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Para todos aqueles que tentan ir alén das lindes
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C APÍTULO 1

Os primeiros
anos
A nosa historia comeza o 16 de
xullo de 1872, en Borge, unha
pequena cidade moi preto de
Oslo, en Noruega.
Ese día nace o protagonista
desta historia; chámase
Roald Amundsen.

A súa familia é de tradición mariñeira, pero a súa nai quere que estude medicina e que
non se adique ao mar. Nada máis nacer Roald, a súa nai quere deixar claro o futuro
do seu fillo.
-Jens, este neno non vai ser mariñeiro. Será médico. Que non se che pase pola
cabeza metelo no mar -di a nai de Amundsen
-Como queiras muller -responde Jens, o pai do pequeno Amundsen.
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Pasan os anos. Roald vai ao colexio onde aprende unha morea de cousas
novas.
Cando ten 16 anos, Nansen, un explorador noruegués, convértese na
primeira persoa en percorrer Grenlandia, de costa a costa.
Grenlandia é unha grande illa situada entre América do Norte e o océano Glacial
Ártico. Case todo o seu territorio está cuberto de xeo.
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
Outros exploradores tentaran facer esa
mesma travesía antes ca Nansen mais
fracasaran.
Tras do éxito da súa viaxe, e ao tornar a
Noruega, Nansen convértese no heroe do
país.

GRENLANDIA

ruta Nansen
CANADÁ
ISLANDIA
OCÉANO ATLÁNTICO
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Roald le nos xornais todo o que pode sobre a expedición quedando abraiado. De
súpeto esperta nel un forte desexo de converterse en explorador polar-Mama, xa sei que quero ser de maior -dille Roald á súa nai
-E que queres ser, Roald?
-Quero ser explorador polar -respóndelle moi convencido Amundsen.
A nai queda estrañada por aquela elección, pero lle responde firmemente:
-Non, Roald. Ti vas ser médico.
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Seguindo os desexos da súa nai, Amundsen comeza a estudar medicina. Pero uns
meses despois de comezar os estudos a súa nai morre e abandona a universidade. É
a ocasión de se converter no que máis desexa: explorador polar.
Embárcase como mariñeiro nun barco de cazadores de focas.
Alí aprende todo o que pode sobre navegación.
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C APÍTULO 2

A primeira
expedición
Con 25 anos Amundsen ten
coñecemento de que unha
expedición belga se está a
preparar para explorar a
Antártida. O seu forte desexo de ir
na viaxe fai que teña unha
entrevista co líder da expedición.

OCÉANO

-Señor de Gerlache, permitídeme presentar a miña candidatura como temoeiro pídelle Amundsen
Despois dunha breve conversa onde Adrien de Gerlache examina a experiencia de
Amundsen, dille:
-Señor Amundsen queda aceptado como temoeiro do noso barco, o Bélxica.
-Moitas grazas, non se arrepentirá- contéstalle Amundsen.
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A expedición parte en agosto a bordo do Bélxica. Amundsen está nervioso, é a súa
primeira expedición polar.
Despois da viaxe por mar e cando chegan á zona antártica, o barco queda atrapado
no xeo e completamente
inmobilizado. Deste xeito
convértense nas primeiras
persoas en pasar un
inverno completo na
Antártida.
Durante ese rigoroso inverno
a tripulación prepárase para
sobrevivir sen estar
preparada.
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O médico da expedición, o estadounidense Frederick Cook, sinálalle ao capitán
como alimentar á tripulación.
-Capitán, debemos facer que a tripulación coma carne de animais mariños, aínda que
sexa crúa. Así habemos evitar que contraian o escorbuto.
-Ben señor Cook. Dea a orde de cazar na zona todo o que se poida comer -contesta o
capitán.- Terán que comer a carne crúa. Aquí non podemos cociñala.
Coas focas que cazan, Amundsen manda confeccionar
abrigos:
- Non tiredes os coiros. Tratades con coidado.
Faremos abrigos para nos protexer do frío -dilles
aos mariñeiros que se ocupan das pezas cazadas.
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Tras o duro inverno chega a primavera e o barco céibase dos xeos. Toda a
tripulación sobreviviu sen moitos problemas, tras seguir as recomendacións de
Cook e Amundsen.
Todas as circunstancias vividas nesta viaxe serviranlle a Amundsen para preparar
moito mellor os seguintes.
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C APÍTULO 3

O paso do
Noroeste

Tras da súa primeira expedición de importancia, Amundsen consegue liderar a súa
propia expedición polar. O seu obxectivo consiste en atopar unha nova ruta
marítima dende o océano Atlántico deica o Pacífico ao través das illas do xélido norte
de Canadá.
Amundsen acada os cartos que lle cumprían para mercar o Gjoa, un barco moi
cativo pero moi manexábel para navegar entre os xeos. Amundsen leva só a 6
tripulantes con el.

POLO
NORTE
ALASKA

ISLANDIA
GRENLANDIA

CANADÁ

Paso do
Noroeste
14

Durante a viaxe a expedición pasa dous invernos entre os xeos, durante os que a
tripulación se alimenta do que poden cazar e pescar.
Amundsen entra en contacto cos netsilik, os esquimós do norte do Canadá. A
canda eles aprende como son as roupas que usan contra do frío, o uso de zorras
tiradas por cans e as súas técnicas de supervivencia.
Amundsen nunca perde a ocasión para seguir aprendendo e mellorando as súas
técnicas de exploración polar en todas as súas viaxes.
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O barco prosegue a súa viaxe entre os xeos e ao cabo, tras dous anos, chega ao seu
destino, o oeste, a costa de Alasca.
-Capitán, fixémolo, atravesamos os xeos! -exclama toda a tripulación dirixíndose a
Amundsen.
-Si, grazas a todos polo voso esforzo. É
un privilexio navegar convosco reponde un emocionado Amundsen.
Tras chegar a Alasca Amundsen desexa
comunicar o éxito da expedición ao
mundo. Así que percorre cos seus
esquís unha distancia de 400 km. deica
chegar á cidade máis achegada onde
hai un telégrafo, un aparello que se
empregaba para mandar mensaxes
urxentes. Daquela non había móbiles
nin internet.
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Cando chega transmite ao mundo:
“O Gjoa chegou a Alasca. A expedición é un éxito. Aberto o paso do Noroeste.
Asinado, Roald Amundsen”.
Grazas ao seu esforzo e tenacidade Amundsen xa se convertera no que quería ser:
explorador polar.
Á súa volta en Noruega é recibido coma un heroe.
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C APÍTULO 4

Rumbo ao
Polo Norte

TTras do éxito da expedición anterior, Amundsen comeza a artellar outra. Esta vez se
propón chegar o primeiro ao Polo Norte.
Para iso necesita un barco. A súa primeira opción é o barco que usou Nansen,
chamado o Fram.
Así que Amundsen visita a Nansen. Viaxa ata a súa casa para pedirlle que lle
empreste o barco para a súa expedición. Nansen escoita atentamente a proposta de
Amundsen. Parécelle unha boa idea e está de acordo en lle emprestar o Fram para a
expedición.

19

O Fram é un barco moi diferente ao resto. É bazuncho e por iso é quen de esvarar
polos bloques de xeo que tentan apreixalo.
A Amundsen cómprenlle cartos para os gastos da viaxe. Tras procurar entre
diferentes investidores Amundsen atopa varios patrocinadores que achegan cartos
dabondo para a expedición.
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Entrementres Amundsen prepara a viaxe chegan novas de que os exploradores
Cook e Robert Peary chegaron ao polo Norte con dúas expedicións diferentes.
Isto amola a Amundsen que pensa: “se xa non podo ser o primeiro en chegar ao polo
Norte debo trocar o obxectivo da viaxe”. E de súpeto se lle ocorre unha idea: “Serei o
primeiro en chegar ao Polo Sur”.
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Pero Amundsen ten medo de comunicar o cambio de planes a Nansen e aos
seus patrocinadores. Se cadra non quererán apoialo na nova aventura. Loitara tanto
para convencelos de chegar ao polo Norte que podería ser que non o quixeran axudar
para chegar ao polo Sur.
Así que Amundsen chega a unha conclusión: “non vou comentar o cambio de destino
a ninguén. Levareino en segredo. Máis adiante, cando xa ninguén se poda botar
atrás, contareilles o verdadeiro obxectivo da expedición”.
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Amundsen comeza a elixir á tripulación. Entre outros elixe a Nilsen, como segundo
de a bordo; un médico e un bo cociñeiro, posto moi importante nesta caste de viaxes.
Ademais Amundsen contrata para a viaxe a un experto coñecedor de cans. Como xa
viramos, nas súas anteriores viaxes Amundsen aprendeu que o mellor xeito de se
mover no xeo é con zorras tiradas por cans.
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Con todo disposto, a expedición parte en agosto de 1910, segundo o que que todos
pensan, cara ao Polo Norte.
Navegan ao través do Atlántico, rumbo á illa de Madeira, que pertence a Portugal, xa
que a idea é chegar ao Polo Norte dende Alasca, polo que teñen que arrodear o
continente americano. Ao chegaren a Madeira, Amundsen xunta á tripulación.
-Señores, como saben Cook e Robert Peary xa chegaron ao Polo Norte. Se
continuamos co noso plan -prosegue
Amundsen -non seremos os
primeiros en chegar. Por todo isto
quero propor un novo reto onde si
habemos ser os primeiros.
Todos se mostran impacientes tras
destas verbas.

24

-Chegar os primeiros ao polo Sur! -remata dicindo Amundsen.
Ao escoitar o novo destino da viaxe toda a tripulación aclama a Amundsen:
-Si capitán, iremos ao polo sur!
-Boa idea, non queremos ser os segundos!
Toda a tripulación ten unha fe cega en Amundsen, no seu criterio e nos seus
coñecementos. Non cómpre convencelos máis.
-Daquela así o faremos. Grazas a todos. Informarei a Noruega e ao mundo do cambio
de destino -remata Amundsen.
O primeiro en recibir a nova é Nansen,
quen axiña a apoia. Tamén o fan os
patrocinadores e toda Noruega.
MADEIRA

ANTARTIDA
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C APÍTULO 5

Polo Sur

Tras unha dura viaxe no mar a expedición chega á Antártida en xaneiro de 1911.
Desembarcan nunha zona chamada plataforma de xeo de Ross, facendo o seu
campamento no lugar coñecido como a baía das Baleas.
Ao campamento chámanlle Framheim, que significa o fogar do Fram.
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Amundsen é sabedor de que ten na Antártica un competidor co seu mesmo obxectivo:
o capitán británico Scott.
Na súa carreira por chegar primeiro ao Polo Sur, Amundsen dispón dunha certa
avantaxe ao situar o seu campamento na baía das Baleas: atópase case 100 km.
máis preto do Polo Sur cá zona que elixe Scott para montar o seu.

MAR DE ROSS
Campamento base
Scott
Plataforma de hielo
de Ross

80º S

Campamento base
Amundsen

ANTARTIDA

90º S
POLO SUR
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Para facer a viaxe ao Polo cómpre prepararse ben antes. Hai que instalar pequenos
abeiros ao longo do camiño para deixar os víveres que se empregarán na viaxe
final.
Durante os meses de febreiro, marzo e abril o equipo de Amundsen instala 3 abeiros
intermedios.
Amais durante o inverno polar o equipo proba e mellora o funcionamento de todos os
materiais, especialmente das zorras.
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En setembro, primavera na Antártida, as condicións meteorolóxicas melloran
facéndoas aptas para a viaxe final ao Polo Sur.
Amundsen prepárase para a viaxe. Elixe a 8 homes e parten rumbo ao Polo Sur.
Pero ao pouco de saír o tempo cambia de xeito radical. As temperaturas baixan deica
os -40ºC. Hai xistra, e non hai xeito de continuar. Xa que logo deciden regresar ao
campamento deixando os víveres que non necesitan no primeiro campamento
intermedio.
Todo o grupo permanecerá de novo no campamento
base ata as condicións do
tempo mellorar.
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A mediados de outubro o tempo volve mellorar polo que Amundsen decide saír de
novo co seu equipo formado só por Bjaaland, Hassel, Wisting e Hanssen.
Saen do Framheim o 19 de outubro con 4 zorras e 52 cans. Amundsen coloca como
guieira dos cans a Etah, unha cadela de raza samoiedo.
No campamento base reúnense todos para ver a partida e desexar sorte a Amundsen
e aos seus compañeiros de viaxe.

31

Cando están todos prontos para partir, Amundsen dá a orde para iniciar a marcha:
-Rapaces, imos. Dereitos ao Polo Sur.
-Ao polo Sur! -berra todo o equipo.
É o día que todos estiveron a agardar dende que saíron de Noruega, hai máis dun
ano.

32

O equipo toma a ruta prevista:
-Iremos en liña recta cara ao Polo Sur, cruzando a barreira de xeo de Ross -dille
Amundsen ao grupo.
Chegan ao primeiro depósito de víveres sen ningún contratempo. O tempo non
empeorou, o que é unha boa nova.
Pasan o segundo depósito,e a principios de novembro chegan ao terceiro depósito
intermedio. Polo de agora
todo sae ben. As zorras
tiradas polos cans avanzan
segundo o previsto.
Vai moito frío e algúns días o
vento xeado obrígalles a se
refuxiar na tenda, pero
continúan a súa marcha.

33

A mediados de novembro chegan ao pé dos montes Tras-Antárticos. Inician a súa
ascensión por unha ruta descoñecida ata daquela ao través do glaciar Axel Heiberg.
Aínda que a ascensión é complicada, faise menos dura do que previran. O frío segue
sendo intenso.
Tras 4 días de escalada, Wisting, que vai o primeiro do grupo, berra:
-Capitán, a meseta!
Acadaran a Gran
Meseta Antártica que se
estende coma unha
enorme chaira que cobre
a zona central do
continente xeado.
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Alí acampan e se produce o intre máis cruel da viaxe.
-Hassel, Hanssen hai que sacrificar aos cans -lémbralles Amundsen.
-Si capitán. Seguimos o plan previsto -responden ao tempo que tiran os coitelos das
súas fundas.
Así, seguindo o plan inicial sacrifican 24 cans. A carne que obteñen dánlla de comer
ao resto dos cans e aos propios integrantes da expedición.
O resto da carne e mailos ósos sotérranos na neve para a viaxe de volta. Dende
entón ese lugar é
coñecido co nome de
“a carnaxe”.
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Dende aquí comeza a longa travesía da meseta Antártica.
Pero o tempo empeora. Aparece a brétema e lles impide avanzar. O equipo
abeirase nas tendas ata que levante, pero pasan os días e a néboa continúa. Os
homes están inquedos.
-Señor, a néboa non levanta e non podemos quedar moito máis tempo aquí sen nos
mover -dille Hanssen a Amundsen.
-Seino. Pero non podemos facer ren. A néboa ha levantar cedo. Temos que resistir respóndelle Amundsen.
Con todo mesmo Amundsen está inquedo
pola situación, aínda que non o quere
admitir diante do resto do grupo
para que non se espalle o
desánimo. Están a consumir máis
víveres dos previstos e tamén vai
moito frío.
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Tras 9 días a brétema levanta e lles permite continuar o seu rumbo. Cara ao Sur.
Sempre cara ao Sur.
O 7 de decembro atópanse máis preto do seu obxectivo.
-Cabaleiros, infórmolles de que estamos a 150 km. Do Polo Sur. Ninguén estivo tan
preto del. Aínda que vai moito frío debemos facer un último esforzo para chegar anímalles Amundsen.
-Capitán acadarémolo. Os cans están a portarse ben e avanzamos a bo ritmo -dille
Bjiaaland.
Así, animándose uns a outros
proseguen o percorrido sinalado.
Cada vez teñen menos
forzas.

37

O día 14 de decembro de 1911 convértese nunha data histórica:
-Amundsen, chegamos! Conseguímolo! Berra Wisting.
-Somos os primeiros! -gratúlase Hassel.
Tras case dous meses de dura marcha, deron chegado ao Polo Sur. Amundsen
cun gran sorriso na cara e os ollos brillantes felicita ao seu equipo:
-Señores, parabéns a todos polo traballo realizado. Felicidades. É unha honra ter
chegado con vostedes ao Polo Sur.
-Hurra! Bravo Amundsen! berran todos coas poucas
forzas que lles quedan.
No punto de latitude 90ºSur,
instalan unha tenda e cravan
a bandeira norueguesa.
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Rapidamente comezan o retorno polo mesmo camiño que na viaxe de ida. Non poden
permanecer máis tempo alí. Vai demasiado frío e están moi cansos.
O capitán Scott e máis o seu equipo chegan ao Polo Sur 35 días despois.
Amundsen gañoulles o desafío.
O 25 de xaneiro, despois de 3 meses dende que partiran, o equipo regresa ao
campamento base, o Framheim. A ledicia de todos se dispara ao velos chegar:
-Parabéns Capitán!
-Somos os primeiros.
Viva Noruega! Viva
Amundsen!
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C APÍTULO 6

Os anos
seguintes

Nos anos seguintes Amundsen continúa realizando numerosas exploracións. Entre
elas cruza o Paso do Nordeste, navegando dende o océano Atlántico deica o
Pacífico ao través da costa do norte de Rusia. Máis tarde sobrevoa o Polo Norte
nunha expedición aérea cun dirixíbel.
Amundsen morre en 1928 nun accidente durante unha misión de rescate, na
procura dunha expedición que se perdera. O hidroavión no que voa estrélase no mar
de Barents, ao norte de Noruega e Rusia. O seu corpo nunca foi atopado.

41

Este relato é unha das grandes epopeas da historia recente da humanidade.
Todos os exploradores que participaron na conquista do Polo Sur expandiron a
visión do mundo que tiñan os homes da súa época. Todos chegaron ás lindes
marcadas e superáronas.
Todos eles son os nosos heroes.
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Fin
Agora que remataches de ler o libro, por favor dános a
túa opinión. Se che gustou, dinos que foi o mellor, que
outros temas che gustarían para outros libros, ou
simplemente dinos ola.
Estamos encantados de saber de ti. Moitas grazas.
info@editorialweeble.com
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a educación, ofrecéndoa dun xeito atraíbel e moderno.
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E o mellor é que son de balde! Por iso publicamos en formato electrónico. Queremos
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Un saúdo,
O equipo de Editorial Weeble
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