ARA TOCA SER VALENTA – Montse Grases
TEST AUTOAVALUABLE
Obtenció d’informació
1. La biografia de la Montse Grases comença...
a ...amb el naixement de la noia i segueix un ordre cronològic.
b ...amb la mort de la noia i després hi ha un flashback fins al seu naixement.
c ...pocs mesos abans de la mort de la noia i després recula fins al seu naixement.

2. La Montse Grases va ser una estudianta...
a ...normaleta.

b ...gandula.

c ...brillant.

3. La noia se sentia molt a gust a Llar; tothom se l’estimava perquè...
a ...feia amics amb facilitat, tenia un temperament enèrgic i s’engrescava ràpidament amb tot.
b ...feia amics amb facilitat, tenia sentit de la justícia i s’engrescava ràpidament amb tot.
c ...li agradava jugar al tennis, tenia sentit de la justícia i s’engrescava ràpidament amb tot.

4. La primera persona que va parlar a la Montse de la preocupació apostòlica pels altres va
ser...
a ...la Lia, directora de Llar.
b ...la Rosa, una amiga que va conèixer a Llar.
c ...la Manolita, la seva mare.

5. A l’Escola Professional per a la Dona...
a ...va assistir a cursos de Primers auxilis, Cura de malalts i Primeres nocions d’infermeria.
b ...va assistir a cursos de Formació musical, Solfeig i Piano.
c ...va assistir a cursos de Formació domèstica, Cuina, Dibuix, Tall i Oficis artístics.
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6. El primer diagnòstic d’un metge especialista, que després va resultar erroni, va ser que...
a ...la Montse patia una infecció reumàtica del genoll.
b ...la Montse tenia un nervi irritat al genoll.
c ...el genoll de la Montse havia patit una contusió.

7. Una biòpsia posterior va acabar de confirmar que, en realitat,...
a ...es tractava d’una inflamació severa al genoll.
b ...es tractava d’una malaltia tumoral benigna.
c ...es tractava d’una malaltia tumoral maligna: el sarcoma d’Ewing.

8. Als anys cinquanta, l’únic tractament possible era...
a ...una intervenció quirúrgica.

b ...la radioteràpia.

c ...la quimioteràpia.

9. Abans que la Montse empitjorés,...
a ...va fer un viatge a Roma, on va conèixer el fundador de l’Opus Dei.
b ...va fer un viatge a Lourdes amb la seva amiga Rosa.
c ...va fer un viatge a Fàtima, per demanar la seva curació.

10. Digues si és vertader o fals. Als dos últims capítols de l’obra s’explica que...
V
a

...la Montse va començar una nova teràpia que li provocava nàusees.

b

...la noia apuntava en un diari tots els seus pensaments i sensacions.

c

...es va acostumar a tenir a les mans un crucifix, regalat pel fundador de l’Obra.

d

...abans de Setmana Santa el capellà li va administrar la unció dels malalts.

e

...la Montse va morir en presència dels seus pares i de la seva amiga Rosa.

f

...l’enterrament va ser al matí del 28 de març, dos dies després de la seva
mort.
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Interpretació del text
11. Tria les paraules que falten per completar la llista de temes que tracta l’obra d’Edith
Zeltner.
debilitat

eclesiàstics

laics

vida

fortalesa

experiència

a La ________________ d’ànim davant les dificultats.
b Una _____________ curta però intensa.
c La vocació de servei dels _______________.

12. Són vertaders o falsos, aquests enunciats sobre l’argument de l’obra?
V
a

La família Grases-García vivia en un primer pis del carrer París de Barcelona.

b

La Montse Grases era una apassionada de l’esport: practicava el bàsquet, el
tennis i l’equitació.

c

Quan tenia divuit anys, el germà gran de la Montse, l’Enric, va comunicar la
decisió de fer-se capellà.

d

La millor amiga del col·legi de la Montse era l’Anna Maria.

e

Durant la seva malaltia, la Montse va rebre moltes visites de parents i amics.

f

Quatre anys després de la seva mort, es va promulgar el decret que la
declarava Beata.

F

13. Quina és l’afirmació correcta sobre l’estructura de l’obra?
a Els capítols no estan numerats i estan encapçalats per un títol que fa referència al contingut.
b Els capítols estan numerats i estan encapçalats per un títol que fa referència al contingut.
c Els capítols estan numerats i no estan encapçalats per cap títol.
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14. Ordena els fets principals de la biografia de Montse Grases.
La noia demana l’admissió a l’Opus Dei, com a numerària.
Comença el dolor al genoll de la cama esquerra.
Als catorze anys comença a anar a Llar, un centre juvenil de l’Opus Dei.
Descartat el reuma, una biòpsia confirma que pateix un càncer incurable.
Rep la unció dels malalts i mor el Dijous Sant de l’any 1959.
Montse Grases neix en el si d’una família que després esdevindrà nombrosa. (1941)
Acabat l’ensenyament obligatori, es matricula a l’Escola Professional per a la Dona.

15. Quina és l’afirmació correcta sobre el temps intern de l’obra?
a Tots els fets explicats a l’obra van des del naixement fins a la mort de Montse Grases.
b A l’obra s’expliquen circumstàncies prèvies al naixement de Montse Grases i posteriors a la
seva mort, i fins i tot s’arriba a l’època actual.
c A l’obra s’expliquen circumstàncies prèvies al naixement de Montse Grases i immediatament
posteriors a la seva mort.

16. Quina és l’afirmació correcta sobre l’espai de l’obra?
a Tots els fets explicats a l’obra transcorren a Barcelona.
b La majoria de fets explicats a l’obra transcorren a Barcelona; també n’hi ha que passen a
Seva, França i Portugal (Santuari de Fàtima).
c La majoria de fets explicats a l’obra transcorren a Barcelona; també n’hi ha que passen a
Seva, França i Roma.

17. Relaciona cada persona amb la explicació que li correspon.
a Montse Grases García

1 Millor amiga del col·legi de la Montse.

b Manuel Grases

2 Mare de la Montse.

c Manolita García

3 Germà gran de la Montse, ordenat capellà.

d Enric Grases García

4 Noia que pateix un càncer al genoll, numerària de l’Opus Dei.

e Anna Maria

5 Amiga de la Montse que va conèixer a Llar.

f Rosa

6 Directora de Llar, centre juvenil de l’Opus Dei.

g Lia

7 Pare de la Montse.
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18. Tria les paraules per completar els espais buits del text que parla sobre la intenció de
l’autora.
peripècies
serena
experiències

ficció
angoixada

no-ficció
intel·lectual
espiritual

Edith Zeltner pretén explicar, en aquesta obra de ____________, les ________________ que
va viure una noia que es va enfrontar de manera ___________ a la malaltia del càncer.
A més, es veu el procés de creixement __________________ de Montse Grases.

Reflexió i valoració sobre la forma i el contingut
19. La Montse Grases va dubtar molt abans de demanar l’admissió com a numerària a l’Opus
Dei:
Després d’aquells dies de recés espiritual [la Montse] va començar a veure’s setmanalment amb la
Lia, la directora de Llar, per conversar-hi. [...] Si de veritat era Déu, això que ella percebia en el seu
interior... Per què no li deia una mica més clarament el que volia d’ella?

Des de la teva experiència, has notat mai una crida a alguna mena de vocació?

20. L’actitud dels pares de la Montse va ser diferent en els moments finals de la noia:
Pare: En Manuel va confiar fins al final en un
miracle, buscava ple d’esperança qualsevol
teràpia, fins i tot li semblava apreciar alguna
millora.

Mare: La Manolita, en canvi, que passava la
major part del temps al costat de la Montse, era
més objectiva. Feia tot el que tenia a l’abast per
alleugerir-li els dolors...

Amb quina actitud estàs més d’acord? Argumenta la teva resposta.
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21. Només una de les afirmacions sobre el tipus de narrador és correcta. Quina és?
a El narrador és múltiple: hi trobem els punts de vista de la Montse Grases, dels seus pares i
de la gent de Llar.
b El narrador és protagonista: la mateixa Montse Grases explica en primera persona els fets.
c El narrador és omniscient: explica en tercera persona no només allò que va passar sinó el
que sentien o pensaven els personatges.
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