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Amundsen

A conquista do polo sur
Scott chegou á Antártida no baleeiro escocés Terra Nova en xaneiro de 1911.

Ese mesmo mes chegou Amundsen, a bordo do Fram, á Bahía das Baleas (60
millas máis cerca do Polo Sur que a base de Scott).

Ás 15:00 do venres 14 de decembro de 1911, os noruegueses alcanzaron os
90º de latitude Sur: o Polo Sur da Terra. Pasaron tres días alí e emprenderon a
viaxe de regreso ao seu campamento basee (Framheim), ao que chegaron o

25 de xaneiro. Tardaron 97 días en ir e volver.

Cando Scott chegou ao Polo, o 18 de xaneiro de 1912, descubriu que
Amundsen xa o lograra máis dun mes antes. Amundsen deixou unha

bandeira norueguesa, unha tenda negra e unha carta para Scott. A carta dicía
o seguinte: “Querido Capitán Scott: Como vostede probablemente é o primeiro en

alcanzar este área logo de nós, pediríalle amablemente expedir esta carta ao rei
Haakon VII. Se vostede quere usar calquera dos artigos abandonados na tenda non

deixe de facelo. O trineo deixado pode ser empregado por vostede. Con saúdos cordiais, deséxolle unha
volta segura. Cordiais saúdos, Roald Amundsen”.

A enorme diferenza estratéxica entre as dúas expedicións fixo que Scott fracasase dramaticamente e
Amundsen lograse o éxito. Amundsen utilizou para transportarse catro trineos e cans de raza
groenlandesa. Sacrificou algúns cans antes de chegar ao Polo e reservou a súa carne para a viaxe de volta.
Deste xeito, diminuía o peso do alimento dos cans e garantía a alimentación dos cans sobreviventes.

Scott resistíase a empregar estes animais xa que detestaba sacrificar uns cans para alimentar aos demais.
Levaba 3 trineos con motor que pronto se averiaron e os seus 17 ponies, que cargaban pesados sacos con
avena para a súa alimentación, afundíanse na neve e ao transpirar por todo o corpo, a súa pel
conxelábase. Scott tivo que ordenar o seu sacrifico. Sen animais que axudasen, a expedición tivo que
continuar a pé cargando co seu equipo.

A expedición de Amundsen tiña, ademais, mellor equipamento, roupa de máis abrigo e mellores
alimentos. Estes consistían nunha ración diaria de 380 gramos de galletas, 350 gramos de pemmican
(unha comida concentrada) 40 gramos de chocolate e 60 gramos de leite en po.Scott tamén levaba
pemmican, pero non tan rica en graxa como a do seu rival Amundsen, e o esforzo de arrastrar os trineos
requiría a inxesta dunhas 5000 calorías diarias. Amundsen aprendeu técnicas de supervivencia dos
indíxenas dos climas árticos, algo que non fixo Scott.

O primeiro membro da expedición de Scott que morreu foi Evans, que se atopaba ferido tras unha caída.
Despois faleceu, Oates, quen perdera a mobilidade dun pé pola conxelación, o que obrigou aos seus
compañeiros a levalo ao lombo. Oates pediu que o abandonasen, pero eles negáronse rotundamente.
Comprendendo que era unha carga para os demais, abandonou a tenda no medio dunha terrible ventisca
pronunciando unha soada frase: “Só vou saír un intre”. Nunca regresou. Ese día cumpría 32 anos.

O 12 de novembro de 1912, atopáronse os cadáveres dos outros tres membros da expedición na súa
tenda. Bowers estaba envolvido no seu saco e Wilson tiña as mans cruzadas sobre o peito, parecía que
ambos morreron mentres durmían. Scott tiña medio corpo fose do saco e un dos seus brazos estendido
cara a Wilson, fora o último en morrer. Xunto aos seus restos mortais atopáronse os seus diarios. O diario
de Scott contiña unha coñecida frase: “Gustaríame ter unha historia que contar sobre a fortaleza,
resistencia e valor dos meus compañeiros que removería o corazón de todos os ingleses…”.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Quen competiu por ser o primeiro en chegar ao polos sur?
2. Quen foi o que chegou primeiro?
3. Canto tardaron en ir e volver?
4. Que diferenzas había no equipamento entre as dúas expedicións?
5. Que viu Scott ao chegar ao polo sur?
6. Como rematou a aventrua para Scott?


