Curs
Història de les expedicions polars i els seus grans
mites
Presentació

“Des dels seus inicis l'exploració àrtica ha constituït una sèrie de
victorioses derrotes…” Jeannette Mirsky (historiadora polar).

Les exploracions polars es van iniciar amb el viatge de Pytheas
de Massàlia al segle IV aC. Posteriorment van haver-hi diferents
expedicions que buscaven la mitològica Ultima Thule. Amb el
temps aquests viatges van generar una sèrie de mites que es van
convertir en els objectius d’aquells que buscaven la fama arribant
a territoris inhòspits i desconeguts: el pas del nord-oest i del
nord-est, i els pols nord i sud geogràfics. Gairebé la majoria
d’aquestes expedicions no van tenir un caràcter científic i tampoc
va merèixer tants esforços ni vides sacrificades.
Els víkings van ser el primer poble occidental que va arribar al
continent americà i que van ser capaços de colonitzar territoris
tan salvatges i hostils com Groenlàndia i el Labrador. Més tard,
els europeus, i amb el desig d’arribar a la mítica Catai, van
començar a buscar rutes marítimes, per les regions polars, que
unissin Europa i Àsia. Van trigar gairebé 400 anys en poder ferho i ens van deixar moltes històries de tragèdies i desaparicions
que continuen avui sent tot un misteri.
D’altra banda, la conquesta del Pol Nord, segons els historiadors,
va suposar junt amb l’arribada de l’home a la lluna, els dos grans
viatges a la història de la humanitat, i curiosament ambdós es
van produir gairebé al mateix temps.
Igualment, la conquesta del Pol Sud va significar no només una
cursa a contrarellotge sinó que a més va suposar escriure un dels
relats més èpics que mai s’hagin escrit.
En la majoria d’aquestes històries de les expedicions polars mai
es mencionen les dones dels exploradors com tampoc les dones
exploradores, i malgrat això, totes elles van deixar la seva
impremta en unes regions on tan fàcil és la mort com difícil la
vida.

Professor

Francesc Bailón Trueba
Llicenciat en antropologia cultural per la Universitat de Barcelona
i viatger polar

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Data, hora i sessions
Dimarts del 9 de gener al 13 de
febrer de 2018 (amb excepció del 23
de gener)
De 19.30 h a 21.00 h
5 sessions
Preu
Curs sencer: 80 €
Sessions soltes: 18 €/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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Accessibilitat

El curs està obert a totes aquelles persones interessades amb les regions àrtiques i antàrtiques, les
expedicions polars i amb històries on es barregen la força i el valor humans, amb el sofriment i la
desolació d'uns homes i unes dones que van lluitar fins a l'extenuació, per sobreviure en alguns dels
llocs més hostils i inhòspits del món. La finalitat d’aquest seminari es donar a conèixer algunes
d’aquestes històries, moltes d’elles desconegudes, però a la vegada fascinants de l’exploració polar i que
amb el temps es convertirien en autèntics referents històrics, tot i que en alguns casos continuïn sent un
misteri i motiu de controvèrsia entre alguns historiadors.
Cal inscripció prèvia.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.

Les primeres expedicions polars. Ultima Thule, els víkings de Groenlàndia i el Pas del Nord-est.
Història del Pas del Nord-oest i de l’expedició de Sir John Franklin, la gran tragèdia de l’exploració
àrtica.
La conquesta del Pol Nord.
Duel en l’Antàrtida? Amundsen-Scott. El pitjor viatge del món.
Dones del gel. Ombres a l’Àrtic.
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