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Learning is an appendage of ourselves; wherever we are, is also our learning.

William Shakespeare
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I.

PR I M E R E S  

REFLEXIONS

e l  c a n v i  d e  m i r a d a  a 
través  de l ’arquitectura.



La creixent inquietud experimentada cap a 
aquests temes, va desembocar també en la ne-
cessitat de no quedar-me només amb allò que 
s’impartia de forma obligatòria i potser reglada, 
sinó que aviat em vaig interessar per aprofitar to-
tes les oportunitats i vivències que anaven apa-
reixent i em permetien conèixer de primera mà i 
apropar-me a allò que més m’interessava.

Per a mi algunes d’aquestes vivències tenen a 
veure també amb experiències viscudes fora de 
les aules, com tallers, concursos, workshops, etc., 
però sobretot destaca per a mi el temps que 
vaig passar com a col·laborador al departament 
d’EGA realitzant estudis sobre complexitat urba-
na, i posteriorment les pràctiques realitzades a la 
Càtedra d’Urbanística de l’escola, estudiant els 
processos de creixement de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, que van potenciar el meu interès 
envers la matèria.

Posteriorment la meva inquietud sobre com es 
materialitza l’arquitectura m’ha portat a realitzar 
pràctiques a diferents estudis, permetent-me en-
tendre com allò que els arquitectes volem mate-
rialitzar pot esdevenir una realitat palpable, i que 
complementa així la teoria rebuda a l’escola, 
que no sempre va lligada amb concrecions reals 
d’allò que es treballa, i que l’escola hauria d’as-
solir com a aprenentatge obligatori i comú dels 
estudiants. És a dir, oferir un aprenentatge pro-
fessional, en forma de pràctiques per part de la 
universitat, seria molt positiu per als estudiants a 
l’hora d’enfrontar-se a allò per al que s’han estat 
preparant durant tant de temps.

Al igual que fa R. Moneo al parlar de l’arquitec-
tura, he d’agrair al estudi d’aquesta el perme-
tre’m “mirar el món a través dels seus ulls”. Com 
a escola s’hauria d’acceptar però el repte de 
construir aquesta nova mirada que la societat 
demanda per part de l’arquitecte, més centra-
da en els temes socials que en la conversa pro-
fessional autoreferenciada. Com a professió de 
vessant humanista que aspira a oferir un servei 
a la societat, tenim l’obligació de conèixer-la i 
formar-ne part més enllà dels murs que delimiten 
la nostre escola.

A tall de tancament per aquestes primeres re-
flexions, he de concloure que l’obtenció del grau 
és una possibilitat de continuar formant-me i es-
tudiant l’arquitectura, la ciutat, i els agents que 
intervenen, i parafrasejant a R.M. Rilke, “viure ara 
les preguntes. Viure després potser, un dia llunyà, 
entrant en les respostes”, alhora que permetent 
també dur a terme la pràctica professional que 
possibilita la concreció real d’aquelles respostes 
que es van trobant en un camí, el de l’estudi de 
l’arquitectura, que encara es troba per els estu-
diants que finalitzem el grau, en un inici.
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Esbossant aquestes primeres línies, em sorprenc 
a mi mateix reflexionant sobre la gran diferència 
entre aquell alumne que obria per primer cop la 
porta d’una de les aules de l’escola d’arquitec-
tura del Vallès , i aquest que es troba explicant el 
significat que ha tingut per a ell el temps que ha 
passat entre ambdós. La diferència entre aquell 
que pensava que l’arquitectura era qüestió gai-
rebé només d’edificis, i aquest que pensa que 
només són una petita part de tot el que aquesta 
representa. Aquell que només mirava construc-
cions, i aquest que vol veure-hi també a les per-
sones,  aquelles que donen sentit a l’arquitectura.

Interessat per les qüestions tecnològiques i la cièn-
cia, vaig optar per iniciar els estudis d’arquitec-
tura. Tot i pertànyer a una escola d’alt contingut 
tècnic i sobretot en les matèries de construcció, el 
caràcter transversal d’allò que concernia a l’ar-
quitectura em va sorprendre. Aviat em vaig sentir 
atret per aquesta mirada amplia que m’oferien 
aquests estudis. Recordo que les primeres classes 
d’Arquitectura i Ciutat em van causar gran impac-
te, i penso que va ser aquí quan vaig començar 
a entendre que l’arquitectura no eren episodis de 
construcció aïllats que uns quants escollits tenien 
el privilegi de concebre. L’arquitectura agafava 
per a mi significat com a generadora de diferents 
espais per a la societat, que era la que realment 
construïa el seu entorn com a reflex de la seva 
forma de viure.

Així, vaig continuar avançant per aquest camí 
que és el grau d’arquitectura,  volent conèixer 
des de la forma de disposar un maó sobre un al-
tre, fins a la manera en que el creixement de les 
ciutats prenia forma.  Interessat per tot i tothom, 
buscava allò amb que m’havia de sentir iden-
tificat – impulsat de ben segur per un model de 
“super-especialització” establert a l’escola, i que 
ara no comparteixo -  i així em vaig anar decan-
tant per les qüestions que atenyien a la ciutat i el 
paisatge com a expressió de la cultura humana 
i que satisfeia les meves inquietuds de coneixe-
ment entorn allò que la arquitectura era capaç 
de generar. Ciutat, que com Claude Lévi-Strauss 
definia “ És a la vegada  objecte de naturalesa i 
subjecte de cultura; és individu i grup, és viscuda 
i imaginada: la cosa humana per excel·lència”.

D’aquesta manera, i juntament amb altres assig-
natures com La Ciutat i la Vida (fent-me veure que 
l’arquitectura ha d’estar a disposició de tothom 
que la necessita, facilitant els mitjans per que això 
sigui possible), L’Explosió de la Ciutat Contem-
porània (on vaig entendre el model de ciutat en 
el que vivim avui en dia), i Urbanística IV (on vaig 
poder desenvolupar en forma de projecte més les 
meves inquietuds que les meves certeses) em van 
permetre aprofundir en els coneixements de l’ur-
banisme i el paisatge.



II.

EL GRAU EN  

M O M E N T S

instantànies de l’aprenen-
tatge  compartit  a  l’ etsav.
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“[…] Para mí la pedagogía es mucho más sencilla 
que todo eso. Son dos palabras que en gran par-
te saqué o deduje del Juan de Mairena de Ma-
chado, que son amor y provocación. Que a uno 
le guste dar clase y que provoque a los chicos 
para que piensen por su cuenta. Y se acabó.”

-J.L. Sampedro- 

Primer de tot, tinc aquí la necessitat de ressaltar 
els dos aspectes que més positivament m’han 
deixat marca, referents al model d’ensenyament 
de l’escola del Vallès. La diferència entre impar-
tir i compartir el coneixement, i el fet de generar 
en els alumnes curiositat i ganes d’aprendre.

Més que per classes magistrals on existeix una cla-
ra divisió definitòria entre el docent que imparteix 
la matèria, i els estudiants aspirants a arribar a la 
franja de l’aprovat, l’escola té un gran valor com 
a centre on el coneixement es comparteix en-
tre professors i alumnes, més enllà de l’estructura 
d’orador – oient, on els alumnes som gairebé sem-
pre convidats a ser part activa en la dinàmica de 
les classes. Tenim la sort de pertànyer a una esco-
la on és comú trobar alumnes i professors parlant 
pels diferents espais comuns sobre allò que a tots 
ens ha portat a conviure en el mateix espai, la 
voluntat d’aprendre.

Això no serà cert per a tots els estudiants, com tam-
poc per a tots els docents, però és cert que sovint 
els alumnes del Vallès ens continuem interessant 
pels temes, coneixements, i matèries impartides 
a diferents assignatures molt de temps després 
d’haver-les cursat, i mantenim bona relació amb 
els professors, dels quals seguim aprenent des-
prés d’haver realitzat les assignatures que im-
parteixen. És important doncs seguir treballant i 
potenciant el caràcter proper, aquest tracte tan 
“humà” que l’ETSAV ofereix, on més que lliçons, 
el que se’ns transmet són ganes d’aprendre.

L’ESCOLA  DEL  VALLÈS  COM  A  INSTITUCIÓ

D’aquí en endavant, les reflexions es desenvo-
lupen seguint un fil conductor que ens portarà 
dels aspectes més genèrics cap a aquells més 
concrets.

En matricular-me l’any 2010 vaig inaugurar un 
nou pla d’estudis, el Grau en Arquitectura. Poste-
riorment, amb no poca insistència se’ns va con-
vidar a passar-nos a un nou pla engegat el 2014, 
el Grau en Estudis d’Arquitectura, el qual acabo 
cursant finalment. Afegim ara que des del primer 
dia em compartit classe amb molts estudiants 
del Pla del 94, i veurem el caos burocràtic que 
ha regnat durant el pas de la meva generació 
per l’escola. Per això demanaria que no es fes-
sin més plans a corre cuita per que ens enxam-
pen normatives o directrius que vénen dictades 
d’allà on vinguin, i dediquem-nos a pensar i re-
formular si cal els aspectes que no funcionen, 
però no deixem que l’ETSAV es converteixi en un 
laboratori de receptes canviants cada 4 cursos. 
Així podrem aprofitar tots el màxim de temps fent 
allò que venim a fer a l’escola sense tenir la sen-
sació de ser conillets d’índies.

L’ESTRUCTURA  D’ENSENYAMENT  A  L’ETSAV

Tot  i que avui en dia els equips de treball cada 
cop més es configuren mitjançant perfils pro-
fessionals diversos, on cadascú aporta els seus 
coneixements d’especialitat, fer valdre el pa-
per de l’arquitecte com a element vertebrador, 
o si més no, com a valedor d’un gran espectre 
de coneixement també és necessari. Negar la 
creixent tendència cap a l’especialització seria 
girar l’esquena a la realitat, però endinsar-nos en 
la tendència general sense prèvia reflexió seria 
fer un pas en fals. La component transversal de 
la nostra formació és un punt fort que hem de 
potenciar i valorar en un moment com l’actual 
on l’entesa entre diferents agents pren tanta re-
llevància.

És per això que l’actual distribució dels estudis en 
àrees de coneixement o departaments em sem-
bla adequada, però crec que s’hauria de fer un 
esforç per trobar més punts de permeabilitat en-
tre aquestes, sobretot als darrers cursos, de forma 
que l’aprenentatge resulti més intens i complet. 
Les assignatures on es combinen departaments, 
com els tallers de lletra, o la ja esmenada Arqui-
tectura i Ciutat, són un bon exemple d’assigna-
tures que els alumnes acostumem a trobar d’allò 
més interessants i determinants en el nostre pas 
per l’escola.

A continuació, s’analitzarà aquesta estructura del 
grau desgranada segons diverses assignatures.

GRÀFIC 1. Model a superar.

GRÀFIC 2. Model a potenciar
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El present gràfic permet visualitzar de forma més 
perceptiva com m’ha anat influenciat el grau, i es 
desenvolupa de la forma següent:

Primer, i seguint la guia docent, quadrimestre 
per quadrimestre he anat seleccionant aquelles 
assignatures de les quals no he pogut evitar fer-
ne menció, ja que m’han deixat una forta em-
premta, i han contribuït intensament en formar 
la meva manera d’entendre l’arquitectura. Així 
aquesta primera tria obeeix a un impuls de no 
deixar en l’oblit aquells moments dels quals més 
he après.

Segon. Sobre una línia temporal, donada pels 
quadrimestres en que aquestes assignatures han 
sigut impartides, les he anat col·locant sobre l’eix 
d’ordenades permetent veure com l’interès pel 
grau creixia a mesura que avançaven els cur-
sos. Bona mostra és la dificultat experimentada 
a l’hora de triar quines assignatures més m’han 
influenciat durant els últims cursos, ja que de to-
tes he après en gran mesura, però he volgut des-
tacar d’entre elles les que ho han fet per a mi 
més notòriament. Aquest fet m’impulsa decidi-
dament a continuar formant-me com arquitecte 
un cop acabat el grau. També he volgut indicar 
cada quadrimestre, quantes de les assignatures 
eren troncals (T) o optatives (O), fent evident que 
des del moment que aquestes es poden cursar, 
agafen gran importància, sobretot tenint en 
compte la diferència entre crèdits troncals cur-
sats i optatius. Avançaré així una de les conclu-
sions més importants que n’extrec: cal potenciar 
l’optativitat de la carrera per permetre atendre 
a les variadíssimes inquietuds que entre els dife-
rents alumnes es desperten, ja sigui dins l’esco-
la o permetent cursar assignatures d’altres cen-

tres propers o de la mateixa UPC. Tornaré sobre 
aquest tema a l’apartat de conclusions.

Tercer. Intervenint aquí de manera més decidida 
el caràcter subjectiu de la reflexió, se segueix un 
patró cromàtic que diferencia les assignatures 
escollides segons el departament al qual per-
tanyen, evidenciant quines àrees del grau més 
m’han interessat. Posteriorment, es fa coincidir 
en l’eix d’abscisses les assignatures dels mateixos 
departaments, permetent fer un seguiment tem-
poral de quines han sigut les àrees de coneixe-
ment que més m’han interessat en el transcórrer 
d’aquest temps.

En el camp de l’urbanisme i el paisatge es ma-
nifesta la curiositat que va despertar en mi Arqui-
tectura i Ciutat, i que en cursar TAP VI va acabar 
de consolidar-se en un interès decisiu a l’hora 
d’enfocar el camí a seguir en el grau, i que ho 
segueix sent ara per determinar els següents pas-
sos a donar, gràcies a la gran satisfacció que em 
queda havent cursat les assignatures d’aquesta 
línia. Tot i així he de fer notar que d’aquestes as-
signatures referents al departament d’urbanis-
me i que aquí apareixen, 2 són optatives, 2 són 
combinació de Projectes i Urbanisme, i una al-
tra és combinació de Composició i Urbanisme. 
La inquietud que sentia cap a l’urbanisme i el 
paisatgisme m’ha portat a realitzar pràctiques 
i col·laboracions diverses en aquest camp, on 
he pogut corroborar de bon grau el meu interès 
envers aquests coneixements, però és sensació 
compartida amb molts companys que ens sem-
bla haver descobert aquest interès per l’urbanis-
me en bona mesura fora de l’escola, o si més no 
de forma més determinant, a través de diferents 
experiències, i que ha sigut aleshores quan hem 

II.A. EL GRAU COM A CONTINUUM
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GRÀFIC 3. Assignatures escollides com a representació del grau. 

pogut gaudir de les assignatures que aquesta 
vessant ens oferia. Això em fa plantejar-me la 
idoneïtat de la docència troncal de l’urbanisme 
a l’escola -que tot i comptar amb grans urbanis-
tes i paisatgistes- molts cops he trobat llunyana, 
amb masses mirades cap enrere i poques passes 
cap endavant. També aquest punt es desenvo-
lupa de forma més decidida al darrer apartat de 
conclusions.

Pren també per a mi rellevància el coneixement 
adquirit a través de les assignatures de compo-
sició referents a la teoria i la història de l’arqui-
tectura. La meva naturalesa extremadament 
curiosa m’ha portat a endinsar-me en publica-
cions, llibres, conferències, i en tot allò que m’ha 
pogut aportar quelcom nou i interessant, però 
he d’admetre que aquest aspecte s’ha vist po-
tenciat gràcies al meu pas per algunes d’aques-
tes assignatures, i sobretot pel tracte amb alguns 
dels mestres que he trobat en aquest depar-
tament, disposats a ensenyar-te allò que esti-
guessis disposat a aprendre. Tot i així considero 
oportú dir que és el departament on existeixen 
més alt i baixos pel que fa a la qualitat de l’en-
senyament. Ha sigut fàcil escollir quines assig-
natures d’aquest departament han destacat 
sobre la resta, respecte d’aquelles on crec que 
els alumnes no hem rebut les nocions que se su-
posa hauríem d’haver rebut, o almenys aquesta 
és la sensació que em queda. Crec que aquest 
departament hauria de fer un esforç en encabir 
veritablement temari sobre història de l’art, molt 
necessari al meu entendre pels arquitectes, com 
a camp de treball i fins i tot d’experimentació del 
que molt podem – i ens queda- per aprendre. Per 
últim, i en contrast, vull expressar que des d’al-
tres assignatures – sobretot Composició V- s’està 

treballant en una línia molt encertada vinculant 
l’arquitectura amb la resta de pensament con-
temporani, encabint coneixements d’antropolo-
gia, sociologia, lingüística, etc. Animaria a seguir 
en aquesta direcció i potenciar-la en la mesura 
del possible.

No cal aprofundir gaire en el que suposa ser 
alumne de l’ETSAV en relació a l’estudi de les 
estructures i la construcció. Són els veritables 
punts forts de l’escola i estan enfocades d’una 
manera encertada: el pensament arquitectònic 
no pot separar-se de l’enteniment constructiu i 
estructural. Concepte, lloc, construcció, estruc-
tura, instal·lacions, etc. són realitats indissocia-
bles que configuren l’arquitectura que a l’escola 
i als alumnes ens interessa. Per tal de completar 
la meva reflexió envers aquestes matèries que ja 
van per bon camí, m’agradaria dir que encara 
hi ha marge per a un últim esforç que apropi als 
alumnes a la realitat tangible d’allò que acaba 
materialitzant l’arquitectura, en forma de visites 
a obres de forma més habitual -i fins i tot poder 
tocar i entrar en contacte directe amb els mate-
rials estudiats a classe- poden enriquir enorme-
ment el nostre aprenentatge.

Finalment, pel que fa al departament d’expres-
sió gràfica, cal dir que l’assignatura de Represen-
tació Arquitectònica III va suposar un gran pas 
endavant en la manera d’entendre i comunicar 
l’arquitectura. En un ofici de naturalesa enor-
mement comunicativa, la nostra escola presen-
ta una gran mancança en l’àmbit de “vendre 
el producte”. Una experiència que els alumnes 
vam gaudir moltíssim, juntament amb professors 
enormement implicats, i que em fa lamentar que 
no existeixin més assignatures d’aquest tipus.
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II.B. INSTANTÀNIES 

Havent seleccionat segons els diferents quadri-
mestres aquelles assignatures que més han deter-
minat el meu creixement com a estudiant d’arqui-
tectura, ara en un nou esforç de síntesi m’imposo 
la condició de parlar només d’una de les assig-
natures seleccionades de cada camp, per tal de 
sofisticar l’elecció feta anteriorment de manera  
gairebé impulsiva.

Així és possible dur a terme un doble objectiu:

- Per una banda, la reflexió serà més transversal, 
englobant l’ampli espectre de coneixement que 
s’imparteix, diferenciant-se aquests segons els de-
partaments.

- D’altra banda, dóna un matís d’objectivitat dins 
d’una primera elecció tan subjectiva, i força a 
discernir i evidenciar quins són els trets més valuo-
sos dins del grau que s’han de potenciar, i a partir 
dels quals encarar futures discussions.

Les assignatures escollides segons els departa-
ments són:

 Urbanisme: La Ciutat i la Vida
 Composició: Arquitectura i Ciutat
 Construcció: Bases per la Tècnica
 Estructures: Estructures II
 E. Gràfica: Rep. Arquitectònica III
 Projectes: TAP VI

Aquestes assignatures serveixen doncs com a 
mostra d’allò més destacable de cada camp de 
coneixement.

Cinc característiques serveixen per mesurar 
l’aprenentatge obtingut:

 1 - Empatia envers l’assignatura.
 2 - Habilitats adquirides.
 3 - Col·laboració. Treball en grups.
 4 - Transversalitat.
 5 - Aprenentatge global.

Establerts els punts a analitzar, aquests es mesura-
ran sota una doble intenció -altre cop- segons 2 
paràmetres que es quantificaran en graus de l’1 
al 5:

- INTENSITAT: permet valorar en quin grau s’ha 
desenvolupat cadascun dels 5 punts d’anàlisi.

-CREIXEMENT PERSONAL: aquest paràmetre per-
met introduir un matís íntim, per tal de valorar tam-
bé com ha influït l’assignatura de manera més 
subjectiva en el creixement propi.

Els següents gràfics exemplifiquen el procés.

GRÀFIC 4.  Representació de la intensitat.

GRÀFIC 5.  Representació del creixement.

GRÀFIC 6.  Exemple de la representació

Mentre més gran sigui el radi del valor analitzat, 
millor es valoren els resultats obtinguts, i que de 
l’assignatura s’han extret.

Mentre més central sigui la posició de la circum-
ferència del valor analitzat, més haurà contribuït 
al propi creixement personal.

Així, un radi gran, però molt separat del centre 
significarà que tot i estar ben valorat, potser no 
ha contribuït tant en la meva formació com un 
cercle de radi menor en una posició més central.



8

LA CIUTAT I LA VIDA
En el camp de l’urbanisme aquesta assignatura 
mereix una menció especial, en tant que repre-
senta un dels pocs exemples –si no l’únic- on es 
tracta en profunditat la urbanització mal anome-
nada “marginal”. Arquitectura dirigida a les per-
sones més necessitades en el sentit més cru de la 
paraula. Urbanisme destinat fins a les últimes con-
seqüències a l’ésser humà.

Aquesta assignatura marca un punt d’inflexió en 
la manera d’entendre la ciutat i la seva formació 
com a resposta a les necessitats de l’home, on l’ar-
quitecte juga un paper de catalitzador d’aquesta 
experiència en estreta relació amb aquells pels qui 
treballa. Som així un agent més de la societat que 
acaba donant forma al nostre entorn.

EMPATIA COL·LAB.HABILITATS TRANSVERS. APRENENTATGE

5/1 3/2 2/4 4/C 5/1
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ARQUITECTURA I CIUTAT
L’aposta de l’assignatura per reunir història de l’ar-
quitectura i de l’urbanisme en un mateix espai, per-
metent adquirir un enteniment global de com s’ha 
anat configurant la ciutat viscuda per l’home, és 
sens dubte el tret més destacable. Un temari molt 
ben escollit que engloba des de la ciutat antiga 
fins a l’actual, impartida per dos veritables experts 
en la matèria, genera una combinació que resulta 
una experiència única pels alumnes.

Fonamentals també les reiterades al·lusions que 
els professors fan a altres camps del pensament 
i la història, fet que desemboca en un amplíssim 
ventall de coneixement capaç de despertar en 
els alumnes una curiositat que a molts ens acom-
panya des d’aleshores.

EMPATIA COL·LAB.HABILITATS TRANSVERS. APRENENTATGE

5/1 3/3 2/5 4/1 3/C
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BASES PER LA TÈCNICA
Aprendre de forma activa, comprovant i aplicant 
físicament allò estudiat a les classes teòriques en 
forma de prototips mesurables, ha esdevingut 
una de les experiències més destacables de tot 
el grau. Entrar en la dinàmica de l’aprenentatge  
actiu des del primer dia a l’escola ha sigut deter-
minant en la forma de fer de tots els que hem cur-
sat Bases per la Tècnica.

Els conceptes constructius adquirits i el funciona-
ment físic de l’edifici va ser assolit de tal forma 
que tots els alumnes els hem recordat i tingut clars 
la resta de la carrera, i és en bona mesura grà-
cies a la forma d’aprenentatge que aconsegueix 
aquesta assignatura. “Aprendre fent” és un bon 
resum del que aquesta ofereix.

EMPATIA COL·LAB.HABILITATS TRANSVERS. APRENENTATGE

3/3 4/3 3/2 1/5 4/1
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ESTRUCTURES II
Queda clar que aquesta és una de les assignatu-
res referents de l’escola, impartida per un dels pro-
fessors també referents de l’ETSAV, que ha definit 
de forma imprescindible als arquitectes formats 
al Vallès. Entendre, en el sentit més profund de la 
paraula, el paper que tenen les estructures com 
a element indissociable de l’arquitectura és una 
de les característiques principals que distingeixen 
la nostra manera de concebre l’arquitectura, i ho 
devem en gran part a aquesta assignatura.

Aquesta aconsegueix que els alumnes entenguin 
veritablement els fenòmens estructurals que ac-
tuen i intervenen en l’arquitectura, i fa que els 
alumnes arribem a projectar amb bon rigor tant 
constructiu com estructural des de ben aviat.

EMPATIA COL·LAB.HABILITATS TRANSVERS. APRENENTATGE

4/1 4/2 0/5 2/4 4/1
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REP. ARQUITECTÒNICA III
La gran capacitat comunicativa de que dota 
aquesta assignatura és inestimable en un temps 
com l’actual, on una societat sobresaturada d’in-
formació demanda un esforç comunicatiu extra. 
Fonamental com a eina de treball, que permet 
no sols explicar el projecte, sinó fer-ho de forma 
atractiva.

No només aquest aspecte destaca de Represen-
tació Arquitectònica III, sinó que la gran implica-
ció per part dels professors en transmetre tots els 
coneixements possibles, i no únicament aquells 
que la guia docent es limita a descriure com a 
propis de l’assignatura, desemboca en un gran 
coneixement adquirit mitjançant uns treballs que 
resulten d’allò més interessants.

EMPATIA COL·LAB.HABILITATS TRANSVERS. APRENENTATGE

5/1 4/1 3/2 3/2 4/1
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TALLER ARQ.  I PROJECTES VI
És de ben segur el taller que més m’ha marcat 
fins al moment d’escriure aquestes reflexions. La 
inquietud que em va generar l’aspecte urbà de 
l’arquitectura en els cursos anteriors va desembo-
car en un ferm interès per la matèria a partir de 
cursar aquesta assignatura.

L’oportunitat de reflexionar sobre l’arquitectura 
des d’una visió més global, i entendre veritable-
ment els processos que conformen el lloc des de 
les primeres fases de projecte és el fet més desta-
cable d’aquest taller. També juga un gran paper 
en l’aprenentatge adquirit l’intens treball en grup 
que es genera, on s’entén fins a on pot arribar el 
projecte com a resultat d’un debat conjunt entre 
membres d’un mateix equip.

EMPATIA COL·LAB.HABILITATS TRANSVERS. APRENENTATGE

4/2 4/C 4/1 2/2 4/1
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Resta ara, per finalitzar, una mirada conjunta so-
bre la superposició d’aquestes assignatures com 
a representants dels diferents departaments de 
l’escola. És cert que no totes les assignatures 
del mateix departament són iguals i es regeixen 
per un patró comú, però les conclusions extre-
tes d’aquest anàlisi pretenen ser propositives pel 
que fa a l’ensenyament de l’escola més enllà 
d’aquesta selecció d’assignatures. Aquest gràfic 
pretén doncs provocar aquesta reflexió a mode 

de resum gràfic del que aquest segon apartat de 
reflexions acadèmiques ha esdevingut.

Així, potenciar el treball en veritables grups cohe-
sionats, on els diferents alumnes sumen per arribar 
a un nivell d’aprenentatge més intens, i augmen-
tar el grau de transversalitat i holisme de les assig-
natures i coneixements impartits, esdevenen dos 
veritables fites a tindre en compte en una revisió 
d’allò que el grau pot arribar a oferir.
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III.

CONCLUSIÓ

TRANSITÒRIA

pensaments  i   ref lexions 
sobre un camí en procés.
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Transitòria en tant que vol despullar de la connota-
ció de “finalització” a unes conclusions que són una 
cristal·lització de pensaments sobre un camí que 
no acaba per a mi aquí. Una etapa que es tanca, 
però que esdevé un primer pas dins d’un viatge on 
encara queda molt per recórrer, tant acadèmica 
com professionalment, per continuar profunditzant 
en allò que tant m’interessa i que el Grau en Arqui-
tectura m’ha descobert.

Les reflexions presentades enfoquen la mirada sobre 
aquells punts més rellevants que es poden poten-
ciar per tal de concebre una evolució del Grau que 
permeti un ensenyament més intens, amb certa in-
tenció de fer notar el desig de que l’alumne interes-
sat pugui dirigir més personalment el seu recorregut 
acadèmic. A ningú se li escapen les avantatges que 
una escola com la del Vallès pot proporcionar, com 
el tracte tan personal que existeix, i la gran implica-
ció tant de mestres com alumnes, però cal treballar 
amb ambició per arribar més lluny a l’hora d’oferir 
tot el possible als alumnes. En matèria d’optativitat 
l’escola a vegades resulta limitada, a causa de les 
poques assignatures ofertades en aquest àmbit, i les 
escasses oportunitats d’afegir altres experiències 
convalidables dins l’expedient acadèmic de cada 
alumne, sobretot prenent com a referència altres 
universitats. Com a proposta, m’agradaria pensar 
que mentre es treballa en poder donar resposta a 
aquesta demanda, l’escola podria permetre cur-
sar assignatures d’altres facultats de la UPC, de la 
propera UAB, o fins i tot de la mateixa Escola d’Ar-
quitectura de Barcelona. Si més no, això ampliaria 
enormement el ventall de coneixements als quals 
l’alumne pot optar per complementar els coneixe-
ments adquirits en la part troncal del grau.

Amb ànim propositiu, també s’han assenyalat els 
aspectes del grau que mitjançant ajustos poden 
enriquir també el pas per l’ETSAV de cara a millo-
rar la docència rebuda. Reprenent un altre punt 
ja introduït anteriorment, i referent a aquest apre-
nentatge rebut des de la part troncal de la carre-
ra, assignatures com algunes de les impartides en 
l’àrea de l’urbanisme haurien de fer un esforç més 
en relacionar la complexitat de la formació de l’en-
torn que ens envolta, encabint no només l’estudi 
dels primers assentaments humans i la ciutat antiga, 
sinó també la pràctica urbanística contemporània, i 
que dóna resposta a la demanda actual que la so-
cietat fa actualment de l’arquitecte. L’estudi de les 
pràctiques de l’urbanisme informal, i el moviment 
col·laboratiu que vivim avui en dia no pot quedar 
fora de l’ensenyament troncal d’una professió que 
tant té a dir i aportar. Evidentment tampoc podem 
oblidar el referent a la història de l’urbanisme, que 
no només ens permet entendre d’on venim, sinó 
cap a on anar, i lectures tan essencials com “History 
of urban form” d’ A.E.J. Morris, “Cities in evolution” 
de P.Geddes, “L’architettura della città” de A.Rossi, 
“The imatge of city” de K.Lynch, “Delirious new york” 

de R.Koolhaas, o  aprofundir en les figures de grans 
pensadors com R. Sennet, L. Mumford, J. Turner, H. 
Lefebvre o M. de Solà Morales, entre una llarga llista 
de publicacions i personatges que tant han influït 
en l’urbanisme actual, no poden quedar fora de 
l’espai comú que representa la docència troncal 
de l’urbanisme a l’escola.

Tenen molt a dir les assignatures de composició pel 
que fa aquesta relació entre l’arquitectura i la his-
tòria del pensament, com també del contempora-
ni. No només com a excusa de reflexió sobre l’ar-
quitectura, sinó com a oportunitat d’entendre allò 
que ens envolta i prendre posicions definides des 
d’on enfocar el paper de l’arquitecte en el con-
junt de la societat, i com a manera de definir-nos 
cadascun de nosaltres com a agents que interve-
nen en aquesta. Tot i així cal replantejar aquelles 
assignatures on els alumnes trobem més distància 
amb els docents, i on sembla que no ens arriba allò 
que venim a buscar a l’escola, per tal de dotar de la 
intensitat que altres assignatures d’aquest departa-
ment ofereixen. S’ha de ser optimista al respecte, ja 
que la incorporació de nous professors amb ganes i 
impuls fa pensar que aquest aspecte arribarà a bon 
termini en un horitzó no molt llunyà.

En el cas de la vessant tècnica es treballa en bona 
direcció, sent com ja s’ha dit el punt fort de l’escola, 
i on només un últim esforç en apropar als alumnes 
a la realitat estudiada a classe pot desembocar en 
potenciar encara més un dels grans trets distintius 
dels arquitectes formats a casa nostre.

Pel que fa a la relació amb aquesta altra realitat 
que trobem fora de l’escola, la sort que he tingut de 
poder entrellaçar els meus estudis amb el treball en 
diferents departaments i també despatxos profes-
sionals, em fa veure la necessitat d’intentar encabir 
pràctiques professionals com a matèria obligatòria 
i troncal dins del grau, permetent posar en pràctica 
els coneixements adquirits, i tindre un primer con-
tacte amb el món laboral, facilitant-ne la posterior 
incorporació un cop finalitzat el grau.

Grau que com deia a l’inici d’aquesta reflexió, més 
que un punt i final, esdevé per a mi una porta ober-
ta a seguir formant-me com a arquitecte, conti-
nuant els meus estudis, primer a través del Màster 
en Arquitectura de l’escola i que habilita per a la 
professió, i posteriorment especialitzar-me en l’àm-
bit de la ciutat i el paisatge, tant professional com 
acadèmicament, ja que si les condicions ho per-
meten, em plantejo iniciar un doctorat amb el que 
poder aprofundir en el coneixement de les forma-
cions urbanes. Pot semblar un objectiu ambiciós, 
però establir aquelles fites a les quals es vol arribar, 
és el que permet disfrutar del camí que d’elles ens 
separa, com ho fet gaudint tant d’aquest temps 
transcorregut fins ara, des d’aquell moment en 
que vaig decidir estudiar arquitectura.


