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El substrat més ocult [de la crisi], del qual ningú no vol parlar, és la delinqüència
econòmica internacional. Aquests dies m’he cansat de recomanar el llibre del periodis-
ta anglès Misha Glenny, McMafia, i el del periodista italià Roberto Saviano, Gomorra.
Són dues visites als soterranis de l’economia mundial en què es pot veure, de manera
perfectament documentada, que no hi ha separació nítida entre economia legal i eco-
nomia il·legal i delinqüència econòmica. I no tan sols perquè el comportament d’alguns
dels responsables de les institucions financeres durant aquests anys del boom entri per-
fectament en la tipificació del delicte d’estafa, sinó perquè els fluxos de diner entre l’una
i l’altra són més grans que no sembla. Sigui com sigui, el fet és que en aquesta globalit-
zació, com en les anteriors, allò que s’ha globalitzat més ràpidament ha estat el diner i
la delinqüència. I en aquest cas les dimensions de l’economia criminal han estat espe-
cialment grans perquè ha coincidit amb l’esfondrament dels sistemes de tipus soviètic.
El procés de transició de l’ineficient sistema de l’anomenat socialisme real al capitalisme
ha afavorit l’esclat d’organitzacions de caire mafiós, sovint en estreta relació amb les
antigues nomenclatures i amb els nous dirigents polítics. La trama s’ha estès per tot el
món. 

Josep RAMONEDA. «Qüestions que la crisi oculta». El Temps (14 octubre 2008)

Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent.
[1 punt cadascuna; en les preguntes dʼopció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error]

1. D’acord amb el text, una expressió equivalent de el substrat és: 
a) la conseqüència immediata
b) la realitat profunda
c) la finalitat
d) els aspectes més interessants

2. La funció sintàctica de del qual és:
a) complement directe
b) complement circumstancial de causa
c) complement de règim verbal
d) complement indirecte

3. D’acord amb el text, un mot o una expressió sinònim de nítida és:
a) clarament delimitada
b) justificada
c) confusament identificable
d) lògica
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4. El pronom feble amb què, si s’hagués de pronominalitzar, se substituiria el sintag-
ma amb l’esfondrament dels sistemes de tipus soviètic és:
a) hi
b) en
c) ho
d) el

5. D’acord amb el text, una expressió equivalent de l’esclat és: 
a) l’explosió controlada
b) la desaparició contundent
c) la proliferació sobtada
d) la pervivència

6. El verb que té la mateixa arrel que soterranis és: ______________.

7. El plural de procés és: ______________.

Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, sobre les relacions
entre crisi i globalització. 

Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i  sintaxi)
de la redacció. 
[3 punts; es descomptaran 0,1 punts per cada falta dʼortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi]
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