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♦ Universitat
de les Illes Balears

Model d'examen 

Comprensió lectora 

El llagost i el subsconscient 

Prova d'accés a la Universitat 
per als més grans de 25/45 anys 

Em varen venir a veure els del Col-legi d'Aparelladors i em varem dir que la fa�ana de 

l'edifici era molt trista i que si jo els volia alegrar una mica aquest aspecte més aviat 

nocturn que tenia i, alhora, que els fes alguna cosa que la caracteritzas. La proposta 

em va alegrar perque era un repte: jo no havia treballat mai sobre una fa�ana, un 

element que ja hi és, que no pots modificar. Vaig comen�ar pel desglossament del 

retal de l'entitat, que té cinquanta lletres. 1 com si es tractas de la caixa d'un caixista 

d'impremta antiga, les vaig escampar sobre la fa�ana per grups, en forma de material 

alfabetic. Cada grup de lletres és d'un color diferent. Després, sobre la porta d'entrada, 

les lletres degudament «desordenades» formen el text del retal. Perque s'ha de tenir 

en compte que un text és un alfabet desordenat. 

Després vaig veure que, a dalt, s'hi podia col-locar alguna cosa. Primer se'm va acudir 

de fer-hi una gran «A» tombada, com si dormís, amb les carnes enlaire. Pero 

s'assemblava a l'escaire que l'entitat té com a símbol, era una relació massa facil. 

M'interessava de fer una mena de metafora, en que la poesia tengués un paper actiu, i 

que l'element escollit no fas prosaic. Per aixo, també vaig desestimar la possibilitat de 

col-locar-hi un gran metre de fuster, d'aquests que es despleguen com un llampec o 

una cinta metrica. També vaig pensar en una avioneta estavellada. 1 un dia, per una 

jugada del subconscient, se'm va ocórrer la figura del llagost, un animal agil, que 

sorgint del base del pensament se situa triomfal al cim de l'edifici. 

Un amic meu, quan va veure el llagost, em va dir que els indis mexicans tenen el 

llagost com a símbol de la saviesa. Llavors, ja té una explica ció: és un homenatge a la 

intel-ligencia deis arquitectes. El subconscient hi ha vegades que té aquestes sortides. 

És fantastic, perquejo quan ho vaig fer ni de lluny ho sospitava. El subconscient em va 

jugar una carta perfecta. 

Joan Brossa, El Temps 
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