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Erasmus+ szakmai beszámoló 2019-2020
Öt hónapot töltöttem Barcelonában a Colectivo Bajel műhely inasaként. Elsősorban azért
választottam ezt a gyakorlati lehetőséget (és következményként Barcelonát is), mert egy
korábbi workshopon találkoztam egy-két emberrel a műhelyből és mindenképpen szerettem
volna újra együttműködni velük.
Barcelona egyébként (mint később kiderült) egy fantasztikus város. Építészek számára
benne van Európa top legérdemesebb városai között. Nemcsak ugye Gaudi miatt, hanem
úgy tűnik a Katalánok ma is rendkívüli energiákat szánnak mindenféle vizuális kultúra
művelésére-ápolására. Katalónia nemcsak a világ egyik leghíresebb építészét jegyzi, a
tartománynak van friss Pritzker-díjas irodája (RCR) és szinte az összes világhírű építésznek
akad egy-két háza Barcelonában Gironában vagy Tarragonában. Ráadásul a híres házak
nem is nagyon tűnnek ki, a többi kevésbé híres, de legalább olyan izgalmas kortárs épület
közül.
Az ott töltött idő alatt talán azért is tudtam minden szorongás és elfogultság nélkül
bámészkodni a házakban, mert a műhelyben sokkal kisebb, kézműves részletekkel
foglalkoztunk . Főleg egy építész diplomával bíró lakatos keze alatt dolgoztam, egyedi
nyílászárókat, lámpákat, bútorokat és kisebb tárgyakat készítettünk.
Öt hónap alatt sokat tanultam a fémmunkáról és az asztalosoktól a fáról is.
Miután megérkeztem bemelegítő feladatként készítettem magamnak egy rollert egy
gyerekbicikliből, ami az első néhány hétben nagyon hasznosnak bizonyult az
albérletvadászatok során. Mikor sikerült megoldanom lakhatásomat és tudtam hol tartani,
azért inkább vásároltam egy kerékpárt, amivel kint tartózkodásom alatt végig közlekedtem.
A tömegközlekedés is nagyon jó a városban, de ha van az embernek affinitása a
biciklizéshez, minden szempontból megéri beruházni egy kerékpárra. Nagyjából egy-két
hónap alatt megtérül az ára, és mivel nagyon fejlett a kerékpáros infrastruktúra, szinte
minden esetben gyorsabb, mint a metró vagy a busz.
Arra figyelni kell, hogy amikor egy nép a függetlenségéért harcol, mindig legyen nálunk
defektjavító szett.
Érdemes felkészülni arra, hogy Barcelona nagyon drága város. Az élelmiszereknél
körülbelül másfélszeres a szorzó az itthoni árakhoz képest, viszont a lakhatás tud sokkal
többe kerülni. 2019-ben 300-350 eurótól lehetett szobát találni, és sajnos az ablak sokszor
nem volt benne az árban.
Katalóniában a népesség nagyjából fele vallja magát katalánnak, viszont ők is tudnak és
hajlandóak spanyolul beszélni. Tehát el lehet boldogulni csak spanyolul is.
Bárkinek tiszta szívből tudom ajánlani, Barcelonát (akár a Colectivo Bajelt),mint Erasmus
célpontot. De főleg annak, akit érdekel, hogyan működhet az építészet és összes perifériája
egy olyan kultúrkörben, ami annyira nyugati, hogy jól tudjanak építeni, viszont annyira déli is,
hogy tudják élvezni is eközben.
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