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Aurora boreal finlandesa
Sóc en una cabanya del nord de Finlàndia, per sobre del Cercle Polar, envoltat d'un
paisatge velat per la neu. El gel del camí i el rastre que tracen les motos de neu a la
superfície gelada del llac subratllen la cruesa de l'hivern. El termòmetre arriba als 15
graus sota zero a l'exterior, però a dins de la cabanya s'hi està bé gràcies al foc que
crepita a la llar.
Al bar més pròxim, un antre fosc del temps dels pioners, s'hi alineen les fotos de
llegendaris buscadors d'or. Quatre lapons, amb el ganivet penjat al cinturó, beuen
cervesa mentre parlen en una llengua que avui dia només comprenen unes 300
persones. A prop seu, un cartell recorda que diumenge se celebrarà aquí la carrera
de rens més important de l'any. Gràcies als rens, aquest poble es convertirà en el lloc
de trobada dels 10.000 lapons que viuen actualment a Finlàndia, i de molts altres
arribats de Noruega i de Suècia.
El poble sami viu des de fa segles en aquest lloc límit, gelat i fosc a l'hivern i tocat
pel sol de mitjanit a l'estiu. Són molts els lapons que encara avui dia continuen
vivint com a nòmades, ignorant les fronteres i tot el que passa al món.
De sobte, una turista fa un crit i surt corrent a desafiar el fred. El motiu: una aurora
boreal que omple la meitat del cel. Llums que ballen enmig de la nit àrtica, un
espectacle únic, impredictible, bellíssim. Els antics lapons creien que les aurores eren
els esperits dels avantpassats que pugnaven per tornar a la Terra.
Tot el que m'envolta sembla tret d'una altra època, però de sobte apareixen al
televisor imatges del terratrèmol i de la catàstrofe del Japó. Es tensa el silenci, totes
les mirades es concentren en la petita pantalla i els lapons s'obliden de l'aurora
boreal i dels rens. L'actualitat acaba de colpir aquest racó que fins fa només uns
segons semblava un microcosmos allunyat de tot i de tothom.
Xavier MORET
1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5
expressió)
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2.- Els exercicis següents fan referència al text anterior:
2.1. Comenta i relaciona aquestes dues afirmacions:
- Són molts els lapons que encara avui dia continuen vivint com a nòmades, ignorant les fronteres
i tot el que passa al món.
- L'actualitat acaba de colpir aquest racó que fins fa només uns segons semblava un microcosmos
allunyat de tot i de tothom.
(1 punt)
2.2. Cerca al text un sinònim per a cada una de les paraules següents:
glaçada: _______________
arrengleren: ________________
entenen: _______________
commoure: ______________
exhibició: ________________
(1 punt)
2.3. Escriu el gerundi i el participi de cada un d’aquests verbs: beure, córrer, ballar,
convertir (1 punt)
2.4. Explica per què les següents paraules s’accentuen: Finlàndia, són, bellíssim i gràcies
(1 punt)
3.- Expressió escrita (120 paraules aprox.).
D’aquestes dues possibilitats, tria’n una:
a) Les catàstrofes naturals i les crisis humanitàries: com ens afecten?
b) Podries viure en un lloc com el que descriu el text?
(3 punts: 1 correcció; 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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