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Tercer Any Polar 
 Internacional

A la història dels exploradors de 

l’Antàrtida, els noms d’Scott, Amundsen 

i Shackleton estan estretament lligats: 

tots tres volien arribar al pol sud. Primer, 

Robert Falcon Scott aconseguiria el punt 

més meridional que ningú hagués tre-

pitjat a bord del Discovery (1901-1902). 

Shackleton formava part de la tripulació. 

Després, el mateix Shackleton persegui-

ria l’objectiu a l’expedició Nimrod (1907-

1909), quedant-se només a 156 km. El 

1911, Roald Amundsen –en competició 

amb Scott, que moriria en el viatge de re-

torn– aconseguiria la fita aprofitant la ruta 

pionera que Shackleton havia utilitzat. 

Tot i que Shackleton hi havia tingut 

alguna cosa a veure, no havia estat ell qui 

havia arribat al pol sud. Calia començar 

una nova empresa: travessar l’Antàrtida 

a peu. Aquesta vegada ni tan sols s’hi va 

acostar. El 1914, amb la Primera Guerra 

Mundial planejant per Europa, i després 

que el mateix Wiston Churchill li digués 

que preferia que el seu vaixell servís per 

a l’expedició i no per a la guerra, van 

començar el viatge. El gener de 1915, 

després d’haver-se obert camí pel glaçat 

mar de Weddell, i a només 160 km del 

continent, el vaixell amb què navegaven, 

l’Endurance, es va quedar atrapat al gel. 

Immobilitzats, a l’octubre van haver 

d’abandonar el vaixell que començava a 

destruir-se per la pressió del gel. A l’abril 

de 1916, Shackleton va decidir marxar 

en un bot amb cinc homes a la recerca 

d’ajuda. Van ser 17 dies de perill extrem, 

1.300 km d’un viatge d’inclemències que 

finalment va aconseguir arribar a bon 

port. Però encara faltarien quatre me-

sos perquè, després de diversos intents, 

Shackleton aconseguís recollir amb vida 

els 22 homes de la seva tripulació que 

s’havien quedat a l’illa Elefant.

Aquesta experiència, lluny de con-

vertir-se en un fracàs, va significar per a 

Shackleton un retorn heroic a Anglaterra. 

Les dures condicions que van haver de 

patir, la seva capacitat com a guia i el seu 

compromís amb la vida de tot l’equip, van 

fer que una expedició fallida esdevingués 

tot un exemple de lideratge en situacions 

extremes. El 1916, Shackleton era un he-

roi. Malgrat la popularitat, els problemes 

econòmics van assetjar l’explorador que 

no va poder organitzar una altra expedi-

ció fins a finals de 1921. Aquesta vegada 

l’objectiu era circumnavegar l’Antàrtida 

per mar. Però tampoc va ser possible: el 

5 de gener de 1922, Sir Ernest Shackle-

ton moria al port de Grytvike (Geòrgia 

del Sud) d’un atac cardíac. I

50 anysAra fa...

La celebració de l’IGY va ser promogu-

da per l’International Council of Scienti-

fic Unions (ICSU), actualment denominat 

Consell Internacional per a la Ciència. Es 

tracta de la mateixa organització que dóna 

suport a l’actual Any Polar Internacional, 

en aquesta ocasió juntament amb la World 

Meteorological Organization (WMO).

L’organització de l’IGY, i en particu-

lar les activitats que van tenir lloc a les 

zones polars, es va beneficiar de l’expe- 

riència dels dos primers anys polars in-

ternacionals, el 1882-1883 i el 1932-1933, 

respectivament. També es van utilitzar 

avenços científics i tècnics existents des-

prés de la Segona Guerra Mundial, com 

espectroscopis, radioecosondes, coets o 

les primers computadores.

Els dos primers anys polars interna-

cionals es van enfocar fonamentalment 

a l’Àrtida. Tanmateix, durant l’IGY, l’An-

tàrtida va ser l’objecte d’una especial 

atenció. Això va coincidir amb el fet que 

després de la Segona Guerra Mundial es 

van incrementar les tensions entre les 

nacions a causa de les reclamacions de 

sobirania sobre l’Antàrtida.

Dels 67 països que van intervenir en 

l’Any Geofísic Internacional, 12 ho van 

fer a l’Antàrtida: Argentina, Austràlia, 

Bèlgica, Xile, Estats Units, França, Japó, 

Nova Zelanda, Noruega, el Regne Unit, 

Sud-àfrica i la Unió Soviètica. En total es 

van utilitzar 55 estacions per desenvolu-

par activitats sobre el terreny.

Gràcies a l’IGY es va produir un avenç 

significatiu de la ciència. Es van fer desco-

briments com, per exemple, els denomi-

nats Cinturons de Van Allen, situats a la 

ionosfera, que són d’una gran importàn-

cia per a les comunicacions electròniques 

actuals. Va ser a l’IGY quan, mitjançant 

l’ús de noves tècniques, es va obtenir una 

quantificació aproximada del gruix de 

les glaceres polars. Es va produir també 

una millora substancial de les predicci-

ons meteorològiques i es va avançar molt 

en el coneixement de l’escorça terrestre. 

L’estudi de les dorsals oceàniques i l’es-

tabliment de la teoria de la tectònica de 

plaques van ser possibles, en bona part, 

gràcies a les activitats i descobriments 

desenvolupats durant l’IGY.

L’IGY va realitzar importants aporta-

cions al coneixement científic, però tam-

bé hi va haver altres resultats de molta 

transcendència. Es van establir nom-

broses estacions científiques polars, en 

particular a l’Antàrtida, i es van originar 

programes de recerca sobre el terreny i 

organitzacions que perdurarien en els 

anys successius, que arribarien en alguns 

casos fins a l’actualitat.

Per prosseguir l’impuls assolit per 

les recerques a l’Antàrtida durant l’IGY, 

l’ICSU va decidir crear en el seu si un 

comitè interdisciplinari que s’ocupés de 

promoure i coordinar la recerca cientí-

fica a l’Antàrtida. Així va sorgir l’SCAR 

(Scientific Committee on Antarctic Re-

search), una reeixida organització que ha 

arribat fins als nostres dies, passant dels 

12 membres originals als 34 països que la 

integren actualment.

Entre les diverses tasques que realit-

za l’SCAR, hi trobem l’assessorament en 

assumptes científics del Tractat Antàrtic, 

elaborat el 1959, i que es pot considerar 

una altra aportació sorgida del tercer Any 

Polar Internacional.

El Tractat Antàrtic va establir les ba-

ses per al futur de l’Antàrtida. Va aconse-

guir el seu principal objectiu: evitar que 

l’Antàrtida es convertís en un territori de 

disputa i de conflicte internacional. Va 

deixar en suspens les reclamacions terri-

torials i va convertir l’Antàrtida en un ter-

ritori de pau i dedicat a la ciència, on hi 

tenen un paper rellevant la cooperació in-

ternacional i la protecció mediambiental. 

Gràcies a aquest acord i amb els diferents 

protocols que se li han anat afegint, s’ha 

configurat un procediment especial, únic 

en el món, pel qual es regeix i s’adminis-

tra col·lectivament l’Antàrtida, denomi-

nat avui Sistema del Tractat Antàrtic. I

La relativa joventut de les expedicions oceanogràfiques al nos-
tre país i la singularitat d’aquest monogràfic amb motiu de 
l’Any Polar Internacional han propiciat l’excepció en aquest Qui 
era..., que normalment dediquem a personatges il·lustres de la 
ciència catalana. L’excepció és per Ernest Shackleton, potser 
un dels noms més famosos associats a l’Antàrtida, al costat de 
Robert Falcon Scott i Roald Amundsen.

Irlandès de naixement, Ernest Shackle-
ton va rebre pràcticament tota la seva 
educació a Londres, on els seus pares 
s’havien traslladat amb dos fills i vuit 
filles. Com era el gran de dos germans, 
li hagués pertocat seguir la carrera de 
metge del seu pare, però va decidir 
ingressar a la marina mercant amb 16 
anys. Quatre anys després aconseguia 
el grau de tinent i als 24 tenia el de 
capità. Quan va tornar de l’expedició a 
bord del Discovery es va casar amb Emi-
ly Dorman, i al retorn de la Nimrod, van 
atorgar-li el títol de cavaller. Després de 
l’odissea de l’Endurance, si bé és cert 

que s’havia fet famós, les coses no li van 
anar molt bé. La seva salut sempre ha-
via estat dèbil i no podia formar part de 
l’exèrcit. Com a diplomàtic tampoc se’n 
va sortir i durant temps es va dedicar a 
fer conferències sobre el seu fatal viat-
ge, que no feien més que recordar-li la 
seva frustració. Malgrat els problemes 
econòmics que encara l’impedien pa-
gar els seus tripulants de l’Endurance, va 
intentar muntar una expedició per arri-
bar al pol nord que no va ser possible. 
Va ser llavors quan va tornar a dirigir la 
seva mirada cap al sud, organitzant el 
seu últim viatge a l’Antàrtida.
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Avenços per a la ciència i per al futur de l’Antàrtida

L’actual Any Polar Inter-

nacional (2007-2008), el 

quart de la història, s’està  

celebrant cinquanta anys 

després de l’anterior edició. En 

realitat l’esdeveniment que es va 

desenvolupar llavors va dur el 

nom d’Any Geofísic Internacional 

(IGY, International Geophysical 

Year) i les activitats realitzades 

van incloure el conjunt del plane-

ta. Tanmateix, es considera el ter-

cer Any Polar Internacional, atesa 

la important activitat que es va 

desenvolupar a les zones polars, 

principalment a l’Antàrtida.
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Escrit per Jerónimo López

Professor de la Universitat Autònoma de Madrid
President del Comité Español de l’SCAR
Membre de l’ICSU-WMO Joint Committee 
 de l’International Polar Year

Entre la glòria i el fracàs 

................................. 
Sir Ernest 

Shackleton ................................. 
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