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Entrevista 

Roald Amundsen

- Vostè com va aprendre totes 
aquelles  tècniques  de 
supervivència  i  la  seva 
excel·lent formació aèria ?

Tot això ha estat a base de la meva 
experiència  en  esports  hivernals, 
coneixent  la  vida dels  esquimals  i 
les expedicions que vaig fer.

-  Com va anar a parar al  Pol 
Sud? 

Després  de  la  meva  expedició  al 
pas  del  nord-oest,  em  vaig 
plantejar una expedició al Pol Nord 
fent  ús  del  Fram  (  un  vaixell  de 
l'explorador Fridtjof)  que havia fet 
servir  per  altres  expedicions 
àrtiques.  Però l'1  de  setembre  de 
1909,  Frederic  Cook  va  dir  que 
havia  arribat  al  Pol  Nord  el  21 
d'abril  de 1908, sis  dies  més tard 
Robert  Peary va dir  que ell  ja ho 
havia  aconseguit  el  6  d'abril,  i 
després  de  tenir  aquelles  notícies 
vaig decidir canviar  de plans i anar 
cap el Pol Sud, per explorar aquella 
zona desconeguda. 

- Pot dir una cosa negativa dels 
inicis de les seves expedicions?

La veritat és que uns dels primers 
problemes que vaig tenir va ser el 
de  caràcter  financer.  Però  a  la 
recerca  de  un  patrocinador,  vaig 
viatjar  als  Estats  Units,  on   vaig 
conèixer el que és un  bon amic, el 
milionari  Lincoln  Ellsworth  qui  al 
costat  d'altres  persones  va 
contribuir  molt  a  les  meves 
expedicions polars.  

-Es va casar algun cop?

Mai  em vaig  casar,  però  sí   vaig 
adoptar dues filles esquimals Llitera 
i  Kaconitta,  les  vaig  recollir  a 
Sibèria  durant  l'expedició  en  el 
Maud.  Van viure  a   casa  meva a 
Noruega de 1922 a 1924 i les vaig 
enviar a  l'escola 

-Quin  va  ser  el  moment  més 
dur? 

Quan dos membres de la tripulació 
se'ls va congelar els talons al caure 
dràsticament la temperatura en una 
de  les  expedicions  d'avançament. 
Em van culpar de no haver fet bé 
les  previsions.   Em va saber molt 
greu!!

Campament Framheim

I  fins  aquí  aquest  petit  article 
espero que us hagi agradat. Moltes 
gracies!

Efemèrides: 14 desembre de 2011, 
centenari de l'arribada al Pol Sud

La biografia de 
Roald Amundsen
Roald Amundsen va néixer 
a  Noruega, el  18 de juny 
de l'any 1872, però la seva 
vida  no  va  ser  massa 
llarga  ja  que  va  morir 
massa  jove  quan  només 
tenia  55  anys  l'any  de  la 
seva defunció va ser 1928, 
però  la  seva  vida  va  ser 
molt  rica  d'aventures, 
viatges... 

Roald  va  néixer  en  una 
família  de  capitans  i 
propietaris  de  navilis,  va 
ser el cinquè fill dels seus 
pares, el seu pare es deia 
Jens  Amundsen  i  la  seva 
mare  Gustava  Sahlquist. 
Quan Road tenia  14 anys 
el seu pare va morir , però 
quan va complir 18 anys ja 
dormia  amb  la  finestra 
oberta per acostumar-se al 
fred  de  la  nit.  La  seva 
mare el  va allunyar de la 
indústria naval. Part de la 
seva família el pressionava 
perquè estudiés  medicina, 
però  a  ell  no li  agradava 
aquella opció. Malgrat això 
va  prometre  a  la  seva 
mare  que  la  faria,   però 
quan  la  seva  mare  va 
morir  no  va  mantenir  la 
promesa. No obstant  això 
Roald  sempre  havia 
mantingut  un  desig  ocult 
pels viatges inspirat per la 
primera  travessia  a 
Groenlàndia  feta  per 
Fridjof Nansen.       

Amundsen  va  deixar  els 
seus estudis i  es va fer a 
mariner  i  va  decidir 
dedicar-se a l'exploració de 
les  regions  polars  ajudat 
pels  seus  coneixements 
navals.


