EDITORIAL WEEBLE

Amundsen,
l’explorador
polar

FERNANDO G. RODRIGUEZ

http://www.editorialweeble.com

Agraïments:
Gràcies a Gemma Lorenz Castañé per la traducció d'aquest llibre.

2014 Editorial Weeble
Autor: Fernando G. Rodríguez info@editorialweeble.com
il · lustracions: Fernando G. Rodríguez
Traducció: Gemma Lorenz Castañé
http://www.editorialweeble.com/
Madrid, Espanya, març 2014

llicència: Creative Commons reconeixementNoComercial-CompartirIgual 3.0
1

Per a tots aquells que intenten anar
mès enllà dels límits
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C APÍTOL 1

Els primers
anys
La nostra història comença el 16
de juliol de 1872, a Borge, una
petita ciutat molt a prop d’Oslo, a
Noruega.
Aquell dia neix el
protagonista d’aquest conte,
s’anomena Roald

Amundsen.

La seva família és de tradició marinera, però la mare vol que estudiï Medicina. De cap
de les maneres vol que, en el futur, el seu fill es dediqui a fer cap feina relacionada
amb la mar.
- Jens, aquest nen no serà mariner. Serà metge. No se t’acudeixi posar-li al cap res
que tingui a veure amb el món mariner- diu la mare d’Amundsen.
- Com vulguis, estimada- respon Jens, el pare del petit Amundsen.
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Passen els anys. Roald va a l’escola a on aprèn un munt de coses noves.
Quan Amundsen té 16 anys, Nansen, un explorador noruec, es converteix en
la primera persona en recòrrer Groenlàndia de costa a costa.
Groenlàndia és una gran illa situada entre Amèrica del Nord i l’oceà Glacial Àrtic.
Quasi tota la seva superfície està coberta de gel.
Altres exploradors havien intentat fer aquesta mateixa travessia abans que
OCEÀ GLACIAL ÀRTIC
Nansen però havien fracassat.
Desprès de l’èxit del seu viatge i, un cop
retorna a Noruega, Nansen es converteix en
un heroi a tot el país.
GROENLÀNDIA

Ruta de Nansen
CANADÀ
ISLÀNDIA
OCEÀ ATLÀNTIC
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Roald llegeix als diaris tot allò que troba sobre l’expedició, quedant enlluernat. De cop
i volta desperta en ell un fort desig de convertir-se en explorador polar.
- Mare, ja sé què vull ser de gran- li diu Roald a la seva mare.- I què vols ser, fill?
- Vull ser explorador polar! – li respon molt convençut.
La mare troba estranya aquesta elecció, però li respon amb fermesa:
-No, Roald. Tu seràs metge.
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Seguint els desitjos de la seva mare, Amundsen inicia els estudis de Medicina. Uns
mesos desprès, ella mor i Amundsen abandona la universitat.
És l’oportunitat de convertir-se en allò que més desitja ser: explorador polar.
Inicialment, s’embarca com a mariner en un vaixell de caçadors de foques. Allà aprèn
tot el que pot sobre la navegació.
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C APÍTOL 2

La primera
expedició
Amb 25 anys, Amundsen
s’assabenta que una expedició
belga s’està preparant per
explorar l’Antàrtida. El seu fort
desig de fer aquell viatge fa que
aconsegueixi una entrevista amb el
líder de l’expedició.

OCEÀ
ATLÀNTIC

- Senyor de Gerlache, permeteu-me que presenti la meva candidatura com a timonerli demana Amundsen.
Desprès d’una breu conversa, Adrien de Gerlache examina l’experiència marinera
d’Amundsen i li diu:
- Senyor Amundsen, queda acceptat com a timoner del nostre vaixell, el Bèlgica.
- Moltes gràcies, no se’n penedirà- li contesta Amundsen.
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L’expedició salpa el 16 d’agost de 1897 a bord del vaixell Bèlgica. Amundsen està
nerviós, és la seva primera expedició polar.
Quan arriben a la zona antàrtica, el vaixell queda atrapat i completament
immobilitzat en un mar de gel.
Es converteixen d’aquesta
manera, en les primeres
persones en passar un
hivern complet a
l’Antàrtida.
Durant aquell cru hivern, la
tripulació s’organitza per
sobreviure sense estar-hi
preparada.
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El metge de l’expedició, el nord-americà Frederick Cook, indica al capità com
alimentar la tripulació.
- Capità, hem de fer que els mariners mengin carn dels animals marins. Encara que
sigui crua. Així evitarem que pateixin escorbut.
L’escorbut és una malaltia ocasionada per la falta de vitamina C i que era típica de
mariners, ja que en els seus llargs viatges no diposaven ni de fruita ni de carn fresca,
aliments que són rics en aquesta vitamina.
- Bé, senyor Cook. Ordeni caçar a la zona tot allò que es
pugui menjar- respon el capità. – Hauran de menjar la
carn crua, aquí no la podem cuinar.
Amb les foques que cacen, Amundsen ordena
confeccionar abrics:
- No llenceu les pells. Tracteu-les amb cura. Amb elles
farem abrics per protegir-nos del fred- els diu als
mariners que s’ocupen de les peces que han caçat.
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Un cop passat el dur hivern, arriba la primavera i el vaixell s’allibera del gel. Gràcies a
haver seguit les recomanacions del doctor Cook i d’Amundsen, tota la tripulació ha
sobreviscut sense gaires problemes.
L’experiència viscuda en aquest viatge li servirà a Amundsen per preparar molt millor
les següents expedicions.
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CAPÍTOL 3

El pas del
Nord-Oest

Desprès de la seva primera expedició important, Amundsen aconsegueix liderar la
seva pròpia expedició polar. El seu objectiu consisteix en trobar una nova ruta
marítima des de l’oceà Atlàntic fins al Pacífic a través de les illes del gelat nord del
Canadà.
Amundsen aconsegueix reunir els diners necessaris per comprar el Gjoa, un vaixell
petitó però molt manejable per navegar entre els blocs de gel.
Amundsen s’emporta només 6 tripulants amb ell.

POL
NORD
ALASKA

ISLÀNDIA
GROENLÀNDIA

CANADÀ

Pas del
Nord-Oest
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L’expedició s’inicia al 1903 i passa dos llargs hiverns entre els gels. En aquest
temps, la tripulació s’alimenta de tot allò que poden caçar i pescar.
Amundsen entra en contacte amb els Netsilik, els esquimals del nord del Canadà.
Mentre és amb ells, aprèn quin és el tipus de roba que usen contra el fred, el maneig
dels trineus guiats per gossos i les seves tècniques de supervivència.
Amundsen no perd mai l’ocasió per seguir aprenent i millorant les seves tècniques
d’exploració polar.
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El vaixell prosegueix el seu viatge entre el gel i per fi, desprès de 2 anys, arriba al seu
destí, a l’Oest, a la costa d’Alaska.
- Capità, ho hem aconseguit, hem atravessat els blocs de gel! – exclama tota la
tripulació, dirigint-se a Amundsen.
- Si, gràcies a tots pel seu esforç. És un
privilegi navegar amb vostès- respon un
emocionat Amundsen.
Desprès d’arribar a Alaska, Amundsen
desitja comunicar l’èxit de l’expedició al
món.
Amb aquest objectiu, recorre una
distància de 400 km amb els seus esquís
fins arribar a la ciutat més propera a on hi
ha un telègraf, Eagle City.
Un telègraf és una aparell de comunicació
que s’utilitzava per enviar missatges
urgents. En aquella època no hi havia ni
mòbils ni internet.
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Quan hi arriba, transmet aquest missatge al món:
“El Gjoa ha arribat a Alaska. L’expedició ha estat un èxit. Obert el Pas del NordOest. Signat, Roald Amundsen”.
Gràcies al seu esforç i tenacitat, Amundsen s’ha convertit en allò que sempre havia
volgut ser: explorador polar.
Quan torna a Noruega és rebut com un heroi.

17

CAPÍTOL 4

Rumb al Pol
Nord

Desprès de l’èxit de l’expedició anterior, Amundsen comença a organitzar-ne una altra.
Aquest cop es proposa ser el primer en arribar al Pol Nord.
Per fer-ho necessita un vaixell. La seva primera primera opció és el que va utilitzar
Nansen i que s’anomena Fram.
Així que Amundsen es disposa a visitar al senyor Nansen. Va fins a casa seva per
demanar-li que li deixi el vaixell Fram per a la seva expedició. Nansen escolta
atentament la proposta d’ Amundsen. Li sembla una bona idea i accedeix a la seva
petició.

19

El Fram és un vaixell molt diferent a la resta. És rodanxó, i per això aconsegueix
relliscar millor sobre els blocs de gel que intenten atrapar-lo.
Amundsen també necessita diners per fer front a les despeses del viatge.
Desprès de buscar entre diferents possibles inversors, Amundsen troba diversos
patrocinadors que aporten els diners necessaris per a l’expedició.
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Mentre Amundsen prepara el viatge arriba la notícia de què els exploradors Cook i
Robert Peary han arribat al Pol Nord en dues expedicions diferents.
Això decepciona Amundsen que pensa: “si ja no puc ser el primer en arribar al Pol
Nord, haig de canviar l’objectiu del meu viatge”. I de sobte se li acudeix una idea: “si,
seré el primer en arribar al Pol Sud”.
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Però Amundsen té por de comunicar el canvi de plans a Nansen i als seus
patrocinadors. Pensa que, potser, no voldran donar-li suport en la nova aventura.
Havia lluitat tant per convèncer tota aquella colla d’arribar al Pol Nord que ara, amb la
nova proposta, potser no el voldrien ajudar a arribar al Pol Sud.
Així que Amundsen pren una determinació: “no comentaré el canvi de destinació a
ningú. Ho mantindré en secret. Més endavant, quan ningú pugui fer-se enrere, els
explicaré el veritable objectiu de l’expedició”.
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Amundsen comença a escollir la tripulació. Entre d’altres tria a Nilsen, com a
segon d’abord; un metge i un bon cuiner. Tots són llocs molt importants en aquest
tipus de viatge.
A més Amundsen contracta un expert coneixedor de gossos. Com ja hem vist
abans en els seus anteriors viatges, Amundsen havia après que la millor manera de
moure’s sobre el gel era per mitjà de trineus tirats per gossos.
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Amb tota la feina enllestida, l’expedició salpa a l’agost 1910, segons el que tots
creuen, rumb al Pol Nord.
Naveguen a través de l’oceà Atlàntic rumb a l’illa de Madeira, que pertany a
Portugal. La idea que tots tenen (menys Amundsen) és arribar al Pol Nord des
d’Alaska. Per fer-ho han de rodejar tot el continent americà.
A l’arribar a Madeira, Amundsen reuneix la tripulació.
- Senyors, com saben Cook i Robert
Peary ja van arribar al Pol Nord
abans que nosaltres. Per tant, si
seguim amb el plà inicialprosegueix Amundsen- no serem els
primers en fer-ho.
Per això els proposo un nou repte a
on si que serem els primers.
Tots es mostren impacients desprès
d’aquestes paraules.
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- Arribar els primers al Pol Sud! – acaba dient Amundsen.
A l’escoltar el nou destí tota la tripulació l’aplaudeix:
- Si, capità, anirem al Pol Sud!
- Bona idea, no volem ser els segons!
Tota la tripulació té una fe cega en Amundsen, en el seu criteri i els seus
coneixements.
- Llavors així ho farem! Gràcies a tots. Faré arribar la informació del canvi de
destinació a Noruega i a la resta del món- finalitza Amundsen.
El primer en rebre la notícia és Nansen,
qui immediatament li dóna tot el seu
suport.
També ho fan els patrocinadors de
l’expedició i tots els habitants de Noruega.

MADEIRA

ANTÀRTIDA
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C APÌTOL 5

Pol Sud

Després d’un dur viatge per mar, l’expedició arriba a l’Antàrtida al gener de 1911.
Desembarquen en una zona anomenada Plataforma de Gel de Ross. Aixequen el
campament en un lloc conegut amb el nom de Badia de les Balenes. Al campament li
posen el nom de Framheim, que significa en llengua noruega, la llar o casa del Fram
(recordeu que és el nom del vaixell).
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Amundsen sap que té un competidor a l’Antàrtida amb el seu mateix objectiu: el
capità britànic Scott.
En la seva carrera per arribar al Pol Sud, Amundsen ja disposa d’un cert avantatge
respecte a Scott, ja que ha plantat el seu campament a la Badia de les Balenes.
Aquesta es troba uns 100Km més a prop del Pol Sud que la zona que Scott escull per
instal.lar el seu.

MAR DE ROSS
Campament base
Scott
Plataforma de Gel
de Ross

80º S

Campament base
Amundsen

ANTÀRTIDA

90º S
POLO SUR
28

Per realitzar el viatge fins al Pol és necessari preparar-se bé abans. Per això és
imprescindible instal.lar petits refugis al llarg del camí i així poder deixar els
queviures que necessitaran en el viatge final.
Durant els mesos de febrer, març i abril de 1911 l’equip d’Amundsen instal.la 3 refugis
intermedis.
A més, durant l’hivern polar l’equip prova i millora el funcionament de tots els seus
materials, en especial els trineus.
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Al setembre de 1911, primavera a l’Antàrtida, les condicions meteorològiques
milloren i es fan aptes per al viatge final al Pol Sud.
Amundsen es prepara pel viatge. Escull 8 homes que marxen rumb al Pol Sud.
Però al cap de poc el temps canvia de forma radical. La temperatura baixa fins a
-40ºC. Hi ha intenses rebufades de neu. No poden continuar, així que decideixen
tornar al campament deixant els queviures que no necessiten al primer refugi
intermedi.
Tot el grup es mantindrà segur al campament base fins
que les condicions del temps
millorin.
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A mitjans d’octubre de 1911 el temps torna a millorar, pel que Amundsen decideix
sortir altre cop amb un equip format només per Bjaaland, Hassel, Wisting y
Hanssen.
Surten del Framheim el 19 d’octubre de 1911 amb 4 trineus i 52 gossos. Amundsen
col.loca com a líder dels gossos a una femella de raça samoieda que s’anomena
Etah.
Al campament base tots es reuneixen per veure com se’n van i desitjar sort a
Amundsen i als
seus companys
de viatge.
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Un cop estan tots preparats per sortir, Amundsen dóna l’ordre per iniciar la marxa:
- Nois, ens en anem. Directes al Pol Sud.
- Al Pol Sud! – crida tot l’equip.
És el dia que tots han estat esperant des de que van sortir de Noruega, feia més d’un
any.
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L’equip pren la ruta prevista:
- Anirem en línia recta cap al Pol Sud, creuant la Barrera de Gel de Ross – diu
Amundsen al grup.
Arriben al primer dipòsit de queviures sense cap contratemps. El temps no ha
empitjorat, és una bona notícia.
Passen el segon refugi intermedi i, a principis de novembre de 1911 arriben al tercer.
De moment tot surt bé. Els
trineus tirats per gossos
avancen segons el previst.
Fa molt de fred. Alguns dies el
vent glaçat els obliga a
refugiar-se a la tenda. Malgrat
això, res els fa aturar i
prosegueixen el seu camí.
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A mitjan novembre arriben al peu de les Muntanyes Transantàrtiques. Inicien el seu
ascens prenent una ruta desconeguda fins a aquell moment a través de la Glacera
Axel Heiberg.
Malgrat que l’ascens és complicat, es fa menys dur del que havien previst. El fred
segueix sent molt intens
Al cap de 4 dies d’escalada, Wisting, que va el primer del grup, crida:
-Capità, l’altiplà!
-Han aconseguit arribar
al Gran Altiplà Antàrtic
que s’extèn com una
enorme zona plana que
cobreix la zona central
del continent gelat.
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Allà acampen i es produeix el moment més cruel del viatge.
- Hassel, Hanssen cal sacrificar els gossos –els recorda Amundsen.
- Si, capità. Seguim el plà previst –responen al mateix temps que treuen els ganivets
de les seves fundes.
Així, seguint el seu plà inicial, sacrifiquen 24 gossos. La carn obtinguda servirà per
alimentar als gossos que queden i als membres de l’expedició.
La carn que no es mengen en aquell moment quedarà emmagatzemada pel viatge de
tornada. Els ossos seran
enterrats a la neu.
A partir de llavors, aquell
lloc es coneix amb el
nom de “La
Carnisseria”.
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Des d’aquell punt inicien una llarga travessa a través de l’altiplà Antàrtic.
Però el temps empitjora. La boira fa la seva aparició i els impedeix avançar.
L’equip es refugia a la tenda fins que el temps millori. Passen els dies i la boira
persisteix. Els homes comencen a posar-se nerviosos.
- Senyor, la boira no escampa i no podem quedar-nos aquí gaire temps més - diu
Hanssen a Amundsen.
- Ho sé. Però no podem fer cap altra cosa. La boira escamparà aviat. Hem de resistir li respon Amundsen.
Malgrat això, ell mateix també està molt
preocupat per la situació. No ho vol
admetre davant la resta del grup per
tal de no estendre el desànim.
Estan consumint més queviures
del previst i a més fa molt de
fred.

36

Al cap de 9 dies la boira desapareix i els permet continuar el seu camí. Cap al Sud.
Sempre cap al Sud.
El 7 de desembre es troben més a prop del seu objectiu.
- Senyors, els informo que estem a 150 km del Pol Sud. Mai ningú hi ha estat tan a
prop. Encara que fa molt de fred, hem de fer un últim esforç per arribar- els anima
Amundsen.
- Capità, ho aconseguirem. Els gossos ho estan fent molt bé i avancem a bon ritme- li
respon Bjaaland.
D’aquesta manera, animant-se els uns als altres
segueixen el recorregut marcat.
Cada cop els queden menys
forces.
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El dia 14 de desembre de 1911 es converteix en una data històrica:
- Amundsen, hi hem arribat! Ho hem aconseguit! – crida Wisting.
- Som els primers! – es felicita Hassel.
Desprès de gairebé 2 mesos de dura marxa, finalment han arribat al Pol Sud.
Amundsen amb un gran somriure als llavis i els ulls brillants, felicita al seu equip:
- Senyors, enhorabona a tots per la feina feta. Felicitats. Ha estat un gran honor
arribar amb vostès al Pol Sud.
- Visca, bravo Amundsen! –
criden tots amb les poques
forces que els queden.
En el punt de latitut 90º Sud,
instal.len una tenda i hi
claven una bandera
noruega.
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Ràpidament inicien la tornada pel mateix camí que en el viatge d’anada. No poden
quedar-se més temps allà. Fa massa fred i estan molt cansats.
El capità Scott i el seu equip arriben al Pol Sud 35 dies desprès. Amundsen els
ha guanyat el repte.
El 25 de gener, desprès de més de 3 mesos des de la seva partida, l’equip torna
novament al campament base, el Framheim. L’alegria de tots esclata en veure’ls
arribar:
- Capità, enhorabona!
- Som els primers.
Visca Noruega! Visca
Amundsen!
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CAPÍTOL

6

Els anys
següents

Durant els anys següents, Amundsen continua fent nombroses exploracions. Entre
elles creua el Pas del Nord-Est, navegant des de l’Oceà Atlàntic fins al Pacífic a
través de la costa nord de Rússia. Més tard aconsegueix sobrevolar el Pol Nord en
una expedició aèria amb un dirigible.
Amundsen mor al 1928 en un accident durant una missió de rescat mentre
buscava uns exploradors que s’havien perdut. L’hidroavió en el que volava es va
estavellar al Mar de Barents, al nord de Noruega i Rússia. El seu cos no va ser trobat
mai.
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Aquest relat és una de les grans epopeies de la història recent de la humanitat.
Tots els exploradors que van participar en la conquesta del Pol Sud van
expandir la visió del món que tenien els homes d’aquella època. Tots van arribar
als límits marcats i els van superar.
Tots ells són els nostres herois.
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Fi
Ara que has acabat de llegir el llibre, si us plau, donan’ns
la teva opinió.
Si t’ha agradat, què ha estat el millor, quins altres temes
t’agraden per altres llibres o simplement digue’ns hola.
Moltes gràcies.
info@editorialweeble.com

L’editorial
Som un grup de pares i mares que ens hem anat adonant de la dificultat per llegir que tenen avui en dia els nostres fills, i que, a més
a més, aquesta lectura els proporcioni quelcom de formació i diversió al mateix temps.
Aprendre divertint-se és el millor que els podem oferir.
Sobretot ens referim als llibres d’ús a les escoles, tant de lectura com de text. Ens agradaria que aquests llibres, fossin més dinàmics
i divertits, però al mateix temps educatius.
Així que ens hem proposat fer llibres divertits i moderns. Llibres educatius i útils que els atrapin i desenvolupin la seva imaginació, i
que puguin utilitzar-se a les escoles com a llibres de suport.
I el millor és que són gratuïts!
Amb aquest repte ens unim i comencem a crear: escollim temes interessants, adaptant les històries, disminuïnt els textos però
ampliant el tamany de les lletres i insertant il.lustracions a cada pàgina, amb dibuixos moderns, per centrar la seva atenció en allò
essencial i al mateix temps deixar volar la seva imaginació, explicant històries reals o imaginàries.
I així, al final ho hem agrupat en un projecte que ens omple dil.lusió. L’anomenem
persones compromeses amb l’educació infantil.

Editorial Weeble, al qual s’estan unint més

Amb els nostres llibres volem redissenyar la forma d’aprendre, en especial dels més petits i joves. Apostem per la senzillesa i la
diversió per fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament.
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