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Airbus era i és Europa. Era el símbol de l’Europa possible. Així ho creien els
responsables de la companyia. Els èxits d’Airbus demostraven que els europeus, malgrat
tenir interessos específics, cultures diverses, maneres de treballar diferents, quan tenien
un objectiu comú eren capaços de treballar plegats i fins i tot de passar al davant dels
nord-americans. De fet, els avions d’Airbus són com un trencaclosques, les peces del
qual es dissenyen i es fabriquen a casa de cadascun dels socis i, de tot arreu d’Europa, es
traslladen a Tolosa de Llenguadoc, on són muntades. El consorci europeu havia superat
en comandes, lliuraments i resultats el seu tradicional rival Boeing. Les primeres proves
de l’A380, l’avió de passatgers més gran que mai s’ha fabricat, havien estat un èxit. Fins
que van saltar les alarmes: el soci britànic decidia anar-se’n i Airbus reconeixia que tenia
problemes per lliurar a temps les primeres comandes de l’A380. Nous retards, caigudes
a la borsa, escàndols i dimissions s’han succeït durant tot l’estiu. Airbus, efectivament,
era una metàfora de l’Europa real.

Toni CANYÍS. «El mite de Dèdal». El Temps (27 octubre 2006)

Encercleu la resposta correcta o escriviu-la, segons correspongui.
[1 punt cadascuna; en les preguntes d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error]

1. Digueu quina és la tercera persona del singular de l’imperfet de subjuntiu corres -
ponent a creien:
a) cregués
b) creuria
c) creiés
d) creiessi

2. Digueu una expressió sinònima, en el text, de malgrat tenir:
a) a més a més de tenir
b) pel fet de tenir
c) encara que tenien
d) sempre que tenien

3. Digueu quina és la forma femenina de l’adjectiu comú: ______________

4. Digueu quin és el pronom feble amb què se substituiria la paraula plegats, si s’hagués
de pronominalitzar, en el sintagma «treballar plegats»: ______________

5. Digueu què significa, en el text, l’expressió Fins que van saltar les alarmes:
a) Fins que de sobte es va descobrir que les coses no anaven bé.
b) Fins que es va activar un dispositiu que avisava del perill.
c) Fins que es va posar remei als perills que hi havia.
d) Fins que tothom es va adaptar a una nova situació de gravetat.
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6. Digueu quin és l’antecedent del pronom relatiu del qual:
a) les peces
b) un trencaclosques
c) Airbus
d) un objectiu comú

7. Digueu quin és el complement directe de havia superat:
a) el consorci europeu
b) comandes, lliuraments i resultats
c) el seu tradicional rival Boeing
d) Boeing

Feu una redacció en català, que tingui entre 50 i 80 paraules, en què expliqueu per què
l’autor del text afirma que Airbus era una metàfora de l’Europa real.

Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i
sintaxi) de la redacció.
[3 punts; es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi]
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