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1 Per definició, el prejudici és una cosa que antecedeix el judici...o siga, és 
 un producte mental  que ni tan  sols  arriba a la categoria de pensament, 
 perquè    per  a  pensar  cal usar la raó i la reflexió, i el prejudici és  com 
 una taqueta de tinta, com una momentània apagada neuronal que impe- 

5 deix que vegem la realitat correctament. El prejudici, a més a més,és un 
 precipitat del costum.  Vull dir, que els prejudicis  es transmeten, és clar, 
 però sense que tinguem consciència d’haver-los aprés:  simplement cre- 
 iem que  el  món  és  així;  que  el  que sostenim  no  és una opinió, sinó 
 una realitat tan incontestable que no necessitem provar-la. Els prejudicis 

10 són tan bàsics i estan tan profundament dins de nosaltres que ni tan sols 
 sabem que els tenim. Són com paràsits ocults del nostre pensament, i el 
 pitjor és que es tracta d’una plaga que patim tots sense excepció. 
 Pensava tot açò mentre llegia Momentos estelares de la humanidad (edi- 
 torial Acantilado), catorze miniatures històriques, com diu el subtítol,  re- 
 dactades per Stefan Zweig.És un llibre interessant i encantador i, a més,  

15 jo  adore  el pobre Zweig, un escriptor intel.ligent,apassionat i honest,un 
 lluitador de la tolerància i la convivència que es suïcidà junt amb la seua 
 dona en 1941,desolat pel que llavors semblava victòria imparable del na- 
 zisme. Zweig era jueu,  i  sense  dubte aquesta dada influí en el seu des- 
 consol; però jo crec que la seua angoixa era bàsicament humanista, l’hor- 

20 ror de l’home bo davant de l’infern. 
 Doncs bé, aquest escriptor que vull i admire, i en qui supose una especial 
 sensibilitat pels dèbils, pels sotmesos i pels marginats,  deixa  anar en el  
 llibre  diverses afirmacions  sorprenents que indiquen una clara ceguesa 
 prejudiciosa. 

25 Per exemple,  en el capítol on parla del descobriment de El Dorado,  i par- 
 lant del salvatge Oest, diu açò:”(aqueixes)estepes, amb les seues   enor- 
 mes bandades de bisons, en què, durant dies, durant setmanes, no apa- 
 reix un sol home , només els pells-roges les recorren a tot galop.”Xe, quin  
 lapsus tan fort: de manera que els indis no són homes.  I, per demostrar  

30 que aquest paràgraf no ha estat una errata, en el text dedicat a Núñez de 
 Balboa  explica  que  Enciso, alcalde  d’una  colònia pròxima a l’estret de 
 Panamà, “enmig d’aqueixa selva mai no xafada per l’home, prohibeix als  
 soldats adquirir or dels indígenes.” En fi, la incongruència de la frase falla  
 per ella mateixa. 

35 [...] 
 Llegint l’escriptor austríac em pregunte amb  certa  inquietud per les me- 
 ues pròpies zones d’ombra.  Que  sense dubte  en tinc. D’algunes n’he ar- 
 ribat  a  ser  conscient;  per exemple, recorde que fa bastants anys vaig 
 veure  un  episodi  de  Star Trek  en la televisió d’un bar de Santiago de 

40 Compostela, i quan va eixir el vulcà Spok parlant en gallec, vaig esclatar 
 a riure, em paregué grotesc i molt graciós, cosa que em recriminà imme- 
 diatament algú del poble que ho va veure. I tenia raó: ¿per què conside- 
 rava més grotesc el gallec que el castellà? Encara pitjor: probablement si  
 haguera vist Spok doblat al francés, per exemple, no m’haguera resultat 

45 tan còmic.  L’etnocentrisme encara, el maleït costum de la pròpia horda, 



 el fet que,  aleshores,  fa ja temps, encara no s’haguera normalitzat l’ús 
 de les  altres llengües nacionals.  Vivim  tancats en l’estreta presó de la 
 nostra  realitat,  i això  ens impedeix pensar lliurement.  
 [...] 
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1.Comprensió del text.[3 punts] 
a) Descriu el tema o tesi i les parts bàsiques del text.Posa-li al text un títol 

temàtic i un de remàtic  [1 punt]  

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de deu línies[1 

punt] 

c)¿Quin tipus de text és aquest?¿A quin àmbit i gènere pertany?[0’50 punts] 
d)¿Quin registre fa servir Rosa Montero? [0’5 punts] 

 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 

a)Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt; -025 per 

resposta errònia] 

que impedeix   L4-5 ¿elisió o no? En cas afirmatiu, ¿de quina vocal? 

És un llibre L14  ¿sonorització o ensordiment? 

diverses afirmacions L23 ¿oberta o tancada? 

lapsus tan fort L29 ¿oberta o tancada? 

 
b) Indica la funció de l’element subratllat i substitueix-lo per un pronom 

feble: 

Zweig era jueu L18 

jo  adore  el pobre Zweig L15 

Vivim  tancats en l’estreta presó L47 

Spok [...] em paregué grotesc  L40-41 
 

c)Explica el significat que adquireixen aquestes expressions al text o 

escriu una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 

apagada   L4 

incontestable  L9 

dada   L18 

recriminà  L41 

 

3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 
a)Explica en quina mesura la narrativa de Quim Monzó reflecteix la 

societat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.[2 punts] 

 [2 punts] 

 

b) ¿Creus que té raó Rosa Montero quan diu que tots tenim prejudicis? 

¿En cas afirmatiu, quins? ¿Els prejudicis els pateix una persona o tota 

una societat?(extensió: unes 150 paraules)[2 punts] 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


