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Quan miro endavant veig un home molt 
més compromès amb la societat i el 
món on viu. Ha seguit un llarg camí que 
va iniciar ara fa cinc anys en el moment 
que va començar la carrera 
d'arquitectura. No sé on és ni cap on 
va, hi ha boira i el camí és incert, però 
això sí, es mou, sense aturar-se, de la 
mateixa manera que una baldufa 
necessita girar per estar en equilibri. 

Vindran temps de canvis i incerteses; 
prendrà més responsabilitats i s'haurà 
d'incorporar al mercat laboral. Es 
pregunta si haurà aprofitat bé la seva 
educació la qual, a vegades, ha pecat 
de ser distant al món laboral i si serà 
capaç d'adaptar-s'hi i col·laborar-hi. Els 
canvis no seran només personals, el 
món evoluciona cada cop més ràpid i 
depara moltes incògnites però alhora 
moltes esperances. 

Sap que s'aproxima a un nou 
començament, un nou salt cap 
endavant que pot canviar-ho tot. Tot i 
així, no té massa clar què vol fer ni com 
ho vol fer, ni tan sols per on començar 
o quina direcció prendre però quan 
acabi els estudis i arribi el moment, ho 
farà perquè la seva formació l'ha 
preparat per analitzar el món des d'una 
perspectiva pràctica però alhora 
reflexiva amb les necessitats socials. 

Les opcions són múltiples i totes elles 
són vàlides, no dedicar-se a una feina 
estrictament d'arquitecte també és una 

alternativa a considerar tenint en 
compte les previsions laborals, 
econòmiques i socials. Hi ha altres 
camps on podria actuar-hi, com el 
disseny, la comunicació o l'educació. 
És per això que no descarta en absolut 
seguir estudiant i aprenent de nous 
camps de coneixement com els 
esmentats anteriorment i també d'altres 
com ara administració i direcció 
d'empreses o economia per aprendre a 
engegar projectes propis i prendre la 
iniciativa i també comprendre millor 
l'estructura i el funcionament dels 
diners, que agradi o no, són un 
important motor de canvi tant a millor 
com a pitjor en funció de les intencions 
que hi hagi darrere. Alhora també li 
convindria millorar els coneguts, 
especialment el camp informàtic que ha 
esdevingut vital i que, a més, canvia 
vertiginosament. 

El procés a seguir per encarar aquest 
projecte és el mateix que ha après 
aquests darrers anys i que sempre li ha 
funcionat correctament: primer trobar la 
necessitat; en segon lloc, analitzar 
l'entorn i recaptar tota la informació 
necessària; per finalment, a través 
d'una idea i intenció honesta i sincera, 
poder arribar a una solució 
satisfactòria. 

Durant tots aquests anys a la 
universitat ha anat prenent consciència 
de com funciona la societat en la que 
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convivim, els seus punts forts; 
principalment el sistema social, on la 
col·laboració i participació dels 
individuals beneficia al conjunt, i els 
seus punts dèbils; sobretot el sistema 
econòmic, on les decisions d'individuals 
sovint perjudiquen el conjunt. 

Ara miro endavant i d'alguna manera o 
altra, però sempre propera a la gent i 
per a la gent, treballaré incansablement 
per canviar el nostre món i la nostra 
societat. Perquè què és, doncs, un 
arquitecte sinó algú que analitza i 
qüestiona el món i pretén millorar-lo 
eradicant injustícies i misèries i 
promocionant la justícia i l'honestedat a 
través de l'esforç i la dedicació? Tot 
això mitjançant l'eina de canvi i 
transformació que és l'arquitectura i 
malgrat la dificultat que suposa 
enfrontar-s'hi en minoria, o sovint, tot 
sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


