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-El perquè de l’ETSAV 
 
 
Sempre m’ha apassionat el perquè de les coses, 
sempre he sigut una persona curiosa fins al punt que 
familiars i professors em feien callar farts de les 
meves preguntes sobre el perquè de qualsevol tema. 
A casa meva sempre hi ha hagut una relació directe 
amb la construcció, el meu avi era enguixador i el 
meu pare Arquitecte Tècnic. Vaig començar a ficar-
me en aquest món des de petit, sempre que podia 
anava a ajudar al meu pare al despatx, l’acompanyava 
a les visites d’obres i fins i tot vaig arribar a estar a 
peu d’obra algun estiu. 

 
 
Així doncs, estava dins el món de la construcció fins i 
tot abans de començar-lo a estudiar. Vaig triar 
batxillerat tecnològic; sempre m’havia agradat la 
tecnologia i el dibuix tècnic. Després de fer el 
batxillerat tecnològic vaig decidir estudiar un grau 
superior de delineació, cosa que em va servir per 
acabar d’entrar en aquest món d’una forma més 
teòrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les pràctiques a l’empresa del grau superior em 
van servir per veure una vessant més conceptual i 
de disseny de l’arquitectura. Estava acostumat a fer 
feines més tècniques que de disseny i això em va fer 
pensar en el que realment volia. Un cop finalitzat el 
grau superior tenia ganes d’acabar d’entrar en aquest 
món en tota la seva grandesa, es per això que vaig 
decidir estudiar el Grau en  Arquitectura a l’ETSAV. 
 
 

-Analitzar 

 
 
Ara que ja estic acabant el grau, és hora de parar-se a 
pensar, analitzar i recapitular tot el que he anat fent 
durant aquests anys. Si analitzes les assignatures 
cursades en el Grau en Arquitectura et pots fer a la 
idea de quin prototip d’Arquitecte busca l’ETSAV, 
persones amb amplis coneixements de Projectes i  de 
Construcció. 
 
En els següents gràfics s’observa la diferència de 
matèries cursades dels diferents departaments durant 
tota la carrera. Òbviament hi haurà diferències entre 
els estudiants gràcies a les assignatures optatives 
escollides, però en el meu cas amb un perfil bastant 
determinat, la relació entre matèries és bastant 
evident. 
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Crec que aquesta 
diferència entre 
departaments és 
un punt en contra 
pel Grau. Crec 
que la carrera 
està massa 
pautada durant 
els cinc anys. 
Podríem dir que 
tothom sortirà 

especialitzat amb construcció i projectes sense haver-
ho triat. En el meu cas no em puc queixar, sempre 
m’ha agradat més la part  tècnica de la arquitectura. 
Tot i ser així, m’agradaria destacar algunes 
assignatures al llarg de la carrera que m’han ajudat a 
escollir el meu perfil, però sense oblidar la resta. 
Assignatures que m’han servit per veure 
l’arquitectura des de la basant més tècnica i que sens 
dubte són pilars del meu perfil  i altres assignatures  
que em fan ser conscient que com a arquitecte has de 
tractar tots els temes, saber-ne d’ells per arribar a 
bones solucions, tant constructivament com 
estructuralment, però també compositiva i 
urbanísticament. 
 
Analitzaré doncs, un seguit d’assignatures 
relacionades amb paràmetres com interès personal, 
interès generat ja sigui per la metodologia, per la 
passió del professor o per la temàtica en si, la càrrega 
lectiva, el treball amb grup i els coneixements 
absorbits al finalitzar-la. 

 
-Estructures II 

 Podria dir que gràcies a 
aquesta assignatura 
m’han enganxat les 
estructures. Gràcies a la 
passió del professor 
Robert Brufau i a les 
seves anècdotes, des de 
llavors miro les 

estructures d’una altra manera; no només són càlculs 
i números, existeix un disseny darrera. Perquè la 
solució sigui bona en el seu estat final, l’estructura 
haurà de dissenyar-se d’acord amb el projecte, la 
forma,  els tancaments, els buits i els plens. 

 
-Envolupants Lleugers 

Construcció d’una 
maqueta a escala real 
de l’ edifici NY 
Times de Renzo 
Piano. No s’entén la 
construcció ni els 
detalls constructius 
fins que construeixes 
a escala 1:1. Entens la 

diferència entre dibuixar i construir. 

 
 

-Intervenció en el Parc Edificat 
Assignatura de 
rehabilitació i 
intervenció en el parc 
edificat. Potser una 
de les assignatures 
més completes de la 
carrera i sens dubte 
molt present a 
l’actualitat. Excel·lent 

professorat que transmet uns coneixements molt 
amplis gràcies, principalment, a la seva experiència. 
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-Urbanística IV 
Projecte de millora a 
Esplugues de Llobregat, 
fase molt important 
d’anàlisi; Debilitats, 
Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats. Gran 
interès despertat gracies 
al professorat, 
assignatura que em 

canvia la visió sobre l’urbanisme. 

 
-TAP VIII 

Projecte d’Urbanisme 
al moll de la fusta de 
Barcelona en equip. Un 
dels pocs projectes que 
he pogut fer en grup a 
la Universitat, que 
m’ha servit per 
conscienciar-me que 
tots tenim formes de 
treballar diferents, 

formes diferents d’abordar els projectes; però si 
aconsegueixes entendre les diferents posicions i  

 
maneres de treballar dels companys, pots arribar a 
una solució més completa i amb més enfocs que 
treballant sol.  

 
-Composició V 

Assignatura de 
Composició relacionada 
amb la restauració en 
edificis històrics. 
Treball en equip sobre 
la intervenció de Rem 
Koolhaas en l’edifici del 
Fondaco dei Tedeschi 
situat a Venècia.  
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-Interpretar 

 
 
Podria destacar moltes més coses bones d’aquesta 
llarga i dura carrera que estic ja acabant. Segur que 
de totes les assignatures que no he citat n’he tret 
coneixements útils i coses positives. 
El grau en Arquitectura m’ha servit per saber-me 
organitzar, analitzar i entendre, per treballar en 
grup, per ser crític amb un mateix i amb els 
demés, per acceptar crítiques, no rendir-se i 
tornar a començar. 
 
Per mi un arquitecte és una persona que dóna 
solucions. Són solucions que responen a diferents 
factors, factors socials, econòmics, tecnològics, 
espacials, urbanístics, estructurals, topogràfics, 
humanístics, artístics... podria dir mil i un factors 
que determinen una solució, però es gràcies a la 
carrera que sóc capaç de veure’ls, analitzar-los i 
aplicar-los per arribar a una solució que satisfaci el 
màxim número de variables, trobar una solució 
global. 
 
Com ja he dit, el Grau en Arquitectura té moltes 
coses bones, però també en trobo a faltar moltes 
d’altres que per sort, gràcies a la meva curiositat, he 
anat aprenent per mi mateix o gràcies a estar 
treballant en despatxos tot aquest temps. No 
toquem en cap assignatura temes econòmics ni 
amidaments,  quan es sabut que és un dels 
principals motius per prendre una o una altra 
solució. Tampoc sabem res de ciències socials. 
Trobo a faltar ensenyaments d’ antropologia. Si 
l’arquitectura està feta per satisfer les necessitats 
de la societat, s’hauria d’entendre primer la 
societat per donar bones solucions. 
Però, sobretot, trobo que falta una relació directa 
amb el món laboral, hi ha una gran desconnexió 
entre la carrera i la vida laboral. La vida d’un 
arquitecte no només es estar tancat al despatx tirant 
línies i fent grans presentacions i renders per 

concursos; són temes que he anat veient amb les 
col·laboracions a diferents despatxos que m’han 
servit per conscienciar-me del que m’espera fora. 
 
Al llarg de la carrera i fora de la universitat m’he 
anat creant un perfil més tècnic, més lligat a 
l’estructura, a la construcció i a la rehabilitació  que a 
la composició i a l’urbanisme. Si et pares a comparar 
coneixements amb estudiants de fora veus quins són 
els punts forts de la nostra universitat; unes classes de 
projectes, estructures i construcció molt fortes amb 
detriment de composició, representació i urbanisme. 
Sortim amb coneixements molt amplis de 
construcció però poc sabem d’ urbanisme i 
composició. També crec que el meu perfil ha estat 
sense dubte determinat per les feines i 
col·laboracions fora de la universitat, principalment 
obres de reforma,  intervencions en edificis ja 
existents i rehabilitacions. 
 
Crec que la obtenció del Grau em servirà per tancar 
aquest cicle d’aprenentatge instruït per continuar 
aprenent de l’experiència. Crec que la carrera és 
nomes un primer pas, l’experiència es el que 
resta. 
 

-Valorar 

 
 
Per finalitzar, m’agradaria tancar l’article amb una 
conclusió a mode d’anàlisi i valoració del meu perfil, 
perquè al cap i a la fi un arquitecte ha de ser capaç 
d’analitzar tots els factors per arribar a una 
conclusió, a una solució. 
 
Els següents diagrames serveixen per definir el meu 
perfil, serveixen per determinar el coneixement 
adquirit de cada departament de l’escola, però sense 
oblidar les assignatures analitzades anteriorment, que 
com es pot observar distant molt d’aquest anàlisi 
final durant tota la carrera, i és per assignatures 
com aquelles que no només em vull estancar en 
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un perfil, sinó ser capaç d’enfrontar-me i donar 
solucions a qualsevol problema. 
 
Com s’observa en aquests diagrames finals, acabo el 
grau amb uns coneixements amplis de construcció, 
projectes i estructures, però no tant amb els altres 
departaments. Crec que els estudis d’arquitectura no 
acaben mai, un Arquitecte ha d’aprendre dia a dia, 
s’ha de reinventar i millorar, perquè al cap i a la fi 
l’arquitectura és canviant. 
 

-Construcció 
 
 
 
 
 
 
 

-Estructures 
 
 
 
 
 
 
 

-Composició 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 

-Projectes 
 
 
 
 
 
 
 

-Representació 
 
 
 
 
 
 
 

 


