
KAHOOT – en grup  

PRIMERA PART 

1. Què era, l’apartheid?  

a) Un sistema polític racista. 

b) Un país racista. 

c) Una dictadura africana. 

2. Qui era Nelson Mandela? 

 a) Un empresari xosa.  

 b) Activista i president de Sud-àfrica. 

 c) Un economista suís.  

3. Qui són els afrikàners?  

a) Africans d’origen asiàtic.   

b) Descendents dels colons holandesos. 

c) Descendents dels colons britànics. 

4. Com s’ho van fer els afrikàners per imposar la seva hegemonia? 

 a) Amb un compendi de lleis que separava la gent per religió. 

 b) Amb un compendi de lleis que separava la gent per sexe. 

 c) Amb un compendi de lleis que separava la gent per color de pell. 

5. Per què en Trevor fa caca al terra de casa la seva àvia? 

a) Perquè el lavabo de la casa està ocupat.  

b) Perquè plou i li fa mandra sortir a la comuna. 

c) Perquè li agrada més fer caca a terra que al vàter.  

6. On vivia la mare d’en Trevor, quan va marxar de casa els seus pares? 

a) A Hillbrow, un barri de blancs.  

b) A Soweto, un barri de negres.  

c) A Suïssa, on va conèixer el pare blanc d’en Trevor. 

7. A Soweto podien entrar-hi els blancs? 

a) Sí, era un barri de blancs. 

b) Podien entrar-hi però era un barri on només vivien negres. 

c) No hi podien entrar de cap manera. 

8. Per què l’àvia d’en Trevor no el deixava sortir a jugar al pati com als seus cosins? 

a) Perquè si la policia el veia podien endur-se’l. 

b) Perquè l’àvia tenir por que en Trevor es fes mal jugant. 

c) Perquè la mare d’en Trevor no volia que el seu fill jugués amb altres nens. 

9. Com reaccionen els joves zulús quan en Trevor els proposa en zulú que cometin un 

atracament junts? 

a) Es disculpen i li diuen que només volien atracar un blanc. 

b) L’atraquen igualment, perquè en Trevor és mig blanc.   

c) El conviden a una festa perquè sap parlar zulú.  

10. Pàg. 76. Com defineix en Trevor el racisme afrikàner? 

a) El racisme afrikàner deia que educar un negre era absurd. 

b) El racisme afrikàner deia que un negre capaç d’estudiar era com un blanc. 

c) En Trevor diu que tot el racisme institucional és igual. 

11. Quin any va caure l’apartheid com a  sistema polític que segregava per races? 

a) El 2015. 

b) El 1976. 

c) El 1990.  



12. Quin any va caure el mur de Berlín? 

a) El 1936. 

b) El 1950. 

c) El 1989. 

13. En què diu el narrador que diferien la caiguda de l’apartheid i la del mur de Berlín? 

a) L’apartheid va caure a poc a poc i el mur que dividia Berlín en dos sistemes polítics 

va caure d’un dia per l’altre. 

b) L’apartheid va caure de cop i el mur que dividia Berlín en dos sistemes polítics va 

trigar molt més d’un dia a caure.  

c) Van trigar el mateix a caure i són fets històrics semblants. 

 

SEGONA PART  

1. «Aprèn del passat i sigues millor gràcies a ell, però no ploris pel teu passat. La vida està 

plena de dolor. Deixa que aquest dolor et poleixi, però no t’hi aferris. No t’amarguis.» Qui 

diu això a en Trevor? 

a) La seva mare. 

b) El seu pare. 

c) La seva bestia cega. 

2. Quina és la definició correcta de «persona de color» segons el context sud-africà de 

l’apartheid de la novel·la?  

a) Vol dir ser mestís, com en Trevor, amb pare blanc i mare negra o a la inversa.  

b) Vol dir ser descendent d’esclaus africans d’orígens diversos fora de Sud-àfrica i amb 

descendents blancs. 

c) Vol dir ser negre.  

3. En quin sentit el narrador diu que a la Sud-àfrica de l’apartheid era més fàcil ser catalogat 

com a «negre» que no pas com a «persona de color»? 

a) Perquè els negres havien preservat els seus costums i llengua i sabien qui eren.  

b) Perquè els negres tenien més diners que la gent de color i sabien qui eren. 

c) Perquè els negres havien preservat els seus costums i llengua i el sistema dels colons 

afrikàners els protegia més que a la gent de color.  

4. Quina llengua diu en Trevor que parlaven, la gent de color? 

a) Anglès. 

b) Tsonga. 

c) Afrikaans. 

5. Per què no parlaven llengües purament africanes, com feien els negres? 

a) Perquè no volien que se’ls associés amb els negres i volien assemblar-se als blancs. 

b) Perquè els negres no ho acceptaven i els blancs els obligaven a parlar afrikaans.   

c) Perquè totes les persones «de color» eren d’origen holandès.  

6. Pàg. 140. En quin moment del llibre en Trevor s’adona que l’Abel és perillós?  

a) Quan atonyina el nen de color que ha llançat mores a en Trevor.  

b) Quan el coneix per primera vegada al taller on fa de mecànic. 

c) Quan el veu begut per primera vegada i sempre que té els ulls vermells. 

  



7. Pàg.160. Completa la frase: Els nens de color sempre em posaven a parir 

perquè_________ 

a) Era massa pobre. 

b) Era massa negre. 

c) Era massa blanc. 

8. Pàg. 155. Què té en Lorenzo que no tingui en Trevor? 

a) És més guapo que en Trevor i és negre. 

b) És més llest que en Trevor. 

c) És més guapo i és blanc. 

9. Com catalogaven els xinesos, a la Sud-àfrica de l’apartheid? 

a) Com a negres. 

b) Com a afrikàners. 

c) Com a blancs. 

10. Com catalogaven els japonesos? 

a) Com a negres. 

b) Com a afrikàners. 

c) Com a blancs. 

11. Pàg. 185. Quantes llengües oficials té Sud-àfrica?  

a) 4. 

b) 11. 

c) 7. 

12. Pàg. 172. Qui és, la Zaheera? 

a) Una noia que estava enamorada d’en Trevor. 

b) La germana d’en Trevor. 

c) La professora d’en Trevor a l’institut.  

13. Pàg. 206. Quina llengua parlava la Babiki? 

a) Zulú. 

b) Xosa. 

c) Pedi. 

 

TERCERA PART 

1. Pàg. 211. Què tenen en comú el sud-africà Nelson Mandela i l’estatunidenc Martin Luther 

King? 

a) Tots dos van lluitar per acabar amb la discriminació a les persones negres. 

b) Tots dos eren metges negres que es van convertir en presidents dels seus països. 

c) Tots dos eren racistes.  

2. Pàg. 224. Qui va ser Adolf Hitler? 

a) Un dictador alemany de la dècada del 1930 que va assassinar sis milions de jueus, 

milions de gitanos i centenars de milers de comunistes, republicans i persones 

homosexuals.  

b) Un dictador noruec de la dècada del 1930 que va assassinar sis milions d’homes, dones 

i criatures. 

c) Un sacerdot cristià de la dècada del 1950 que va assassinar milions de gitanos i 

centenars de milers de comunistes, republicans i persones homosexuals. 

 

  



3. Per què hi ha persones negres a Sud-àfrica que no saben ben bé qui va ser Adolf Hitler, 

segons en Trevor?  

a) Perquè els blancs no parlaven amb els negres i es van posar a fer-los treballar com a 

esclaus i no creien necessari que aprenguessin història. 

b) Perquè els negres no volien saber res de la història d’Europa, ja que odiaven totes les 

persones blanques que els havien esclavitzat.  

c) Perquè Europa quedava molt lluny i els africans autòctons no entenien la llengua dels 

blancs que els havien colonitzat i per tant tampoc sabien res de la història d’Europa.  

4. Pàg. 229. Per què en Trevor i en Hitler han de marxar de la festa on havien anat a punxar 

música i ballar? 

a) Perquè la gent de la festa eren blancs racistes contra els negres i mestissos com en 

Trevor i el seu amic Hitler. 

b) Perquè la gent de la festa eren jueus blancs i no podien suportar que en Trevor animés 

el seu amic Hitler pel nom i en veu alta.  

c) Perquè eren uns estirats que no sabien apreciar la bona música que punxava en Trevor 

ni els balls obscens que feia en Hitler.  

5. Què venia en Trevor, per guanyar-se la vida? 

a) Venia drogues. 

b) Venia CD. 

c) Venia peces de cotxes. 

6. Què volia dir ser «un dels del formatge», a qualsevol ciutat segregada? 

a) Que t’agrada molt l’hamburguesa amb formatge.  

b) Que ets al·lèrgic al formatge de cabra. 

c) Que tens més diners que els altres. 

7.  Pàg. 243. Quina mena de negoci tenen en Trevor i en Bongani al barri d’Alexandra? 

a) Un negoci de compravenda i de préstecs a la gent del barri, com un banc. 

b) Un negoci de reparació especialitzada en arreglar els cotxes cars dels sud-africans 

blancs. 

c) Un negoci de compravenda de drogues i d’armes. 

8. Per què porten en Trevor al calabós? 

a) Perquè ha matat un blanc. 

b) Per conduir un cotxe que no és seu. 

c) Per barallar-se amb l’Abel amb una arma. 

9. Qui diu a en Trevor «el món no t’estima»?  

a) La mare. 

b) L’Abel, el padrastre. 

c) La nòvia. 

10. Què significava el nom africà de l’Abel, Ngisaveni? 

a) Monstre ferotge. 

b) Foc d’encenalls. 

c) Tingues por. 

11. Quin prejudici existia contra les dones xosa com la Patricia, la mare d’en Trevor? 

a) Que eren unes lladres. 

b) Que eren unes putes. 

c) Que eren grasses. 

 



12. Els nom africans dels personatges... 

a) No volien dir res.  

b) Marcaven el seu destí.  

c) Els negres sud-africans només tenien noms d’origen europeu. 

13. Pàg. 296. Què li diuen, a la Patricia, quan va a comissaria a denunciar? 

a) És un assumpte privat de família, millor que no denunciï. 

b) És un cas de violència contra les dones i el tancarem. 

c) Torni demà i posi una denúncia, que s’ha fet tard. 

  


