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Sovint hi ha un decalatge important entre el que els experts perceben com a bona
arquitectura i el que percep la gent del carrer. Es tracta d’una apreciació epidèrmica, és
clar; no parlo del clàssic diàleg forma-funció, perquè normalment el que veiem dels edi-
ficis és la seva pell, les seves formes o volums i els seus acabats. Si ens fixem en Barcelona,
trobem que projectes emblemàtics de la nostra arquitectura més recent no tenen gaire
suport. La torre AGBAR, el MACBA, els gratacels del Fòrum… sembla que no agraden
als barcelonins. El temps és un bon aliat per a l’aprovació dels edificis. El Modernisme,
criticat a l’època pel fet de ser un art foll, com deia el noucentista Eugeni d’Ors, ara és
acceptat popularment. Un llibret humorístic escrit per Carles Soldevila el 1929 mostra
el disgust que provocava als barcelonins la Pedrera de Gaudí: «Què és això?», pregunta
un turista al qual el narrador fa de guia. «Encara no ho sabem ben bé. L’edifici té més
de vint anys d’existència… No obstant això, els barcelonins no acabem de saber què
diantre és», explica, i continua: «És l’obra d’un arquitecte indiscutiblement genial, però
amb un gust lamentable.» Aquest darrer punt és força interessant, perquè contraposa
genialitat, talent, enginy, innovació, al que s’entén per bon gust. 

Òscar GUAYABERO. «Quina cosa més lletja!». Avui. Cultura (1 novembre 2008)

Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent.
[1 punt cadascuna; en les preguntes dʼopció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error]

1. El pronom feble amb què, si s’hagués de pronominalitzar, se substituiria el sintag-
ma dels edificis és:
a) hi
b) en
c) ho
d) li

2. El complement directe de provocava és:
a) la Pedrera de Gaudí
b) el disgust
c) que
d) Carles Soldevila

3. La segona persona del singular de l’imperfet de subjuntiu de entén és:
a) entenessis
b) entenguis
c) entendries
d) entenguessis
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4. D’acord amb el text, una expressió sinònima de un decalatge és:
a) una separació
b) un decaïment
c) una discussió
d) un acord

5. D’acord amb el text, un mot sinònim de epidèrmica és:
a) espasmòdica
b) espantosa
c) superficial
d) profunda

6. El pronom relatiu, normativament equivalent, pel qual es podria substituir al qual
és: ______________.

7. La divisió en síl·labes de genialitat és: ______________.

Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, sobre les raons
que, segons l’autor, provoquen el decalatge entre els experts i la gent del carrer a l’hora de
jutjar l’arquitectura. 

Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i  sintaxi)
de la redacció. 
[3 punts; es descomptaran 0,1 punts per cada falta dʼortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi]
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