones que con-
viuen en societat, per tant, el meu principal interès 
és aconseguir exercitar la nostra funció de la manera 
més eficient i harmònica possible.  

IDENTITATS_ EL LÍDER

Per sort, tinc un gran sentiment pel treball 
col·lectiu, tinc una gran ambició en generar 
i coordinar grups de persones, equips, que 
puguin desenvolupar els treballs d’una ma-
nera que millorin les condicions, els rendi-
ments, els conceptes, i tots els factors que 
influeixen en la arquitectura per així donar 
un millor servei com a professionals a una 
societat que sí, necessita una millora. 

És per això que em vull centrar en un tre-
ball que expliciti i doni veu a totes aquelles 
persones que han format part d’equips que 
han aconseguit grans fites, però que malau-
radament, només se’n recorden pocs noms. 

Finalment, els posteriors capítols de fo-
naments, se centren en identificar quins 
són els fonaments i influències que ge-
neren a una persona, en aquest cas el 
líder. 

En qualsevol grup de treball, ja sigui en un 
despatx d’arquitectura, com en un equip es-
portiu, com en qualsevol professió que ne-
cessiti més d’un individu per desenvolupar 
un projecte, hi ha la necessitat d’una figura 
humana que agafi les rendes, tot confiant 
en cada un dels integrants del mateix equip, 
per guiar aquest cap a una mateixa direcció.
 
La relació entre aquesta figura establerta 
com a líder, i la resta de participants d’un 
equip durant el desenvolupament d’un pro-
jecte, ha de ser de completa compenetració, 
de confiança, de tracte per igual per molt 
que els rols siguin diferents, sempre des del 
respecte. 

Tornant al punt d’abans, en cada grup de 
treball existeix la figura d’un líder, una per-
sona que porta la veu del grup, i en moltes 
ocasions, com a societat cometem l’error de 
confondre aquesta figura, com a únic repre-
sentant d’un projecte, perdent interès per 
mencionar totes aquelles persones que han 
posat el seu granet de sorra per construir 
el projecte i que han desenvolupat tasques 
tan essencials com la del líder per a assolir 
l’objectiu. 

Fonaments Sagrada Família 6

El símil:

"Queen"

Figura i líder destacat, Freddie Mercury, fracàs en la seva trajectòria particular, èxit rotund amb 

Queen.  7
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IDENTITATS_ LA SIGNATURA

A la nostra professió, però sobretot en l’es-
tudi d’aquesta, cometem l’error comú de 
confondre la imatge del líder amb el con-
cepte esmentat en el punt anterior. 

El líder d’un grup, i sempre parlo d’aquelles 
figures que han ressaltat a la història com 
a únics representants de projectes quan en 
realitat no ha estat així, s’amaga sota la sig-
natura d’aquell qui legalment posa el pro-
jecte sota la seva responsabilitat. 

Bé, fins aquí és totalment lícit que el princi-
pal reconeixement d’un projecte vagi cap a 

IDENTITATS_ INTRODUCCIÓ A L’ARTISTA EXPOSAT I EL LÍDER

Els artistes escollits són: Le Corbsusier i Antoni Gau-
dí. 

En l'exposició d'aquests dos personatges, l'objectiu 
és trobar aquells punts on es demostra, que per molt 
diferent que sigui un personatge de l'altre, és sempre 
imprescindible tenir un grup de persones recolzant el 
líder darrera. 

Le Corbusier 11: 

Tant arquitecte com artista, potser la persona més estu-
diada actualment a la carrera d'arquitectura, revolucionari, 
global, gran escala, bohemi, extravagant i carismàtic. 

Es podria llegir la seva trajectòria des de punts de vista 
molt diversos, jo en faig la següent lectura: Poc èxit en les 
seves ambicions projectuals de gran escala a nivell teòric 
personal, també en aconseguir el reconeixement de se 
mare a títol individual, però triumfador en aquells projectes 
més terrenals i en els quals participen Pierre Jeanneret i 
Charlottte Perriand, entre molts d'altres. 

Anton Plàcid Guillem Gaudí i Cornet 12:

Possiblement un concepte, anterior en la història és veritat,  
completament diferent al presentat anteriorment. 

Un personatge reservat, per culpa del reuma sofert des de 
petit, arrogant, rebutjat durant molts anys per la societat, 
admirat per la seva gran obra, protegit per un personatge, 
Eusebi Güell, el seu gran mecenes. 

Màxim exponent del modernisme català, amb  una meto-
dologia peculiar d'el·laboració de projectes, amb dibuixos 
a mà, limitats, ús de maquetes de treball a escala, i que 
escoltava molt als professionals que l'ajudaven.

aquella figura la qual és la representant legal 
(dins d’un projecte en equip). Però a l’hora 
d’estudiar aquesta figura, i els respectius 
projectes desenvolupats per ella i la resta 
de figures que han format part del complex 
sistema humà de desenvolupament del pro-
jecte, la menció cap als demés és inexistent. 

Tant és així que animo a fer una menció 
especial cap un parell d’exemples que cla-
rifiquen els conceptes als quals s’està fent 
referència, especialment el primer.  

13 14

Pintures de Le Corbusier 8 9 10



IDENTITATS_ LE CORBUSIER, INFLUÈNCIES I FONAMENTS IDENTITATS_ LE CORBUSIER I PIERRE JEANNERET

Le Corbusier 16: “Entre Pierre Jeanneret y yo siempre hubo una 
confianza ilimitada y total, a pesar de las dificultades de la vida, 
a pesar de las divergencias inevitables. Mi obra arquitectónica 
existe solo por un trabajo en equipo entre Pierre Jeanneret y yo”

Charles L’Éplattenier 13- és un artista, del qual en destaca la pintura, així com també l’arquitec-
tura, professor, protector i primer mentor de Charles-Édouard Jeanneret-Gris (encara no existia 
Le Corbusier). Aconsegueix els primers encàrrecs arquitectònics per a Charles, els quals són 
cases alpines que arquitectònicament no tenen res a veure amb la posterior obra de l’arquitecte. 
L'Éplattenier, en relació al segon artista el qual menciono en aquest treball, era un arquitecte 
relacionat amb el símil al modernisme desenvolupat a Europa.

Auguste Perret 14- Segons Le Corbusier “el seu gran mentor”. Auguste, amant i pioner en la 
construcció en formigó armat, de qui l’autor n’agafa la passió. Formigó armat, la base  cons-
tructiva dels seus projectes. Influència i personatge essencial pel naixement de la figura del 
nostre arquitecte.

Peter Behrens 15- va ser un arquitecte i dissenyador alemany. Va ser el que va encunyar la frase 
Menys és més atribuïda erròniament a Mies Van der Rohe que va ser el seu ajudant.

La presència d’aquest arquitecte, peça clau pel naixement de l’arquitectura industrial, moderna, 
que donaria lloc a un posterior naixement de la bauhaus. I això és a conseqüència que futurs 
grans arquitectes de tendències semblants coincidissin al seu despatx, i aquests foren:

Walter Gropius - Mies Van Der Rohe: Companys de Le Corbusier al despatx de Behrens. No hi 
ha constància que tinguessin relació, però que coincidissin aquests tres grans artistes denota, 
si més no, l’aproximitat de les seves intencions intelectuals. (F.L.Wright també seria per Berlín a 
aquella època.)

En definitiva, tan els seus mentors, com aquelles persones que acompanyen a l’artista en els 
seus inicis, influencien i donen forma al producte artístic que tots coneixem. 

Eclipsat pel seu cosí, el gran Le Corbusier, Pierre Jeanneret arriba a Le Corbusier quan en-
cara aquest no havia adoptat el pseudònim, però la seva benentesa és tal que no entenem 
l’obra de Le Corbsuier sense Pierre Jeanneret. 

Quan admirem obres mestres com la “Ville Savoye” o la ciutat de Chandigarh a l’Índia, sovint 
oblidem que en l’autoria figura l’afegit “i Pierre Jeanneret”. Aquesta figura, però, va tenir una 
contribució decisiva a una obra que en molts aspectes pot considerar-se conjunta i compar-
tida.

I és que junts van fundar el seu propi ta-
ller d’arquitectura en 1923, junts van edi-
tar en 1926 el cèlebre manifest dels Cinc 
punts cap a una Nova Arquitectura, que 
serviria de guia per a la seva estètica ar-
quitectònica.

La seva visió de l’ofici creatiu era fins a 
cert punt oposada: on Le Corbusier era 
tot ordre i planificació, Jeanneret era de 
“idees una mica anàrquiques”,en expres-
sió pròpia de l’artista, i no obstant això, 
del diàleg i la complementarietat dels 
seus interessos va sorgir un enriquiment 
mutu que va acabar quallant en un grapat 
de fites de l’arquitectura contemporània. 
Ni tan sols els seguidors o deixebles de 
Le Corbusier es van apropar tant a les se-
ves idees com el seu cosí.

15 16

Fotomuntatge Le Corbusier/Pierre 17

La Ville Savoye Le Corbusier/Pierre 18



IDENTITATS_ LE CORBUSIER I ATELIER RUE DE SEVRES 35 I COL·LABORADORS

Com bé es definirà posteriorment, Le Corbusier destinava els matins a la pintura i a partir de les 14:00h treia 
el cap per l'Atelier i dedicava les tardes a l'arquitectura i els seus projectes. 

En aquest punt ens dediquem, segons l'article 15 de dearq dedicada als col·laboradors de l'arquitecte, a 
descobrir  els personatges que surten a la foto de mà esquerra, descrivint la funció del grup de treball que 
segueix la ideologia d'un líder, essencial perquè els dissenys i conceptes de l'arquitecte s'executessin, una 
feina essencial i sovint oblidada intencionadament. Però sobretot, es vol donar a conèixer que hi ha un grup 
nombrós de treball darrera l'obra del gran arquitecte.  

Així doncs, especial menció als arquitectes que van fer realitat les obres de Le Corbusier, citant-ne alguns 
com: Shadrach Woods (unité d'habitation), Germán Samper Gnecco, Roberto Dávila Carson, entre molts 

Un altre arquitecte a qui vull fer una especial menció és a Josep Lluís Sert, a qui he estudiat detingudament 
durant la meva carrera universitària. 

Aquest exemple no es basa en la col·laboració estreta d'un arquitecte amb l'altre, sinó de com, compartint 
una mateixa ideologia, es recolzen en numeroses ocasions per a desenvolupar projectes seguint unes pautes 
comunes. Sert participà en l'apropament de figures llatinoamericanes i l'arquitecte Suís, el qual desenvolupà 
una vinculació forta amb Sudamèrica. 

Sert, als voltants de 1930 coneix i col·labora amb Le Corbusier, va a treballar a l'atelier del segon arquitecte. 
Posen en comú valors amb CIAM i GATPAC, "col·laboren" en el pavelló d'Espanya de 1937, entre d'altres. 

Posteriorment Sert demana consell múltiples vegades per projectes urbans de Barcelona, així com col·labo-
ren ambdós arquitectes en el desenvolupament del Carpenter Center, el pla de Bogotà...

17 18

Fotografia 19 del taller de Le Corbusier en el 35 Rue de Sèvres, París, FLC-ADAGP, que 
serveix com a caràtula dels articles 14 i 15 de dearq. Es sol·licita a l'arquitecte Germán 
Semper que ajudi a identificar als col·laboradors de la imatge, respon el següent:

1. Aquitecta sueca
2. Shadraq Woods
3. Adreiui
4. Xenaquis o Dostli
5. Salmona
6. Kim Sun Up
7. Maissonier
8. Germán Semper
9. Soltan 

Reunió Le Corbusier - Sert 21Le Corbusier - Sert Col·laboradors20



IDENTITATS_ LE CORBUSIER I ATELIER RUE DE SEVRES 35 i L’Esprit Nouveau I Col·laboradors

José Oubrerie: 

Un dels successors de l'Atelier de Le Corbusier juntament amb noms com Roggio Adreini, Guillermo Jullian 
de la Fuente, Alain Tavés i Fernand Gardien. 

Fidel treballador i seguidor del mestre, José va ser el director, arquitecte i líder demostrat darrera l'obra Le 
Corbusiana Saint-Pierre de Firminy, pòstuma, però desenvolupada durant els anys de José al despatx (1957-
1965).

A quin punt vull arribar amb aquestes afirmacions, doncs que per molt que el projecte fos també firmat i sigui 
conegut com a projecte de Le Corbusier, qui realment va portar la batuta fou un personatge dins del despatx, 
fidel a la filosofia i els conceptes de l'arquitecte referent. 
Si no fos per l'ajuda d'aquest equip fidel, donada l'afició de Charles per la pintura, no s'haurien arribat ni a 
dissenyar la meitat de les obres totals finals. 

És ben sabut que a Le Corbusier li agradava dedicar la meitat del seu dia a la seva vessant artística, a pintar, 
i l'altra meitat del seu temps el passava al despatx dissenyant i teoritzant arquitectura. 

L'Esprit Nouveau és un projecte que clarament fa referència a aquesta primera faceta artística, però també 
hi vincula projectes arquitectònics, i com no podria ser d'altra forma, torna a aparèixer la col·laboració de l'in-
separable Pierre Jeanneret de forma pràcticament anònima, amb qui Le Corbusier va fer el conegut pavelló 
temporal de la revista a l'exposició internacional d'arts decoratives a París. Obra otorgada únicament a Le 
Corbusier. 

En aquesta revista, de trajectòria curta i de la mà de Ozenfant, personatge amb qui compartirà ideologia en 
pintura creant el purisme, treballen conjuntament per a generar un moviment, una temàtica i un missatge 
clar en les seves pintures i d'altres obres artístiques. Essencial aquest treball conjunt per a la creació de la 
revista. Aquests dos artistes també van col·laborar en idear el concepte de llar: "màquina de viure", funcional 
i minimalista.  

19 20

Pavelló temporal Esprit Nouveau 22 23

José i Le Corbusier / Saint Pierre Firminy 24 25



IDENTITATS_ LE CORBUSIER I CHARLOTTE PERRIAND - “THE WOMAN BEHIND THE GENIOUS”

En l’últim capítol vinculat a Le Corbusier, vull fe runa menció molt especial 
al personatge que, treballant juntament amb l’autor, va dissenyar amb gran 
força i encert el mobiliari que lligava, dinamitzava i proporcionava caliu a les 
grans obres de Jeanneret. 

Aquest personatge no és altre que Charlotte Perriand, qui quedà eclipsada 
per grans noms masculins del moment, ja que la condició de ser dona la limi-
tava professionalment fos quin fos el seu talent. 

En definitiva, l’obra de Le Corbusier no s’entendria sense la complexitat dels 
seus projectes amb aquesta artista, qui otorgava “vida” a les obres “racionals 
i fredes” de Jeanneret. 

Charlotte, en els seus inicis en l’arquitectura, va rebre la negativa en un des-
patx al qual volia entrar a treballar amb la frase: 

 “ho sento, aquí no brodem coixins “

Unité d’habitation: Charlotte dóna vida a l’obra de Le Corbusier, sense la benen-
tesa entre els dos artistes ni la intervenció essencial de la interiorista, probable-
ment hagués mancat gran part del sentit final de l’edifici. 

Un clar exemple són les unitats de cuines desenvolupades per l'artista dins 
l'edifici, adaptades a un concepte innovador, inspirat en el minimalisme japonès,  
però intencionadament pensat per millorar la qualitat d'habitabilitat.

Charlotte Perriand: “Un arquitecto es un técnico que 
está capacitado para resolver las necesidades de 
los demás”

A contracorrent d’una època que negava a les dones el seu pa-
per en el disseny, no podia ser altre que el indubtable col·labo-
rador de Le Corbusier, Pierre, que va apropar les dues figures. 

Així doncs, Pierre Jeanneret li va mostrar el treball d’interio-
risme que Perriand havia realitzat en el seu propi àtic al Saló 
de Tardor de París, i Le Corbusier no va tenir més remei que 
reconèixer la seva vàlua i acollir-la en el seu estudi.

La col·laboració entre els dos artistes va deixar una obra que 
no hagués sigut possible sense la simbiosi entre les dues fi-
gures. 

Per últim, i com factor potser més rellevant del capítol, fer una menció al mo-
biliari desenvolupat i dissenyat per l'artista sota la signatura de Le Corbusier, 
necessària per a poder donar sortida als mobles, ja que els dissenys d'una dona 
no eren ben vistos per la societat del moment. 

Aquest són els casos de cadires fins ara otorgades exclusivament a Le Corbu-
sier com el chaise longue de la imatge, la cadira basculant LC1, i les LC2 i LC3.

21 22Le Corbusier i Charlotte Perriand 26

Charlotte Perriand-Chaise Longue 27

Charlotte Perriand - Unité d'habitation 28



IDENTITATS_ ANTONI GAUDÍ, INFLUÈNCIES I FONAMENTS

L'estudi d'aquest arquitecte es fa més difícil pel con-
dicionant que molta informació sobre plànols, ma-
quetes i dissenys de l'autor es van cremar al taller 
durant la guerra civil. 

Tot i tenir un accés més complicat a l'estudi de la 
seva obra, l'objectiu és donar nom a aquelles per-
sones, figures i col·laboradors que van engendrar el 
pensament teòric de l'arquitecte així com aquelles 
persones que van ajudar a fer realitat els seus pro-
jectes. 

Per entendre Antoni Gaudí, hem d’entendre quins 
són els personatges sobre els quals va generar la 
seva ideologia.

Eugène Emmanuele Viollet-Le-Duc 29: 

Inspiració inicial d’Antoni Gaudí en la seva faceta estudiantil, així com ins-
piració de Joan Martorell, professor i mentor de l’autor. 

Afí al moviment medievalista, va tenir un paper molt important en la recu-
peració i conservació del patrimoni històricdel país francès.

Aquest arquitecte va centrar la seva obra en la restauració i conservació 
de monuments i edificis simbòlics, el·laborant la teoria de la restauració 
estilística, d'aquí que personatges com Joan Martorell, qui fes edificis sim-
bòlics i Gaudí, mostressin interès per aquest persontatge.

Joan Martorell i Montells 30:

Professor i mentor d’Antoni Gaudí, compartien filosofia, referents arqui-
tectònics i no va dubtar en usar a l’arquitecte com a delineant així com 
presentar-lo com a arqutiecte de la Sagrada Família i també al seu futur 
mecenes, Eusebi Güell. És el personatge clau que dona un impuls de con-
fiança cap a Antoni. 
La posterior relació amb el temple com amb el mecenes és història.

Josep Fontserè i Mestre 31:

Comptà amb Antoni Gaudí per al disseny de diferents parts 
de la seva intervenció al parc de la Ciutadella, com la re-
organització espacial del parc, la urbanització, així com la 
font, les reixes metàl·liques i les portes d'accés del parc. 

Aquest personatge es destaca per l'ús del ferro com a ele-
ment constructiu decoratiu. Element que s'usaria sovint 
en el moviment modernista en el qual es desenvolupava 
l'autor. 

El vincle amb Gaudí esdevé d'amistat, i com que aquest no 
tenia títol d'arquitecte, van  ser col·laboradors i fou Gaudí 
qui va signar per ell obres com la Casa Museu Gaudí. 
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IDENTITATS_ ANTONI GAUDÍ I   COL·LABORADORS

El treball amb Gaudí requeria d'adaptació al seu par-
ticular mètode de projectar i dirigir obres, diferent 
dels seus col·legues. 

Els plànols redactats per tramitar les llicències 
d'obra, amb excepció dels seus primers treballs quan 
delineaba ell mateix elaborats dibuixos, són curts i 
es limiten a el mínim per complir amb la gestió ad-
ministrativa. 

En ocasions el resultat final va ser força diferent del 
que reflectit en ells, ja que constantment canviava 
d'opinió en funció de com es desenvolupava el pro-
jecte, del que els artesans, treballant conjuntament 
amb ell li deien de canviar...

L'escala més local va fer que Gaudí tingués vincula-
ció directa en gairebé tots els processos de creació 
de les seves obres, per tant sí es podria afirmar que 
les decisions eren preses per l'autor, essent els seus 
col·laboradors seguidors de la seva ideologia. 

Tot i així, tingué grans seguidors de la seva obra així 
com col·laboradors que van ajudar a l'arquitecte a fer 
realitat les seves obres. 

Josep Francesc Ràfols i Fontanals 34:

Josep, va ser un estret col·laborador i participant de les obres 
de la Sagrada Família, l'obra mestra de Gaudí. 

Dedicat més a la teorització que a la pràctica de l'arquitec-
tura, l'estreta relacio amb Gaudí li va permetre escriure la 
primera biografia sobre Antoni, així com un estudi exhaustiu 
del Modernisme català, el primer de fet. 

Joan Rubió i Bellver 32:

Deixeble i col·laborador de Gaudí, va ser un dels més importants codifica-
dors de les seves idees, potenciant l’anomenat gaudinisme.

Rubió esdevé el primer arquitecte titulat que va col·laborar amb Gaudí, la 
seva vinculació va ser intermitent, per discrepàncies amb un altre col·la-
borador modernista de Gaudí, Josep Maria Jujol, qui també participà a les 
obres Gaudinianes de la Pedrera, la Casa Batlló i el Parc Güell. 

Una relació que es podria classificar en tres períodes:

De 1893 a 1900, en què Rubió pràcticament no té cap encàrrec parti-
cular. Va participar en molts dels projectes de Gaudí d'aquests anys. Es 
va consolidar com un fiable col·laborador seu, sobretot en tots aquells 
aspectes tècnics i constructius, especialment en els càlculs gràfics de les 
estructures.

De 1900 a 1906, anys de gran intensitat pel seu compte. Es desmarcà 
de l'entorn de Gaudí per les discrepàncies amb Jujol, encara que seguirà 
col·laborant ocasionalment amb el seu mestre i sempre defensarà el pro-
jecte gaudinià en els seus articles o pronunciaments.

De 1906 a 1926, en què treballa en plena autonomia com a arquitecte i 
col·labora en algunes obres concretes amb Gaudí.

Isidre Puig i Boada 33:

Amant del modernisme, quan era estudiant va ja conéixer a l'arqui-
tecte que admirava, Antoni Gaudí, de qui va passar ràpidament a ser 
deixeble i posteriorment col·laborador. 

Aquest arquitecte va ajudar i col·laborar a Gaudí en les seves obres 
fins i tot esdevenint codirector d'obres de la Sagrada Família un cop 
el mestre va morir, per seguir el seu llegat. 

Gran estudiós de l'obra de Gaudí i fidel al seu estil, va publicar un 
estudi sobre la Sagrada Família, i posteriorment a la mort de Gaudí, 
va seguir amb l'estil del mateix aplicant les seves pertinents modifi-
cacions. 
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Voldria fer una citació d'aquells col·laboradors, arte-
sans, arquitectes, industrials, que van formar part de 
l'obra de Gaudí:

Arquitectes:
Francesc Berenguer i Mestres (1866-1914) - Josep Canaleta i 
Cuadras - Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949) - Camil Oliveras 
Gensana - Joan Rubió i Bellver  - Domènec Sugrañes i Gras - Cé-
sar Martinell i Brunet - Josep Francesc Ràfols i Fontanals - Fran-
cesc Folguera i Grassi - Joan Bergós i Massó - Francesc Quintana 
i Vidal

Escultors:
Joan Beltran - Jaume Busquets - Joan Flotats - Josep Llimona i 
Bruguera - Carles Mani i Roig - Joan Matamala i Flotats (1893-
1977) - Llorenç Matamala i Pinyol (1856-1927) - Joan Martí i Mat-
lleu - Rosend Nobas i Ballbé

Pintors:
Alexandre de Riquer i Ynglada - Ramon Tusquets i Maignon

Dibuixants:
Ricard Opisso i Sala

Constructors:   
Josep Bayo i Font - Policarpo Arias Rodriguez  - Agustí Massip
Claudi Alsina i Bonafont (1859-1934) - Josep Pardo i Casanovas

Carpinteria y ebanistes: 
Joan Munné Seraní (1861-1938) - Eudald Puntí  - Plans i Casas
Julià Soley - Casas i Bardés - Planas i Queraltó - Joan Bertran
Tomàs Bernat

Ceramistes:  
Pujol i Bausis - Sebastià Ribó

Manyans: 
Joan Oñós - Josep Badia Miarnau - Lluís Badia Miarnau - Vallet 
i Piqué

Decoradors:
Gaspar Homar   - Antoni Oliva  - Francesc Vidal i Jevellí - Sadurní 
Vilalta i Amenós
Estructuras de hierro:  
Torres Ferreria i Construccions - Germans Badía - Salvador Gaba-
rró - Vallet i Piqué  - Manyach  - Aleix Clapés i Puig

Marbre: Taller Ventura Germans
Vidreres: Tallers Pelegrí
Guixaires:  Joan Beltrán
Mà d'obres: Agustí Massip
Varis: Julià Bardié i Pardo
Vicenç Vilarrúbias i Valls



IDENTITATS_ COM AFECTA AQUEST TREBALL EN EQUIP EN LA VIDA DE L’ESTUDIANT

L'objecte d'aquest treball és, sempre des d'un punt de vista subjectiu, donar a conèixer la importància 
del treball en grup, exemplificant ocasions en que s'ha desenvolupat darrera de grans figures de l'arqui-
tectura. 

L'agrupació entre individus és inevitable, per la naturalesa humana del nostre adn, i per tant aquest tre-
ball grupal no es desenvolupa únicament en la faceta laboral, sinó que aquest comença a coure ja des 
de l'etapa universitària (si parlem únicament de coneixement arquitectònic). 

Tant és així que quan s'analitza la trajectòria universitària d'un alumne, especialment de l'ETSAV, se'm 
genera una qüestió que no pot quedar exclosa d'aquest relat. I aquesta és la següent: Sent aquesta una 
escola tècnica on es promou i potencia el treball grupal per sobre qualsevol individualitat, com és que a 
l'hora d'estudiar els nostres referents, aquests es presenten com a figures úniques de la seva obra?

La meva voluntat doncs, és poder mostrar la meva inquietud  sobre la qüestió, ja que la metodologia de 
presentació de grans figures com a font artística única, genera una idealització errònia de la nostra pro-
fessió, la qual dista molt del concepte d'una única figura darrere un gran projecte, i per tant vull expressar 
totes les virtuts relacionades amb haver desenvolupat un projecte de forma col·lectiva.
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IDENTITATS_ L’ESTUDIANT UNIVERSITARI __ TAP PuC   I    Resultat

En primer lloc, voldria lligar l'últim arquitecte  exposat 
amb un projecte que, d’alguna manera va marcar el 
meu recorregut com a estudiant d’arquitectura. 

El desenvolupament del projecte relacionat am la Sa-
grada Família, ha estat gràcies i per parts iguals a: els 
mentors (entesos com a professors), els companys 
sense els quals no hagués pogut desenvolupar ni una 
quarta part de conceptes que vam assolir, així com 
els grans entesos en A. Gaudí, com són en Jordi Faulí 
i Oller, arquitecte de la Sagrada Família, i també Juan 
José Lahuerta, director de la Càtedra Gaudí.

Projecte d'estudi de l'actual proposta urbanística entorn a l'escala d'entrada al temple, que consta 
d'una gran avinguda intra-illes de l'eixample, amb propostes alternatives seguint línies i interpreta-
cions dels conceptes que Antoni Gaudí va projectar com a solucions a "l'entorn Sagrada Família".

El resultat del projecte van ser quatre propostes diferents, plantejant quatre escenaris que contenen 
les mateixes bases teòriques però que a partir de debats de l'equip derivaven en solucions diverses., 
com són diferents formes de l'escala i vestíbul d'entrada al temple. Així doncs, l'objectiu del projecte 
era identificar possibles escenaris que es podrien reproduir i projectar en un futur. 

Aquestes quatre solucions, s'acosten i respecten més al pensament i metodologia Gaudiniana que 
no pas la gran avinguda, lluny de plantejar punts de vista diagonals del temple, limitant-ne la seva 
magnitut. 

PROPOSTA 1: 
Aquesta proposta, plantejada com un escenari 
possible, seri la de seguir el pla urbanístic pro-
posat actualment, respectant l'escala de Gaudí i 
obrint una gran avinguda. 

PROPOSTA 2: 
Aquesta proposta seria una alternativa a l'an-
terior. Se segueix respectant l'escala de Gaudí 
i l'avinguda en l'illa inferior, però es proposa fer 
una "tabula rasa" a l'illa superior i urbanitzar-hi 
un parc. 

PROPOSTA 3: 
Entrant en propostes per part de l'equip, en pre-
sentem aquesta com a resultat d'un estudi mi-
nuciós a l'entorn urbanístic complementat amb 
un estudi complet de la ideologia de projecció 
de Gaudí a partir de punts de vista i cúpules. 

PROPOSTA 4: 
La darrera proposta presenta una variant a l'an-
terior, generant espais explícitament per poder 
adorar el temple des de l'espai exterior, des de 
diferents punts on es veiés la magnitut del tem-
ple sempre amb càrrega programàtica. 29 30
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IDENTITATS_ L’ESTUDIANT UNIVERSITARI __ TAP PuC __ El desenvolupament   I    Bases 

En qualsevol projecte desenvolupat per un equip de treball, la part inicial i per tant, essencial per 
al bon funcionament dinàmic i equitatiu del grup, s'han de tenir ben clares les bases teòriques, 
l'objecte d'estudi i que tots els integrants del col·lectiu les dominin i posin en comú. És així com 
posteriorment s'assoliran uns resultats extraodinaris. 

Per tant, els quatre integrants del grup, en aquest projecte, vam dedicar molts esforços en entendre 
el pensament urbanístic Gaudinià de l'entorn del temple, que va ser la base perfecta que ens va 
llençar a tots cap a un únic objectiu: Intentar adaptar l'actualitat al projecte inicial de Gaudí.

El monument de la sagrada família necessita per la seva 
magnitud, les mateixes proporcions en espai lliure per la 
seva bona relació amb l’entorn més inmediat. al llarg dels 
anys, l’àmbit de la sagrada família ha vist com l’edificació 
del seu voltant anava suprimint la idea de tenir l’estrella 
com a plaça del temple. les especulacions inmobiliaries 
han definit un parc edificat que ni transmet les qualitats de 
la barcelona amb identitat, ni te les capacitats d’otorgar un 
valor afegit al diàleg entre ciutadà i monument.

La configuració de l’espai exterior de la sagrada família 
proposat per gaudí, ve donada pels eixos visuals establerts 
per les vies principals d’accés al temple. Amb una llargada 
de 165 m , Gaudí estableix 8 eixos visuals i se’n afegeix el 
9é quan es fa la avinguda Gaudí.
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IDENTITATS_ L’ESTUDIANT UNIVERSITARI __ TAP PuC __ El desenvolupament  I  Col·laboradors La proposta més ferma per part de l'equip de treball estu-
diantat que vam desenvolupar el projecte, va ser l'anomenat 
Praetorium, que significa vestíbul, zona d'accés a. 

Aquesta va ser la resultant d'un minuciós i exhaustiu estudi 
del parc edificat a les dues illes inferiors al temple, on, lluny 
de plantejar una gran avinguda, el que plantejem són petites 
actuacions en punts concrets per a afectar el mínim possi-
ble als veïns així com només actuar en aquells punts que 
beneficiaven les intencions projectuals i visuals del projecte 
de Gaudí. 

Així doncs, la idea és projectar el temple i que, amb una forta 
càrrega programàtica es generin recorreguts que penetren 
en l'atmosfera del temple des del carrer Aragó. 

L'accés principal del temple s'endinsa a l'illa inferior, per-
llongant la sensació d'estar dins del mateix tot i estar-hi 
físicament fora. L'escala perd importància enfront l'espai 
de contemplació del temple. Aquest espai es tradueix en 
el praetòrium, situat frontalment, així com operacions pro-
gramàtiques amb efecte "mirador" des de punts on s'aprecia 
la profunditat del temple. 

Totes les operacions, els estudis, els anàlisis, els concep-
tes i la ubicació del projecte exposat en aquestes planes 
no hagués sorgit sinó fos per una completa connexió, com-
penetració i benentesa projectual entre membres de l'equip 
projectant. 
Aquest projecte és el producte d'un quasi bé perfecte treball 
en equip. 

. 
"Sovint els grups humans i conseqüentment els grups de treball no 
són perfectes, les desavinenses fan trontollar l'objectiu comú, i fins 
i tot la figura del líder es pot diluir, però no importa quin nom tingui 
aquesta figura, perquè si tot un col·lectiu confia en el destí, qualsevol 
altra persona pot ocupar-ne el seu roll."
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IDENTITATS_ L’ESTUDIANT UNIVERSITARI __ TAP PteF   I    Resultat

Hibribadització, Badia del Vallès. Un projecte pensat per la millora d'equipaments i serveis per a la 
comunitat de la ciutat. Resultant un híbrid, seguint referents mundials i aprofitant conceptes de gran 
escala, plantes lliures i forjats de formigó de Le Corbusier, vam projectar conjuntament alumnes amb 
l'assessorament de professors, un gran edifici que reunís les mancances i necessitats del poble. 

Aquest és el resultat, el resultat d'un projecte d'equip on 
la base ha sigut un intens anàlisi de l'entorn on s'ubica el 
projecte, de les necessitats dels vaïns, les demandes, els 
programes ja existents, la capacitat, el potencial i els equi-
paments que enriqueixen i aquells que enriquirien la ciutat. 

És el resultat de la connexió entre tres maneres de pen-
sar, d'argumentar i d'el·laborar projectes com són la d'en 
Xavi, Sara i jo mateix. El resultat de nodrir-nos de refe-
rents, d'escoltar els nostres professors, sense els quals no 
haguessim optat per aquest objectiu final. El resultat de 
creure que la pluralitat de metodologies, si es condueixen 
cap un objectiu comú, no fan més que nodrir el projecte i 
donar-li noves dimensions conceptuals. 

El resultat, un edifici híbrid, híbrid en col·lectius, en mate-
rialitat, en càrrega programàtica, en relacions visuals, so-
nores i tàctils, un híbrid en pluralitat de recorreguts, una 
solució arquitectònica a d'altres programes urbanístics que 
no contemplen un anàlisi tant destinat a les necessitats 
dels veïns, sinó que directament donen solucions a neces-
sitats exclusivament capitalistes. 
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IDENTITATS_ L’ESTUDIANT UNIVERSITARI __ TAP PteF __ El desenvolupament I Col·laboradors

L'aportació de cadascun dels membres del grup ha sigut essencial per arribar a des-
envolupar el projecte de la manera expressada en aquestes làmines. Construïnt del 
ple al buit, generant recorreguts després d'un exhaustiu anàlisi dels existents, ge-
nerant espais segons visuals, il·luminació, so, privacitat... I aprenent noves maneres 
d'expressar el projecte que són senzilles i clares per transmetre el missatge. 

En aquestes planes vull sobretot donar importància a l'en-
riquiment personal que suposa aprendre noves maneres 
d'interpretar, projectar i desenvolupar un projecte.

Aquests dibuixos van ser conceptualment pensats per tot 
l'equip, però un membre en va proposar l'expressió del ma-
teix i expressió gràfica d'una manera esquemàtica que als 
altres membres no se'ns hagués acut. 

Per tant donar valor afegit al fet que tres mens de caracte-
rístiques diferents generen un producte molt més enriquit i 
de dimensions exponencialment més desenvolupades que 
una ment de sola.  
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CONCLUSIONS_ 

És clar que vivim en una societat on es valora l'ego individual per sobre 
qualsevol fita assolida en conjunt. És per això que he volgut manifestar 
la necessitat d'expressar la importància del col·lectiu sobretot en una 
professió on és existent una gran quantitat d'agents i variables per a què 
un projecte surti endavant de la millor manera possible. 

És veritat que cada cop més, a les dues últimes dècades, ha anat aga-
fant protagonisme la figura d'un despatx darrere un projecte, com serien 
els cases de BIG, MVRDV, OMA... entre molts d'altres, però també se-
gueix havent el·logis sobretot individuals als seus líders, que són Bjarke 
Ingels, Winy Maas i Rem Koolhaas respectivament. 

La tendència és bona, però en aquest treball he intentat reflectir la im-
portància de donar valor al fet que en un futur com a professionals, els 
estudiants per a realitzar projectes necessitarem d'ajuda d'un grup de 
treball, ajuda de constructors, de la mà d'obra, dels industrials... Tot un 
seguit de factors que no s'introdueixen pràcticament durant la carrera 
d'arquitectura, els quals són essencials per a poder realitzar un projecte 
amb èxit. 

Per finalitzar, agrair que l'experiència universitaria en quasi bé totes les 
matèries, hagi estat guiada per la fomentació del treball en equip. 
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tectura-geometrica-a-la-medida-humana/
_Alejandro Valdivieso. UPM. Historia de la arquitec-
tura y urbanismo. Disponible a: http://composicion.
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busier. Disponible a: https://es.wikiarquitectura.com/
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_Fundación Juan March. Angela García de Paredes. 
Charlotte Perriand. Un art de vivre Disponible a: https://
www.youtube.com/watch?v=uFlQWkoxGdw&t=295s
_Arquitectura y diseño. Charlotte Perriand. Disponible 
a: https://www.arquitecturaydiseno.es/diseno/charlot-
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Pierre Jeanneret:
_El País. 21-12-2019. El arquitecto eclipsado por su 
primo, Le Corbusier. Disponible a: https://elpais.com/
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_Arquitectura y diseño. Pierre Jeanneret, mucho más 
que el coautor de Le Corbusier. Disponible a: https://
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