
 

Act. Fitxes Treball Textos. Desigualtat 

2ª. Act. Conte Absurd 
Un conte absurd i irreal 
 
Açò diu que era una família nombrosa que vivia amb certes comoditats però el 
cap de família gastava més del que ingressava i, el que és pitjor, gastava el 
patrimoni de tots en luxes i coses innecessàries i, fins i tot, demanava préstecs 
als bancs i com a aval presentava el treball dels seus fills que eren molt 
treballadors però estaven sotmesos al poder del seu pare, és a dir, ni eren 
lliures ni amos de les seues vides. 
D’aquesta manera, els fills se sentien obligats a aportar part del seu sou per 
pagar els aires de grandesa dels seu “amo”. 
Un dia el pare va demanar un préstec al banc per comprar rifles i càmeres de 
seguretat per defensar les seues riqueses contra els lladres per la qual cosa es 
va endeutar moltíssim amb el banc i, com sempre, presentava com a aval els 
seues camps i el treball dels seus fills. Però si algun mes no pagava la quota del 
préstec, el banc el penalitzava. 
Van nàixer els néts d’aquest boig cap de família i van necessitar comprar més 
aliments, escolaritzar els infants... De tal manera, que els diners eren escassos, 
tan escassos que, de vegades, no arribava per pagar el préstec del banc i els 
deutes augmentaven constantment perquè el banc posava dures condicions 
amb l’objectiu de cobrar el deute. 
El pare de família mor i tant els fills com els néts majors han de pagar el deute 
contret per l’avi, perquè si no, el banc els furta els seus camps. I, per si fóra 
poc, l’actual cap de família actua de forma semblant a l’avi per la qual cosa 
treballen molt dur però la major part dels guanys van a parar al banc. D’aquesta 
manera, no poden invertir en educació, en medicines... 
 
Qüestions: 
Què hi poden fer? Què hi pot fer el banc? 


