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MISSATGE 1. (19 de març del 2000). (Sortida: Sant Josep) 
 
El viatge cap a l’Antàrtida ja ha començat. L’avió ens va dur de Barcelona a Ciutat del 
Cap (Sudàfrica), tot passant per Londres. Allà ens esperava el vaixell oceanogràfic 
alemany Polarstern. Abans d’embarcar-nos vam fer un tomb per la ciutat i pels seus 
entorns naturals.  
 
Ciutat del Cap, o Kapstaad o Capetown, és una de les ciutats grans de Sudàfrica. Sen 
se ser la capital, és on es reuneix el Parlament i és la capital turística del país. Pel fet de 
ser port de mar i ser una ciutat cosmopolita, se la podria comparar amb Barcelona. Va 
ser el primer lloc de l’Àfrica del Sud on els blancs (holandesos) s’hi van aturar. Sense 
deixar de banda l’interès que té la transició política en aquest país d’ençà de 
l’acabament de l’apartheid, a nosaltres ens va interessar molt la fauna i la flora 
d’aquest indret. 
 
I què té d’especial la flora de la punta Sud de l’Àfrica ? Doncs que no s’assembla a la 
d’enlloc del món. De fet se la considera com una més dels grans regnes florals del món. 
La gent d’aquí l’anomena Fynbos que deriva del mot afrikaner Fijnbosch, i que vol dir 
vegetació arbustiva baixa. Es una vegetació que recorda molt a la vegetació de màquia 
i de garriga de les regions mediterrànies de casa nostra. Doncs el clima de la punta sud 
de d’Àfrica és com ara el nostre, estius eixuts i hiverns humits. Malgrat que aquest 
tipus de vegetació ocupa una extensió molt reduïda d’uns 90.000 km2, hi trobem la 
major diversitat d’espècies de tot el planeta, unes 8.600 espècies repartides 
majoritàriament en tres grans famílies (Proteàcees, Ericàcies, i Restiàcies), de les quals 
5.800 són endèmiques; és a dir, única i exclusivament d’aquest indret.  
 
I què té d’especial la fauna ? Doncs que apart de trobar-hi els animals més típicament 
africans, com l’elefant o els antílops; de trobar-hi ocells espectaculars com ara l’“ocell 
del sucre” o els “ocells del sol”, plens de coloraines, amb cues llargues i becs corbats 
que els permeten alimentar-se del nèctar dolç de les flors del fynbos, s’hi troba també 
pingüins. Pingüins ?, pensareu, a un lloc on hi fa calor ?. Doncs sí, pingüins. Aquests 
animals que no poden volar però que neden molt efectivament es troben a tot 
l’hemisferi austral: a l’Antàrtida, però també a les costes d’Austràlia, de Xile i 
Argentina, i de Sudàfrica. Fins i tot a les costes tropicals de Perú i a les Galápagos. 
Curiosament no hi ha pingüins a l’hemisferi Nord. Per què ? Ho explicarem un altre dia.  
El pingüí que hem vist, molt semblant al d’Austràlia i sudamèrica s’anomena en anglès 
“jackass penguin” que vol dir el pingüí-ase. I no per que sigui poc intel·ligent, sinó per 
que el soroll que fa recorda al dels ases quan bramen ! Viu a tota la costa de Namíbia i 
a part de la costa de Sudàfrica i neda tranquil·lament a la vora dels turistes que es 
banyen a les aigües relativament càlides d’aquests indrets. 
 
I acabada la ruta naturalista pels entorns de Ciutat del Cap, ens embarquem 
definitivament al Polarstern. És una barreja de curiositat (què ens passarà, com ens 
anirà tot, què veurem ?), inquietud (ens marejarem ?) i d’il·lusió (podrem veure 
pingüins, icebergs, lleons i elefants marins ?). Esperem explicar-vos-ho aviat. 
 
Des de l’Oceà Austral, molts records 



 
Els investigadors  
 
Dades: 
. Estem a l’Oceà Austral (sector Atlàntic) 
. Posició: 37° 34’ S 
     14° 01’ E 
. Temperatura de l’aire: 16.8° C 
 
 
Fotografies afegides: 
 
- Un pingüí  “Jackass penguin”. Pingüí del Cap, Spheniscus demersus 
- El Polarstern al port de Ciutat del Cap 
- Una imatge de la vegetació del Cap. El “fynbos”. 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



MISSATGE 2.  (21 de març del 2000) “Front Polar” 
 
 
Després de dos dies de navegació estem prop de la latitud 40° S camí de 
l'Antàrtida. Hem cobert una petita part dels 4000 Km que separen el 
continent africà de l'Antàrtida i encara que no hem tingut mal temps fins 
ara, el marejol no ens ha deixat mai. Això fa que encara ens estem adaptant 
a viure en un moviment continuo semblant al balanceig d'un bressol. 
Tothom està bastant bé i malgrat el moviment hem pogut endreçar les 
nostres coses i ja tenim els laboratoris preparats per començar a treballar. 
 
Ens estem apropant als coneguts "rugents quarantes" de latitud, camí dels 
"furiosos cinquantes" (latitud 50° S). En aquesta regió els canvis atmosfèrics 
són continus i sobtats. Són comuns els vents forts, les borrasques intenses i 
el pas ràpid de fronts hidrogràfics. En aquesta regió es troben algunes de 
les estructures oceanogràfiques més peculiars de tot el món. Es tracta de 
tres fronts hidrogràfics que anirem travessant conforme ens allunyem 
d'Àfrica. Primer ens trobarem amb el front que marca el límit sud 
d'expansió de les aigües subtropicals, més salades i càlides que les polars. 
Aquest front s'anomena també convergència subtropical perquè degut a 
l'efecte dels forts vents i la interacció de les diferents masses d'aigua es 
produeix un enfonsament de l'aigua cap a baix. Immediatament després i 
amb una caiguda de la temperatura superficial de l'aigua de mar de 22 a 15 
°C trobem el front subantàrtic que és una divergència, és a dir l'aigua puja. 
Per fí i amb una caiguda de la temperatura de l'aigua de mar fins als 4 °C 
ens trobem amb el Front Polar.  Es tracta també d'una convergència i les 
aigües polars s'enfonsen lentament a l'interactuar amb les aigües 
subantàrtiques. Associat al Front Polar hi trobem el Corrent Circumpolar 
Antàrtic que circula en la direcció de les agulles del rellotge i que es pot 
detectar fins a 200 metres de fondària. Aquest corrent envolta 
completament el continent antàrtic i és una de les barreres marines 
superficials més notables de la Terra: és a dir, al seu Sud i al seu Nord hi 
viuen organismes diferents. Cal dir però, que el corrent més costaner 
circula en sentit contrari.  
 
La regió del Front Polar és a la vegada molt activa (molta intensitat de vents 
i corrents) i variable. Moltes vegades es desprenen masses d'aigua que 
generen  remolins i meandres que augmenten l’heterogeneïtat de la zona 
del Front Polar. En conjunt, es tracta d'una de les zones més productives de 
l'Oceà Austral on es concentren grans quantitats d'organismes que viuen a 
la columna d'aigua. En aquesta zona són molt freqüents les agregacions 
d'organismes zooplanctònics, cefalópodes i peixos, que són menys comuns 
a pocs kilòmetres, a ambdues bandes del front. Una de observacions més 
freqüents és la presència continuada d'aus marines que es concentren al 
front per alimentar-se. Per exemple, esperem veure els albatros de cap gris 
(Diomedea chrysostoma) llençar-se contra la superfície i submergir-se per 
capturar cefalòpodes (calamars) que són la seva presa principal. Els 



albatros són ocells poderosos que poden arribar a assolir 2 metres 
d'envergadura (distància entre les puntes de les ales). El fet de que 
aquestes aus depenguin tant de les concentracions d'organismes marins en 
la zona del front ha fet que les seves colònies estiguin situades 
preferentment a les illes subantàrtiques com les Georgia del Sud, les 
Sandwich del Sud, les Kerguelen  o  les Orcades del Sud.   
 
Dintre d'unes poques hores començarem la feina pròpiament dita. Per tenir 
un punt de referència del que trobarem a aigües polars necessitem 
conèixer els nutrients i els organismes que es troben a la columna d'aigua. 
Ja ens estem preparant, però dels primers resultats us en parlarem al 
proper missatge. 
 
Des de l'Oceà Austral, molts records 
 
Els investigadors 
 
 
Dades: 
. Ens hi trobem a l'Oceà Austral (sector Atlàntic) 
. Posició: 39° 43' S 
       11° 24' E 
. Temperatura de l'aire: 16.2°C 
 
Fotografies afegides: 
 
Transecte de temperatura i salinitat fet durant la campanya ANTXV/3 i que 
està també al llibre d'en Joandomènec Ros (pag. 283). 
Fotografia d'albatros 
Gràfic de la circulació a l'Antàrtida 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 3.  (23 de març del 2000) “Grup de recerca” 
 
Estem navegant cap al continent gelat i després de cinc dies ja ens estem acostumant 
al vaixell que serà la nostra llar durant els propers dos mesos. Durant aquests dies hem 
estat desempaquetant els nostres equipaments i treien coses de les caixes per 
preparar els laboratoris on hi estarem la major part del nostre temps. Tant bon punt 
arribem al Mar de Weddell no ens quedarà massa temps lliure, però no deixarem 
d'enviar els nostres missatges explicant les coses que veiem i els resultats de la nostra 
recerca. 
 
És en aquests dies quan en fan els contactes amb d'altres companys d'expedició i així 
podem conèixer-nos millor i planificar recerca comuna. Al mateix temps aprofitem per 
familiaritzar-nos amb aquest magnífic vaixell d'investigació equipat amb els darrers 
avenços de tecnologia i que és realment confortable: em parlarem d'aquí a uns dies. 
Un fet important és que el vaixell està a la seva capacitat màxima:  som 62 científics i 
44 membres de la tripulació, la qual cosa fa que sempre et trobis amb algú malgrat que 
el vaixell sigui gran. 
 
Bé, creiem que ara és un bon moment per presentar el grup d'investigadors espanyols 
que participem d'aquesta expedició i que us anirem explicant les nostres aventures i 
descobertes durant les properes setmanes. El grup, que de fet són grups molt 
diferents, està format per tretze investigadors procedents de diferents institucions i 
que faran treballs de recerca, bàsicament de biologia marina, però també de geologia, 
física i química. Per facilitar que ens conegueu, aquest migdia ens hem fet una 
fotografia a la pista d'aterratge dels helicòpters del vaixell i ens presentem per aquest 
ordre: de dreta a esquerra, primer la fila del darrera i desprès la del davant.  
 
Isabel Alfonso de la Universidad de Sevilla (USE), treballa en biologia de la reproducció 
d'invertebrats bentònics marins, i (a més del seu treball, és clar) una de les seves 
màximes il·lusions és veure de prop els pingüins i les balenes. En Carles Pedrós-Alió de 
l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona és el nostre especialista en 
ecologia microbiana i la nostra referència per classificar els ocells marins; Bernat 
Artigues (àlies en Trukonski) de l'Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC) de 
Palma de Mallorca és ictiòleg, que vol dir que estudia els peixos; José González (Pepe 
pels amics) és també ictiòleg, i treballa a l'Instituto Español de Oceanografía de Santa 
Cruz de Tenerife; Covadonga Orejas especialitzada en ecologia tròfica (alimentació) 
d'invertebrats bentònics, és de Madrid i fa la seva feina a l'Alfred Wegener Institut 
(AWI, Bremerhaven) i al ICM-CSIC de Barcelona. A continuació, en Pep (oficialment 
Josep Maria) Gasol, també treballa a l'ICM-CSIC de Barcelona, i paradoxalment (tenint 
en compta la seva mida) és un gran especialista en l'ecologia dels organismes més xics: 
els bacteris. El component fresc i tropical l'aporta Enrique Isla, sedimentòleg mexicà 
que treballa a l'ICM-CSIC de Barcelona. En Sergi Rossi, de l'ICM-CSIC de Barcelona és 
oceanògraf bioquímic i, literalment, un element incombustible. En Francesc Pagès és 
ecòleg especialitzat  en zooplàncton, també de l'ICM-CSIC de Barcelona, se'n surt de 
totes, especialment en els pitjors moments, cosa sempre d'agrair en un grup de 
recerca. A la primera fila i en el mateix sentit d'esquerra a dreta, hi trobem primer en  
Pablo J. López, de la USE, que treballa en biodiversitat d'invertebrats bentònics marins, 



i quan no està embarcat sol trobar-se embadalit a la biblioteca d'algun museu; en 
Josep-Maria Gili que és el responsable del fet que la major part de nosaltres estiguem 
aquí, treballa a l'ICM-CSIC de Barcelona, és especialista en ecologia bentònica, i 
transmet sempre als demés el seu gran interès en conèixer com funciona l'ecosistema 
antàrtic i també com funcionen d'altres ecosistemes. En Quico (Francesc Sabater) es 
ecòleg de la Universitat de Barcelona (UB) i treballarà en aquesta campanya en 
biogeoquímica i per això s'ha portat el seu estri personal (que s'anomena auto 
analitzador, ja us ho explicarem) a més de mantenir-se expectant dels paisatges de gel 
que ens esperen. Finalment  la Núria Teixidó (Núria T) treballa en ecologia bentònica 
entre el AWI i la UB, jove i entusiasta, amb el seu sistema sofisticat de fotografia 
submarina és d'aquella mena de gent que fa de la seva professió el seu hobby. 
 
Bé, aquesta ha estat una manera breu de presentar-nos i en els propers missatges 
esperem poder-vos explicar el que fa en concret cadascú de nosaltres. Som realment 
un grup molt divers (o "biodivers", en paraules de moda) però que ens hem ajuntat per 
dur a terme aquest viatge barreja de recerca i d'aventura. 
 
Des de l'Oceà Austral, molts records 
 
Els investigadors  
 
Dades: 
. Estem a l'Oceà Austral (sector Atlàntic) 
. Posició: 42° 16' S 
     9° 18' E 
. Temperatura de l'aire: 11.6° C 
 
 
Fotografies afegides: 
 
El grup de investigadores 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 4. (24 de març del 2000) “Vaixell” 
 
El Polarstern 
 
Encara no us hem explicat quina és l'eina més important que tenim per a realitzar la 
nostra recerca, que esdevindrà, a més la nostra llar durant les properes setmanes: el 
vaixell de recerca oceanogràfica "Polarstern" (Estel Polar en alemany). 
 
És un vaixell especialment dissenyat per a navegar entre les capes de gel (de fins a 3 
metres de gruixària) que recobreixen les aigües antàrtiques. Fa 118 metres de llarg 
(d'eslora), més que no pas un camp de futbol i té 8 pisos d'alçada. El vaixell pesa 17300 
tones quan està carregat del tot (això inclou els dos helicòpters, dos vehicles de 
desplaçament per la neu i una piscina molt sacsejada. Per moure tant de pes utilitza 
quatre motors que junts tenen una potència de 20.000 cavalls (un cotxe esportiu dels 
que veiem pel carrer té una potència d'entre 90 i 125 cavalls). Viatgem a una velocitat 
de creuer de 10 nusos (quan es navega, la velocitat dels vaixells es mesura en nusos: 
que són milles nàutiques per hora). Com que una milla són 1,8 km, la nostra velocitat 
de creuer és de 18 km per hora. Això vol dir que per anar de Ciutat del Cap a 
l'Antàrtida estarem 10 dies. 
 
Dalt del Polarstern hi vivim 106 persones: 62 científics i 44 tripulants. Gràcies a ells la 
nostra feina és més fàcil. Els científics hem de fer feines molt diferents, però totes amb 
el mateix objectiu: conèixer l'Antàrtida per a tenir-la cura i seguir-la mantenint com 
l'ambient natural menys alterats per l'home del planeta. L'Antàrtida s'investiga des de 
molts punts de vista, i per això es necessiten molts equips especialitzats: uns científics 
usen els helicòpters per a comptar foques, d'altres utilitzen complexos canalitzacions 
de vidre i de silicona per on circula aigua de mar, per tal de saber què és el que hi ha 
dissolt. D'altres mantenen aquaris amb animals vius per saber com conviuen uns amb 
altres. D'altres extreuen sediments del fons del mar per a saber de què estan fets i per 
deduir com arribat fins allà. D'altres obtenen llargs tubs de gel que els permet conèixer 
el passat de l'atmosfera terrestre. Totes aquestes activitats només es poden realitzar 
en un vaixell de les característiques del Polarstern. 
 
Afortunadament, no tot és feina dalt del Polarstern. Tenim uns cabines molt còmodes 
on podem descansar. També hi ha indrets comuns com ara la biblioteca, el gimnàs, la 
piscina, una sala de reunions, un menjador i un pub on s'organitzen festes per 
celebrar... bé, això us ho explicarem a un altre missatge. 
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l'Oceà Austral (sector Atlàntic) 
. Posiciò: 45° 6' S 
       7° 50' E 
. Temperatura de l'aire: 7.8°C 



. Temperatura de l'aigua: 7.5°C 
 
Fotografies afegides: 
 
El Polarstern des de l'aire 
L'helicòpter sortint a fer un vol 
 

 
 

 



MISSATGE 5.   (25 de març del 2000) “Vida al vaixell” 
 
La vida dalt d’un vaixell oceanogràfic 
 
Quan els investigadors ens enfilem dalt d’un vaixell, hi ha una cosa que és clara: al 
vaixell hi hem de poder trobar tot allò necessari per viure, per treballar i per les 
estones de lleure. Si us podeu imaginar una mica com seria un indret que reunís la 
vostra casa, el vostre lloc de treball, i els vostres llocs de lleure predilectes: això seria 
un vaixell. 
 
A casa, què hi fem sobretot ? Hi mengem i hi dormim. Aquest vaixell té una bona pila 
de cabines. Cada cabina és per a dos investigadors. Estan molt bé, tenen un armari, 
una taula de despatx amb calaixos, una nevera petita, un sofà i unes lleixes per deixar-
hi llibres. Els llits estan en dues lliteres, però cada llit té una cortina, per poder-se aïllar 
una mica. Totes els cabines tenen finestra que la major part de les vegades dona al 
mar. A cada cabina hi ha també un bany, una dutxa i un lavabo: suficient per viure-hi, 
treballar-hi si cal, i fer alguna festeta durant aquests dos mesos. El cap de campanya té 
un cabina molt més gran, amb una immensa taula de treball, i amb un saló on molts 
investigadors poden seure-hi compartint un bon vi sud-africà (o un bon Priorat dels 
que en Josep-Maria es va preocupar que es carregués). 
 
El vaixell té una gran cuina, on en Mathias, en Mario i en Ralf ens preparen els 
menjars. La cuina és, lògicament, d’estil alemany amb predominança de formatges, 
patates, coliflor i plats amb salses. Però no es queixa pas ningú, car sempre hi ha plats 
vegetarians per escollir i, de moment, tots intentem acumular vitamines menjant-nos 
la fruita i la verdura que vam carregar a Ciutat del Cap. La Petra, la Christina i la 
Stephanie es cuiden de servir-nos el menjar, parar i desparar la taula i organitzar una 
mica el menjador: penseu que som 62 investigadors i 8 oficials, i hem de menjar en un 
menjador més aviat esquifit on només hi ha lloc a la vegada per 24 persones. També 
ens costa adaptar-nos als horaris dels menjars, que s'han posat a aquestes hores per 
coincidir amb els canvis de torns dels tripulants que estan de guàrdia. L'esmorzar ée de 
dos quarts de vuit a dos quarts de nou, el dinar de dos quarts de dotze a dos quarts 
d'una, i el sopar de dos quarts de sis a dos quarts de set. Tenim 11 hores per omplir la 
panxa, i 13 per buidar-la ! 
 
Per les estones de lleure tenim una mica de tot: hi ha un gimnàs i una piscina, un bar, 
una sala de conferències que serveix de cinema, i un saló-biblioteca. Al gimnàs, situat a 
la proa del vaixell hi ha diverses màquines per fer exercici, peses i espatlleres. També 
hi ha una sauna, molt sol·licitada els vespres “per poder pensar” i una màquina de llum 
UV pels que trobin que els falta vitamina B degut a la manca de sol. La piscina és una 
de les joies del vaixell: no és molt gran, fa uns 5x4 metres, però quan el vaixell es mou 
fa moltes onades i és divertit nedar-hi. S’hi organitza uns partits de bàsquet-polo que 
tenen molt d’èxit. El bar, anomenat “Zillental” s’obre tres vespres a la setmana i toca 
als científics de triar la música i de servir la cervesa que es consumeix, us ho podeu 
imaginar, amb escreix. Un dia d’aquests ens en cuidarem nosaltres: ja estem preparant 
la llista de coses necessàries per a que l’Enrique ens prepari uns còctels margarites que 
deixin tothom bocabadat. Del cinema no us en podem dir massa: està pensat per a la 



tripulació i les pel·lícules són totes en alemany, així que molta assistència de catalans i 
espanyols no tenen. Finalment el Saló Blau: la biblioteca-sala de reunions, amb una 
taula rodona digne de la signatura d’algun acord de cooperació internacional a nivell 
de ministres com a mínim ! (fa uns tres metres de diàmetre).  
 
I què més ens pot faltar per la vida diària en un poble ? hospital ?, doncs en tenim, i en 
té cura el Fridtjof que és el metge del vaixell. Penseu que estem realment molt lluny de 
qualsevol part habitada en el cas que algú es posés malalt de debò. Si proveu de trobar 
la nostra latitud i la nostra longitud en un mapa del món us n’adonareu prou bé: els 
helicòpters, que tenen una autonomia de vol de dues hores i mitja no podrien pas 
arribar a enlloc si hi hagués una emergència sanitària a bord. Mercat ? Doncs també, 
els dimecres al vespre s'obre la botiga i ens poden gastar els marcs alemanys comprant 
postals, samarretes i gorres. Ja ho veieu: tot un poble !!! 
 
I no cal dir que moltes estones de lleure es passen a coberta: fins ara prenent el sol i la 
bonança, i a partir d’ara quan entrem a les aigües de l’antàrtida, per veure ocells i 
mamífers marins, per fruir amb els gels i amb el paisatge. I, quan estiguem encaparrats 
de tant de treball al laboratori, perquè la fredor dels aires antàrtics ens espavili una 
mica.  
 
Un altre dia us explicarem com és que aquest vaixell que és com un poble format per 
més de 100 persones i plenament autosuficient, com us hem explicat, pot moure’s pel 
mar. Ah, avui hem sabut que la base de Neumayer, al continent antàrtic i que és el 
destí de la primera part del nostre viatge, la temperatura és de 16° sota zero. Ja cal 
que li anem traient la pols als anoracs i jerseis ! 
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l'Oceà Austral (sector Atlàntic) 
. Posició: 50° 20' S 
       5° 26' E 
. Temperatura de l'aire: 1.2°C 
. Temperatura de l'aigua: 3.85°C 
 
Fotografies afegides: 
 
La cuina, el menjador i de compres 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



MISSATGE 6.    (25 de març del 2000) “Bouvetøya” 
 
La illa de Bouvetøya 
 
Avui el vaixell s'ha aturat per fer unes reparacions al pou situat al seu centre que és on 
hi ha situats els sistemes d'acústica. Es tracta d'uns sensors que ens indican la distància 
al fons marí des de la superfície i ens fan un mapa aproximat del seu relleu. D'això em 
parlarem amb detall un dia d'aquests però avui us volem parlar d'un lloc a la vegada 
enigmàtic i sorprenent. El vaixell ha parat prop de l'illa de Bouvetøya, coneguda fins fa 
poc com illa de Bouvet, per arrecerar-se del fort vent i poder fer les reparacions amb 
més comoditat.  
 
L'illa de Bouvet duu el nom del seu descobridor, en Jean-Baptiste Charles de Lozier 
Bouvet, navegant francès que va alvirar aquest illa l'1 de gener de 1739 on hi havia 
arribat a bord del seu vaixell de vela Aigle. Es tracta del lloc més aïllat del món ja que 
no té cap tros de terra, ni tant sols cap illa, en 1600 km a la rodona. Una altra illa que 
es va mencionar durant el segle XIX, l'illa de Thompson, que estava no molt lluny de 
Bouvetøya va desaparèixer destruïda per una erupció volcànica l'any 1895. Aquestes 
illes són la part final de la cadena de muntanyes submarines que hi ha al centre de 
l'Atlàntic i de la qual formen part, per exemple, Islàndia i les illes Canàries. L'illa on ens 
trobem també és un volcà i una recent erupció entre els anys 1955 i 1958 va formar 
una llengua de lava que ha allargat l'illa per la costa oest. Aquesta extensió de terra és 
ara una de les poques plataformes terrestres en el sector atlàntic de l'Oceà Austral on 
s'hi poden aturar els ocells i mamífers marins durant les seves migracions. L'illa de 
Bouvetøya roman encara quasi inexplorada per la dificultat que tenen els vaixells 
d'aturar-s'hi. De fet la primera vegada que s'hi va desembarcar va ser el 8 de desembre 
del 1822 quant una expedició americana de caçadors de foques liderats pel capità 
Benjamin Morrell es van emportar 172 pells de foca. Després d'aquesta visita altres 
caçadors van intentar arribar-hi però molt sovint van fracassar. L'illa està sovint 
envoltada per la boira, i pocs cops pot veure's del tot. La temperatura mitjana anual és 
de -1.5° C i quasi mai supera els 2°C. A l'hivern és possible que tot el mar des de l'illa 
fins al continent antàrtic estigui glaçat. De fet, amb aquests freds, no és estrany que les 
glaceres cobreixen el 93% de la superfície (uns 54 km2) de l'illa. Al centre hi ha un pic 
de 780 m d'alçada que és el cimal del volcà inactiu ple de gel. Tot aquest conjunt de 
peculiaritats fa que hagi estat una illa molt poc visitada i fins el 1829 no es conèixer la 
seva posició de manera acurada (54° 42' S, 03° 37' E). La desconeixença de la posició 
exacte va fer que fos redescoberta diverses vegades per altres navegants, com ara uns 
anglesos que li varen donar el nom d'Illa de Liverpool el 1825. Però la primera 
expedició científica que va visitar l'illa ho va fer l'1 de desembre de l'any 1827. Els 
noruecs de l'expedició la van reclamar i va entrar a formar part d'aquest país el 23 de 
gener de 1828. En l’actualitat no només segueix pertanyen a Noruega i a més té una 
extensió d'aigües jurisdiccionals de fins a 200 milles nàutiques (360 km). Això fa que, 
per a treballar o pescar a les seves aigües, s'hagi de demanar sempre permís al govern 
noruec amb sis mesos d'antelació, fet que fa molt complicat l' accés i estudi si no es fa 
de forma furtiva i il·legal.  
 



Les illes sub-antàrtiques, com ara la de Bouvetøya, són molt importants car és l'únic 
lloc entre el continent gelat i els altres continents on poden aturar-se els animals 
migratoris. Durant la poca estona que hem estat aquí hem vist un gran nombre d'ocells 
acostar-se al vaixell. També s'han acostat un parell (mare i fill) de balenes iubarta, i un 
grapat de lleons marins. Els animals que associem al circ i anomenàvem foques són, de 
fet, lleons marins: se'ls coneix perquè poden posar-se drets repenjant-se a les potes 
del davant. Els mamífers marins que no poden aixecar-se sobre les potes del davant 
són les veritables foques. Avui hem vist lleons marins i ens ha sorprès, no ho sabíem, 
que neden saltant fora de l'aigua tal i com ho fan els dofins. Els ocells que ens han 
acompanyat durant una estona eren alguns dels que ja havíem vist abans, com ara els 
albatros, i d'altres de pròpiament antàrtics que els veiem per primer cop, com el 
petrell tacat (Daption capense) i el fulmar antàrtic (Fulmarus glacialoides). En deixar 
l'illa hem trobat el primer iceberg: podem dir que ja som a l'Antàrtida. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ja ens trobem a l'oceà Antàrtic 
. Posició:  54° 32' S 
  3° 26' E 
. Temperatura de l'aire: 0.0 °C 
. Temperatura de l'aigua: 0.07 °C 
 
Fotografies afegides: 
1) Visió de paisatge de l'illa de Bouvetøya 
2) Visió de les glaceres de l'illa 
3) Fulmars antàrtics volant al costat del vaixell 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 7.    (26 de març de 2000) “Icebergs” 
 
Els icebergs 
 
Avui ens han comunicat que a la zona on anem s'està desprenen un iceberg d'uns 20 
Km de llargària i 5 d'amplada de la massa de gel continental. El servei meteorològic d’a 
bordo ha rebut una imatge de satèl·lit de la base antàrtica alemanya de Neumayer on 
es pot veure com una gran esquerda en el marge del gel continental de la badia d'Atka 
Bay està originant aquest iceberg. És precisament en aquesta badia on pensàvem 
començar les nostres activitats d'aquí un parell de dies mentre el vaixell portés 
submisament a la base polar alemanya. Fa uns dies ens havien comunicat que també 
una mica a l'est d'aquesta badia s'havia després un altre iceberg d'uns 15 Km de 
llargària i que damunt d'ell hi viatja una part de la base antàrtica sud africana Sanae. 
Els contenidors de material de ús no diari i, sobretot, els dipòsits de combustible es 
situen a la vora del gel, uns quilòmetres lluny de les bases i sembla que és això el que 
s'ha desprès. Els helicòpters del nostre vaixell ja estan a punt per anar a trobar aquest 
iceberg i poder informar als sud africans d'on es troba per tal que puguin rescatar la 
part de la base a la deriva. I per inspeccionar l'iceberg que s'està formant a Atka Bay i 
que molt probablement trobarem.  
 
Aquest esdeveniment ens ha fet pensar una mica en el que són els icebergs i com 
s'originen. Ens han dit que també s'ha desprès un altre iceberg d'uns 400 Km de 
llargària al Mar de Ross. Aquestes notícies ens poden fer pensar que darrerament són 
molts els icebergs de gran dimensions que s'estan produint. Però cal pensar que ara, 
amb els avenços tecnològics actuals (com ara les fotografies via satèl·lit), és molt més 
fàcil adonar-se de quan es desprèn un iceberg. Per tant és molt possible que ara 
n'observem més i per tant pensem que n'hi ha més. Però els experts ens expliquen que 
estem davant d'un fenomen molt normal a l'Antàrtida. De tota manera, no deixa de ser 
molt espectacular quan el pots viure d’a prop. 
 
El continent antàrtic és la fàbrica per excel·lència d'icebergs a la terra. D'ell es 
desprenen anualment més de 300000 trossos de gel que poden representar més de 
2500 Km cúbics. Aquestes masses de gel poden tenir des d'uns pocs metres fins a 
desenes de kilòmetres de llargària. Es formen quan la massa de gel continental entra 
en contacte amb l'aigua i poc a poc penetra mar endins formant les plataformes de gel 
continental, que poden tenir desenes de metres de gruix. Al mateix temps, les glaceres 
poc a poc van desplaçant el gel cap al mar i regularment en deixen anar una part del 
final. Quan el gel flota, es torna més inestable i es formen esquerdes. Qualsevol pressió 
produïda pels moviments tectònics o per les tempestes fan que les esquerdes arribin 
fins a la base del gel i aquest es desprèn. Un cop al mar, els icebergs suren i tan sols es 
veu una dècima part del seu volum. Per exemple, un iceberg bastant normal té uns 30 
metres d'alçada per damunt de la superfície del mar i uns 300 m pel dessota. Un cop 
separats del gel continental, els icebergs van a la deriva arrossegats pels corrents 
marins. Normalment queden atrapats a les aigües antàrtiques i poden vagarejar 
desenes d'anys fins que acaben fonent-se. Algunes vegades grans icebergs han 
traspassat el corrent circumpolar antàrtic i han arribat fins a la desembocadura del riu 



de la Plata (Argentina) a l'Oceà Atlàntic o de les illes Galàlagos a l'Oceà Pacífic. 
Aleshores triguen tan sols uns mesos a fondre's. 
 
D'icebergs n'hi ha de moltes menes. Els que tenen forma aplanada i escaires rectilinis 
son fragments despresos directament del gel continental que es troba sobre les 
plataformes continentals. Els que es desprenen directament dels glaciars tenen formes 
mes arrodonides i no tenen la superfície plana. A més, a mesura que es van desplaçant 
i fonent, agafen formes molt variades. Els icebergs, en fondre's perden l'equilibri, i es 
donen la volta i aleshores es veu la part inferior, que és desgastada per l'erosió de 
l'aigua de mar. N'hi ha que porten restes de cendres dels volcans i tenen franges 
negres i n'hi ha de colors blau intens o fins i tot verd en lloc de blanc degut a que és un 
gel molt vell i compactat, sense aire al seu interior. En un paisatge com l'Antàrtida, els 
icebergs són els nostres companys habituals de navegació. Molt sovint sembla que 
aquests gegants de gel no es mouen, però cal anar amb cura ja que en pocs minuts 
poden ser arrossegats pels vents i poden apropar-se al vaixell, la qual cosa és sempre 
un perill.  
 
Seguim el gran icebergs en formació en la bada d'Atka, cap on anem. Us tindrem 
informats. 
 
Una abraçada i fins al proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l'Oceà Antàrtic 
. Posició: 58° 20' S 
 01° 2' E 
. Temperatura de l'aire: 0.7 °C 
. Temperatura de l'aigua: 0.2 °C 
 
Fotografies afegides: 
1) Imatge de satèl·lit d'Atka Bay on es veu l'iceberg en formació 
2) Fotografies d’ icebergs d'origen del marge continental  
3) Fotografia on es veu una escletxa al gel continental i que amb el temps donarà lloc a 
un desenganxament d'una massa de gel i per tant a un iceberg 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



MISSATGE 8.  (26 de març del 2000) “Latitud” 
 
La Longitud i la Latitud 
 
Cada vegada que us enviem un missatge, també us enviem la posició del vaixell en el 
mar. Aquesta posició es dona en graus i minuts de latitud, i en graus i minuts de 
longitud. És una forma d'anomenar cada indret del mar, de la mateixa manera que 
quan fem una partida d'escacs anomenen cada casella amb un nombre (les que van 
d'esquerra a dreta) i una lletra (les que van de dalt a baix). Enlloc de fer-ho així, i com 
que la terra és rodona i no quadrada com un tauler d'escacs, es va repartir les 
distàncies a la terra en graus d'arc, de manera que una circumferència sencera fa 360°, 
mitja fa 180° i una quarta part de circumferència fa 90°. Això és el que hi ha des de 
l'Equador, fins al Pol Sud: 90°. 
 
Als graus en sentit Nord-Sud els anomenem de Latitud, mentre que a la posició en 
sentit Est-Oest, l'anomenem Longitud. Perquè un vaixell sàpiga exactament on està , 
cal que determini la seva longitud i latitud. Ara això es fa amb un aparell (anomenat 
GPS o Global Positioning System) que capta els senyals de diferents satèl·lits per 
posicionar exactament el vaixell. Però a l'antiguitat les coses no eren tan senzilles... 
 
Determinar la Latitud era relativament fàcil si se sabia la data, i es mirava l'alçada del 
sol al migdia. A l'Equador el sol està al capdamunt de tot (al zenit), i les ombres són 
pràcticament inexistents. Com més lluny de l'Equador, més llarga és l'ombra al migdia. 
A més, l'ombra assenyala el Nord a l'hemisferi Nord, i al Sud a l'hemisferi Sud. Fàcil. 
Però, i la Longitud ? La longitud no es podia determinar amb certesa. Calia fer uns 
càlculs molt complicats a partir de la posició de diferents estels. I el càlcul no era 
exacte. Penseu que un petit error en la longitud podia fer que un vaixell no trobés el 
port on anava. I si feia mal temps el vaixell podia embarrancar o estavellar-se en 
roques que no es coneixien senzillament perquè no se sabia on s'estava. El problema 
de la longitud el va voler arreglar el rei d'Anglaterra donant un premi en metàl·lic a la 
persona que descobrís una manera de determinar amb exactitud la longitud a dalt d'un 
vaixell. Com que el premi era de molts diners, moltes persones van voler competir. Els 
uns, astrònoms, van enginyar-se maneres de determinar alguns estels i mesurant la 
distància entre ells i amb l'ajuda d'unes taules complicadíssimes determinaven la 
posició. Però un rellotger va tenir una pensada genial: si aconseguia fabricar un 
rellotge que aguantés el moviment del vaixell, no es rovellés i fos extremadament 
exacte, saber la longitud era tant exacte com determinar l'hora solar del lloc on 
s'estava, i comparar-la amb un rellotge que anés a l'hora d'una localitat coneguda: la 
diferència de temps era estrictament proporcional a la longitud. En Harrison, que així 
es deia el rellotger, va construir quatre prototips de rellotge que són, encara ara, 
increïbles peces d'enginyeria (apart de bellíssimes peces de museu). Un dels seus 
prototips, en un viatge d'Anglaterra fins a l'Índia només va retardar-se un minut. Tot i 
que els astrònoms reials no volien que el premi anés a un que no era dels seus, al final 
els seus rellotges van ser el mitjà més acurat de determinar la longitud, i ell va rebre el 
premi. Els rellotges de Harrison encara funcionen, i estan al museu de la ciutat de 
Greenwich. I un fet d'avui ens ha fet recordar aquesta història: avui hem creuat el 



meridià de Greenwich, i hem passat pels 0° de Longitud. Durant el dia hem estat a 0.5° 
de longitud Est i, una estona després, a 0.5° de longitud Oest. Curiós, no ? 
 
Fixeu-vos també que la nostra posició no és molt propera al Pol Sud: compareu-la amb 
la de l'hemisferi Nord: encara estaríem a Escandinàvia, i en canvi aquí la temperatura 
de l'aigua ja està pel dessota de zero: el clima no és el mateix a l'hemisferi Nord i a 
l'Hemisferi Sud a la mateixa Latitud ! 
 
Una abraçada i fins al proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l'Oceà Antàrtic 
. Posició: 60° 31' S 
 0° 22' E 
. Temperatura de l'aire: 0.5 °C 
. Temperatura de l'aigua: - 0.2 °C 
 
Fotografies afegides: 
Pont de comandament del vaixell y pantalles para localitzar y calcular las coordenades 
de la ruta 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 9.  (27 de març del 2000)  “Vent” 
 
Tempestat a alta mar 
 
El vent comença a bufar amb força, unes grans onades fan gronxar de manera violenta 
i inesperada el Polarstern. Ja hi hagut el primer accident a bord: algú s´ha trencat el 
canell de la mà.  
 
En aquests moments travessem un centre actiu de baixes pressions que envolten el 
continent antàrtic, i que es localitzen aproximadament sobre el paral·lel dels 65º  de 
latitud sud. Latituds molt propícies a intensos temporals. L’espectacle que ofereix la 
topada de les onades sobre el casc de la nostre nau és impressionant. Un immens 
núvol format per milions de gotes d’aigua surten disparades sobre els finestrells del 
pont de comandament, des d’on veiem passar els imponents icebergs.  
 
La observació d’aquests fenòmens des de la seguretat del pont del Polarstern ens fa 
pensar, inevitablement, en aquells valents mariners anteriors a l’inici de segle, que 
amb vaixells més fràgils i amb menys instrumental que nosaltres feren front a una mar 
tant o més agressiva com la que avui ens acompanya. 
 
El vent és la causa principal d’aquesta situació. Quan un flux d’aire circula sobre la 
superfície de la mar incideix sobre aquesta la formació d’ones capil·lars (és com quan 
bufem damunt d’una galleda plena d’aigua). Si el flux és continu i té molta força, 
aquestes petites onades generen onades encara més grans i que tindran més 
superfície de contacte amb el vent. Així, la quantitat d’energia que aquest flux 
transmet cap a l’aigua serà major, i l’ona acabarà tenint més força quan més temps 
porti viatjant. Aquest procés és progressiu, quant més bufa el vent i quant més 
distància recorren les ones, més energia transportaran i més violentes seran. Quanta 
més energia transportin més ràpid viatjaran i major serà la seva longitud d’ona (la 
distància entre cresta i cresta); això farà que siguin encara més perilloses. 
 
Per què l’aire circuli és necessita una diferència de pressió entre dos punts. És a dir, en 
un punt, la columna d’aire ha de ser menys pesada que en un altre. Això és possible 
quan en un punt de la columna d’aire conté més aigua que l’altre. La zona amb aire 
amb més humitat exerceix menys pressió sobre la superfície perquè aquest aire és més 
lleuger que l’aire sec. La zona sota aquest punt suporta més pressió, i llavors l’aire 
comença a fluir cap a la zona de baixa pressió. 
 
El vent pot arribar a velocitats superiors a 100 km per hora, i generar onades de més 
de 20 m d’alçada, amb longituds d’ona de varis metres. Aquestes ones són molt 
perilloses. L’any 1806, l’Almirall de la marina britànica, Sir Francis Beaufort proposava 
una unitat de mesura per avaluar la magnitud de la força del vent a través dels efectes 
que aquesta ocasionava sobre la superfície de la mar. L’escala de mesura de Beaufort 
va de 0 a 12. Segons ell, aquest nombre està en relació al nombre de veles que pot 
desplegar un veler de guerra d’aquella època. Actualment, aquesta unitat de mesura 
segueix essent utilitzada. Avui hem aguantat una tempestat de força 9, és a dir, amb 
vents de fins 88 km/h i molta mala mar (les onades tenien entre 6 i 8 metres d’alçada). 



Sembla ser que el pronòstic no és massa favorable per les properes hores. 
Probablement, experimentem el que signifiqui navegar sota els efectes de vent de 
força 10-11, és a dir, amb vents de fins a 117 km/h  i tempestat huracanada (sense que 
arribi a ser un veritable huracà). Ja els hi explicarem com hem acabat de marejats. Ara 
no podem sortir a coberta per raons de seguretat, seguirem gaudim des del pont de 
comandament de l’espectacle que ens brinda el repte del Polarstern a les grans forces 
de la naturalesa.  
 
Una abraçada i fins al proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l'Oceà Antàrtic 
. Posició: 64° 9' S 
 3° 29' E 
. Temperatura de l'aire: - 2.0 °C 
. Temperatura de l'aigua: - 0.7 °C 
 
Fotografies afegides:  
1) Fotografia de satèl·lit on es veu la borrasca (dreta) que es desplaça cap a baix 
esquerra on es trobarà amb el Polastern al cap de tres dies. 
2) Fotografia de la superfície del mar just al començar el temporal 
3) Fotografia des de el pont del vaixell en plena tempesta 
4) Escala de la forca dels vents Beufort  
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Fuerza del 
viento  

Descripción Condicione
s de la mar 

Efectos en interior (tierra) Efectos en el mar Correspondie
nte valor en la 
escala 
marítima 

m/s 

0 Calma Mar calma  Calma. El humo asciende.  Mar calma. 0 0,0 
1 Corriente de aire 

suave 
Marejadilla La dirección del viento se 

observa por la dirección 
del humo, pero no por las 
banderas. 

Pequeñas crestas en 
el mar, olas rizadas 
sin espuma 

1 0,0-0,1 

2 Brisa débil Marejadilla El viento se nota en la 
cara. Las hojas se agrupan, 
las banderas se empiezan 
a mover. 

Pequeñas olas cortas, 
pero juntas, se 
forman crestas en las 
olas, pero no 
rompen. 

2 0,2-0,6 

3 Brisa suave Marejada Las hojas y ramas finas se 
mueven, el viento alarga 
una llamas. 

Las olas empiezan a 
romper, espuma, 
pequeñas crestas 
blancas en las olas 
empiezan a 
observarse. 

2 0,7-1,8 

4 Brisa notable Marejada Polvo y papel son movido, 
ramitas y ramas son 
movidas por el viento. 

Aún olas pequeñas, 
pero empiezan a 
alargarse. Crestas 
blancas se observan 
en las olas. 

3 1,9-3,9 

5 Brisa fresca Marejada Los árboles de pequeño 
porte empiezan a 
moverse, en los lagos se 
observan crestas blancas 
en la superficie del agua. 

Olas grandes largas y 
apretadas. Las olas 
presentan espuma 
blanca. Spray 
producido por el 
impacto de las olas 
contra la quilla. 

4 4,0-7,2 

6 Viento fuerte Fuerte 
marejada 

Ramas gruesas en 
movimiento. El viento silba 
en los cables de telégrafo. 
Difícil usar paraguas 

Comienzan a 
formarse olas 
grandes. Las olas 
rompen entre si 
dejando grandes 
superficies de 
espuma tras de si. 

5 7,3-11,9 

7 Viento constante  Mar 
arbolad a 

Árboles en movimiento, 
resistencia fuerte cuando 
se camina en dirección 
contraria a la que lleva el 
viento. 

El mar forma 
torbellinos. La 
espuma procedente 
de las olas 
rompientes forma 
línias blancas en la 
dirección en que el 
viento sopla. 

6 12,0-18,3 

8 Viento de 
tormenta o 
tempestad 

Mar gruesa Algunas ramas son rotas 
por el efecto del viento, 
difícil estar en el sentido 
contrario al que sopla el 
viento. 

Grandes olas con 
espuma a lo largo de 
toda su longitud, en 
las zonas extremas 
de las olas empieza a 
desprenderse gotas. 
La espuma se 
distribuye en líneas 

7 18,4-26,8 



juntas en la dirección 
del viento. 

9 Tormenta o 
Tempestad 

Mar 
enorme 

Pequeños daños en casas, 
chimeneas y tejas son 
levantadas por el efecto 
del viento. 

Grandes olas, líneas 
de espuma densas en 
la dirección del 
viento. El mar 
empieza a arbolarse. 
El spray disminuye la 
visibilidad. 

7 26,9-37,3 

10 Tormenta fuerte 
o Tempestad 
fuerte 

 Árboles arrancados de raíz, 
daños graves en las casas 

Olas muy grandes 
con crestas de 
espuma rompientes. 
El mar aparece de un 
color blanquecino 
debido a la espuma. 
Mar fuertemente 
arbolada. El spray 
disminuye mucho la 
visibilidad. 

8 37,4-50,5 

11 Tormenta 
huracanada 
Tempestad 
huracanada 

 Daños grandes (poco 
frecuentes en interior) 

Olas de un tamaño 
fuera de lo corriente. 

9 50,6-66,5 

12 Huracan   Aire con espuma y 
agua. Mar 
continuamente 
blanco. Visibilidad 
nula. 

9 66,6-85,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 10. (28 de març del 2000) “Banquisa” 

 

L'extensió de la banquisa 
 
De tant en tant els helicòpters del Polarstern surten per a explorar la situació de la 
coberta de gel dels voltants, i així orientar el vaixell i predir millor els desplaçaments. 
Durant aquests vols es pot veure un paisatge realment fantàstic. El propi gel agafa una 
variada gamma de formes i policromia de colors que inspiraria a qualsevol pintor. Són 
imatges, però, indescriptibles. Un dels paisatges que atreu més a l'observador és el gel 
que es forma directament sobre l'aigua marina. Aquest gel rep el nom de banquisa, i es 
forma quan la temperatura de l'aigua superficial arriba als -1.8 °C , que és la 
temperatura de congelació de l'aigua de mar. Com podeu adonar-vos, la temperatura 
de congelació es veu afectada per la salinitat (contingut en sals de l'aigua de mar). 
Normalment a superfície, l'aigua té una salinitat d'uns 34.5 (mg de sal per litre 
d'aigua); però quant més salada és l'aigua més costa congelar-se. En molts indrets al 
voltant del continent antàrtic, la banquisa hi es present tot l'any i pot arribar a tenir un 
gruix de desenes de metres. 
 
A diferència de la capa de gel que cobreix el continent antàrtic, la banquisa canvia molt 
d'extensió al llarg de l'any. La mínima extensió es dóna durant el mes de febrer, i 
ocupa uns 4 milions de km2 al voltant de les costes. En canvi, la màxima extensió es 
dóna al mes de setembre, i pot arribar als 20 milions de km2. La formació de la 
banquisa es fa de forma progressiva. Primer, es formen unes petites plaquetes de pocs 
centímetres de diàmetre, però es fan cada cop més grans, i és quan es coneix pel nom 
anglosaxó "pancakes". Nosaltres les anomenem "pannes". Aquests pannes es van 
consolidant a poc a poc tant pel moviment de l'aigua, que fa que viatgin enganxats, 
com perquè l'aigua que els separa es va congelant paulatinament. De manera que 
aquestes formes van agafant mides cada cop més grans, fins el punt que es veuen com 
plaques de gel d'extensions immenses, perfectament planes i completament estables, i 
separades, només, per petits canals d'aigua. No obstant, entre aquestes formacions 
planes de la banquisa queden trossos o braços de mar anomenats "polinies". Aquestes 
formacions són de vital importància per a molts organismes antàrtics, com ara les 
foques o les balenes perquè puguin sortir a respirar quan la banquisa recobreix una 
gran extensió de superfície marina al voltant del continent antàrtic. Les polinies poden 
arribar a tenir centenars de metres d'extensió, i és a partir d'elles per a on es trenca la 
banquisa quan arriba la primavera antàrtica. Val a dir, doncs, que la variació en 
l'extensió de la banquisa al llarg de l'any juga un paper cabdal en els ecosistemes 
antàrtics. Per una banda, la banquisa disminueix la superfície d'intercanvi entre l'aigua 
marina i l'aire, provocant canvis en l'intercanvi de calor i humitat. Per l'altra, la 
banquisa redueix la superfície de penetració de llum, fent  que els productors primaris 
(fitoplàncton i algues bentòniques) tinguin dificultats per créixer. 
 
La màxima extensió de la banquisa varia segons sigui el sector de l'Oceà Antàrtic. En el 
sector atlàntic, aquesta pot arribar als 54 °S; i en el sector pacífic, fins als 60°S. 
L'amplada (des del continent cap a mar obert) en el mar de Bellingshausen pot arribar 
a tenir unes 500 milles nàutiques (uns 900 km), i unes 1400 milles en el mar de 



Weddell. Part d'aquesta extensió de gel es troba adherida al continent; però quan 
aquesta encara no està formada, la podem veure que es desplaça al voltant del 
continent arrossegada per la força dels vents i els corrents litorals. Darrerament es 
parla d'una tendència a la reducció de la màxima extensió de la banquisa, però sembla 
que si bé això pot ser cert per a l'Oceà Àrtic, no ho és per a l'Antàrtida. Però en canvi, sí 
que s'ha pogut observar a l'Antàrtida que la isoclina dels -5°C (límit on la temperatura 
del l'aire baixa per sota dels 5 °C) es desplaça cada cop mes cap a l'interior del 
continent; Això explicaria perquè es dóna un desgel cada cop més important de 
glaciars i de gel continental a la regió de la Península antàrtica, que és la única zona de 
l'Antàrtida que ara es troba per sobre aquesta isoclina. 
 
La capa de gel que cobreix el continent antàrtic té una extensió d'uns 13.5 milions de 
km2 i té un gruix mig d'1 km; però en alguns llocs en el centre del continent pot arribar 
a una alçada de 2.7 km. Tot aquest gel s'ha format després de milions d'anys 
d'acumulació de neu, tot i que la quantitat de neu que cau cada any es en proporció 
molt minsa. Aquesta enorme massa de gel que cobreix ara mes de 32 milions de 
metres cúbics es desplaça cap a les vores (costes) del continent pel seu propi pes. 
D'aquesta manera, es van formant glaciars i grans masses de gel continental que es 
desplacen cap al mar formant els coneguts icebergs de centenars de metres d'alçada.  
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l"oceà Antàrtic 
. Posició: 67° 14' S 
  5° 38' E 
. Temperatura de l'aire: - 9.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: 
Seqüència de fotos on es veu la formació de la banquisa i imatges de satèl·lit de 
diferents anys on es veu la variació en l'extensió de la banquisa  



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 11. (30 de març del 2000)  “Iceberg” 
 
 
Superat el cercle polar antàrtic la navegació segueix cap al Sud. D'ençà que vam passar 
per l'illa de Bouvetoya que anem trobant de tant en tant icebergs, talment com 
glaçons en un vas a les acaballes de la degustació. Però passar el Cercle Polar es nota 
en la temperatura i en l'ambient: som realment al Sud ! El cercle Polar (situat 
exactament a 66° 33,6') és una línia imaginària que fa joc amb els tròpics i amb 
l'Equador. És la línia que marca el punt on un, i només un, dia de l'estiu no hi ha nit, el 
sol no es pon. Puja i baixa, però no arriba a pondre's. Marca també, a l'hivern, el punt a 
partir del qual no hi ha dia: tot és nit. 
 
Aquest matí, en despertar-nos hem vist el mar tot gelat. El gel no és molt sòlid, i el 
vaixell el trenca amb facilitat, ni tant sols ho notem. És sorprenent com varia l'aspecte 
del gel. Tan aviat és blanc i sòlid, com és transparent i ple de bombolles perites o, més 
sovint encara, és format per uns pans de mides diferents i de consistència variada. A 
les 8 del matí, mentre vagarejava fora el vaixell contemplant l'espectacle del mar gelat 
i posant-me vermell del fred (estàvem a 15° sota zero) m'han cridat: “espavila que 
sortim amb l'helicòpter“. Això no es fa repetir dues vegades, i mentre m'afanyava a 
vestir-me pel fred i agafava la càmera digital, l'altre càmera i un grapat de carrets 
m'han explicat de què es tractava: "sortirem a buscar l'iceberg que es va desprendre fa 
uns dies i que es va emportar un fragment de la base sud africana. Si podem, també 
anirem a veure l'iceberg que s'està formant". La voluntat de cercar l'iceberg amb la 
base sud africana és doble: cal recuperar el gasoil que hi ha abans no es pugui produir 
un desastre ecològic... però també hi ha un cert interès econòmic: segons les lleis del 
mar quan una tripulació troba una cosa abandonada al mar i la recupera, té dret a una 
recompensa apreciable (un cert percentatge del que s'ha recuperat). 
 
Pugem tot seguit a l'helicòpter: el pilot i cap d'helicòpters del Polarstern l'Uwe, el 
segon comandant, l'Oli, fotògraf oficial del vaixell i jo. El meu primer viatge en 
helicòpter ! La veritat és que, malgrat ser aparells xics un té molta sensació de 
seguretat. L'aparell es mou amb suavitat i sovint comença a allunyar-se del vaixell. 
Estem quasi una hora anant d'iceberg en iceberg buscant el que ja anomenem "iceberg 
sud africà". De fet això que li ha passat a la base sud africana és si fa no fa el que va 
passar fa un parell d'anys a la base alemanya de Filchner: es va trencar el gel on estava 
i va convertir-se, de sobte, en una base dalt d'un gel. L'any passat el Polarstern va anar 
a cercar la base per poder-ne extreure tot el possible. A l'hangar de proa del vaixell s'hi 
pot trobar un dels habitatges de Filchner dels recuperats l'any passat i que s'utilitza 
com a magatzem. Algú, cínicament hi havia pintat palmeres i escrit "Filchner's 
paradise". 
 
Una bona estona després de veure molt de gel (i una foca i dos pingüins), decideixen 
anar cap al continent. Per fi veuré l'Antàrtida ! unes hores abans que els meus 
companys que estan dalt del vaixell i que encara trigaran un parell d'hores llargues a 
arribar-hi. Hem abandonat la recerca de l'iceberg sud africà" i anem a veure la 
formació del nou iceberg. En Petz, el cap de campanya, estarà content: no haurem de 



buidar els dipòsits de combustible i no perdrem dies de feina. Jo ja he hagut de canviar 
de carret: he fet un monogràfic de fotografies de gel ! 
 
Finalment ens acostem a la costa antàrtica: és blanca i no es diferencia massa del gel 
marí. Això sí, té l'alçada dels icebergs tabulars que hem anat trobant ja fa estona. El 
mantell de neu i gel que recobreix l'Antàrtida, sobreeixí del continent talment com una 
capa de nata sobre un brioix. El marge del gel continental no reposa sobre terra sinó 
sobre del mar. Per això és tan fàcil que algun fragment se'n desprengui. AL fons veiem 
l'iceberg en formació. És enorme ! no el podem abastar amb les càmeres. Clar que si 
l'altre dia el veiem amb la fotografia del satèl·lit, vol dir que havia de ser gran per 
força. Resseguim l'esquerda fins a la part final, allà on l'iceberg encara està enganxat a 
la plataforma de gel continental. Aviat se separarà. 
 
Quan portem una hora i quart de vol, el pilot decideix que ja és hora de tornar: aquests 
helicòpters tenen autonomia només per dues hores de vol, i no es tracta d'haver de 
patir. En tornar li demanem que ens deixi fer fotografies del vaixell. L'Oli, atrevit ell 
obre la porta, i volem una estona vora del vaixell amb la porta oberta. Fem un grapat 
de fotografies del vaixell de tots cantons, i ens disposem a aterrar. De fet, no s'hauria 
de dir aterrar al fet que un helicòpter s'aturi dalt d'un vaixell en marxa... deixarem el 
problema pels filòlegs. Hem complert la nostra missió a mitges. Bé, de fet, la meva 
missió que era fer fotografies i tenir una experiència fantàstica l'he acomplert del tot. 
 
Demà us explicarem com és la base alemanya de Neumayer, la base sota del gel, on 
hem anat per la tarda. 
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern. 
 
Dades: 
. Ens trobem a l’Oceà Antàrtic 
. Posició: 70° 31' S 
  08° 12' E 
. Temperatura de l'aire: - 11.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.3 °C 
 
 
Fotografies afegides: 
- Helicòpter sortint cap al gel 
- Fotografia de l'iceberg desenganxant-se 
- Fotografia de la part del gel que encara està enganxada al continent. 
- Gel i contrallum 
 



 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 12.  (30 de març del 2000) “Neumayer” 
 
De visita a l’estació científica alemanya: Georg von Neumayer 
 
Avui, dijous 30 de març, podem dir que per fi hem arribat a l’Antàrtida. El Polarstern ha 
ancorat davant mateix de la plataforma de gel de la badia d’Atka. Unes milles endins es 
troba la base científica alemanya que porta el nom del primer científic alemany que va 
promocionar la recerca a l’Antàrtida. Després de varis dies de temporal, per fi arriba la 
bonança. El dia promet ser assolellat; i efectivament, les condicions són optimes 
perquè bona part dels científics a bord tinguin ocasió de visitar Neumayer. Per torns, 
els dos helicòpters del Polarstern ens porten cap a la base. La petita estona que 
sobrevolem la banquisa i la plataforma de gel, aprofitem per fer fotografies d’un 
paisatge que per a molts de nosaltres serà inoblidable. Els colors dels diferents tons de 
blanc i blau-cel dels icebergs coronant els pacs de gel al voltant nostre donen una 
imatge de somni. Els respectius pilots ens han brindat, a cadascun dels viatges, la 
ocasió de poder fer fotografies de pingüins emperadors des de ben a prop. Ha estat tot 
un regal! 
 
Després d’un vol excitant, aterrem a pocs metres de la bocana de la base que es troba 
ben be sota al gel. Per damunt només hi veiem unes torretes cilíndriques que és per a 
on respira l’estació soterrada. Allà ens espera en Matías, un dels dos geofísics que 
treballen a la base. Ell com altres  investigadors i tècnics, conviuran sota el gel durant 
uns 15 mesos fins que els hi arriba el següent relleu. La principal activitat científica que 
duen a terme es resumeix en les següents modalitats: 1/ geofísica (registren en 
continu els canvis temporals del camp magnètic de la terra, els moviments de la 
plataforma de gel, i la localització de terratrèmols); 2/ química atmosfèrica (seguiment 
de l’ozó, i partícules d’aerosol. L’extrema puresa de l’aire d’aquest indret fa que siguin 
considerades aquestes dades com a punt de referència d’altres llocs del planeta); i 3/ 
meteorologia (observatori dissenyat per fer un seguiment detallat dels canvis en la 
radiació solar al llarg dels anys). No es penseu pas que per fer aquesta feina cal molta 
gent. En aquest moments hi treballen només 9 persones: 1 enginyer, 2 geofísics, 1 
química, 1 meteoròleg, 1 metgessa, 1 radio-telegrafista, 1 mecànic, i 1 cuiner. Tenir 
cura del menjar és cabdal en una vida com aquesta. Penseu per un moment que, un 
cop nosaltres haguem tornat cap al vaixell, aquestes 9 persones quedaran físicament 
aïllades fins l’estiu vinent, que és quan el Polarstern hi tornarà per nodrir de nou de 
combustible i de queviures. 
 
Entrem per una de les bocanes que queden enlairades perquè la neu de l’hivern no les 
cobreixi. Més enllà observem altres mòduls que sobresurten del paisatge blanc 
completament pla. Un d’ells es troba a 1.5 km lluny. És la estació de seguiment dels 
paràmetres químics controlada a distància per la pròpia base. Es troba expressament 
allunyada per a evitar cap mena de contaminació causada per la mateixa activitat 
diària de la base. En el moment d’entrar, a molts de nosaltres ens fa gràcia veure-hi 
una mountain-bike aparcada davant mateix de l’entrada. Precisament, es perquè de 
tant en tant s’hi arriba anant amb bicicleta. No ho trobeu això fantàstic! Cal, però, 
estar molt ben preparats físicament. Doncs avui estàvem a –20º C tot i fent sol. 
Evidentment, quan el vent bufa de valent, és impossible anar-hi pedalant. 



 
La persona que ens ha fet els honors de rebuda ha estat la Úrsula. És la metgessa i, al 
mateix temps, la cap de l’estació. És simpàtica, de complexió forta i amb molta 
personalitat. També és la persona de més edat del grup. Ella mateixa ens fa de guia per 
les entranyes de l’estació. La base està construïda mitjançant dos immensos cilindres 
ondulats de 8 m de diametre i uns 90 m de llarg excavats sota el gel i disposats  en 
paral.lel entre si. A dins de cadascun d’ells hi ha els respectius “contenidors-vivienda” 
completament aïllats tèrmicament. En un d’ells hi ha les habitacions; i en l’altre, hi ha 
els laboratoris, la sala d’estar, la cuina, el rebost. Fins i tot hi ha un quiròfan. Val a dir 
que han d’estar ben preparats per a intervenir si fos nescessari, doncs no tenen més 
remei que fer-ho. Doncs, la gent que ha de passar-se tot l’any treballant en aquesta 
base -ben allunyats de la civilització- han de saber fer front a qualsevol eventualitat. 
No obstant, però, es procura sempre que la vida social dins la base sigui el màxim 
confortable. 
 
Tot i les ventatges que suposa viure sota el gel des del punt vista de l’aïllament tèrmic, 
té l’inconvenient que aquells dos cilindres excavats es van enfonsant any rera any. El 
mateix pes i la calor que irradien les vivendes-contenidors van fonent de mica en mica 
la capa de gel que els aguanta. Cada any han d’invertir temps consolidant l’estructura. 
No obstant, després d’uns anys, es veuen obligats a abandonar-la i construir-ne una 
altra de nou.  
 
Viure a l’Antàrtida suposa, també, ser molt respectuós amb l’entorn. No poden 
abandonar ni llençar cap mena de residu. Per les deixalles orgàniques i per les latrines, 
la base té la seva pròpia planta de tractament. Però tots els residus sòlids han d’ésser 
evacuats a través del vaixell cada cop que els visita. No obstant, requereixen tones de 
combustible fòssil per mantenir funcionant dia i nit la base tots els dies de l’any, 
malgrat que poden arribar a estalviar encara no un 20% de l’energia mitjançant un 
generador eòlic de 20 kw. 
 
La vida a l’Antàrtida no és gens fàcil. Molt sovint no poden sortir a l’exterior car les 
tempestats de neu i vent són extremes. La única connexió que tenen amb el món 
exterior és per radio. Avui, per a ells ha estat un dia molt especial. Han vist molta gent i 
han rebut noticies fresques del seu país.  
 
Són quarts de cinc de la tarda, l’helicòpter del Polarstern ens espera per tornar. El sol 
de mitja tarda ens despedeix evocant imatges insòlites sobre la inmensitat del paisatge 
blanc. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l’Oceà Antàrtic 
 
. Posició: 67° 14' S 



  5° 38' E 
. Temperatura de l'aire: - 9.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
 
Fotografies afegides: Base de Neumayer i interiors 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 13.  (1 de abril del 2000) “Emperador” 
 
El pingüi emperador 
 
Els dies que el vaixell fa el servei de logística de bases acostumen a ser una excel·lent 
oportunitat per gaudir d'unes hores d'esbarjo. Al Polastern tenim la possibilitat de 
sortir amb helicòpter i aprofitar per fer una visita a les mateixes bases, com us hem 
explicat en un missatge anterior, o anar a algun indret especial on veure alguns dels 
veritables habitants de l'Antàrtida. El que pots ser l’autèntic resident d'aquest 
continent gelat és el conegut com pingüí emperador (Aptenodytes forsteri). Uns pocs 
de nosaltres hem tingut la sort de poder visitar una colònia d'aquests singulars animals 
situada unes milles a l'est d'on està situada la base de Neumayer. L'helicòpter ens a 
dut a un indret situat al peu dels penya-segats del gel continental i en unes 
plataformes de la banquisa, d'uns cent metres d'amplada, es troba una colònia de 
pingüins emperador. La primera sorpresa que hem tingut ha estat veure com les 
plaques d'aquesta banquisa es movien i a més es podien detectar petites escletxes, 
cosa que ens feia sentir bastant insegurs. De qualsevol manera el paisatge i la 
companyia dels pingüins ens han fet oblidar per una estona on estàvem. En el moment 
d'arribar a la colònia hi havia sobre tot pollets en un estat avançat de creixement, però 
encara tenien el plomatge original d'aspecte plomós, color blanc i bastant grassonets. 
Realment es tracta d'uns animalons molt bonics i que et venen ganes d’agafar-los com 
si fossin ossets de peluix. N'hi hem comptat uns 3500 però és una colònia que 
acostuma a tenir fins a 10000 individus. 
 
L'emperador és el més gran de tots els pingüins, ja que arriba a assolir 125 centímetres 
d'alçada. Té la part superior del cap, la galtes i el coll de color negre mentre que la 
resta del cap és d'un color gris blavós característic. També es típic d'aquesta espècie 
una taca de color groc taronja situada darrera la orella. Aquesta taca és de color blanc 
en els individus que encara no han assolit la maduresa sexual. El bec és llarg, poderós i 
recurvat cap a baix. Aquests animals ponen tant sols un ou per parella, una vegada a 
l'any. La posta comença cap al mes de Maig, quant els mascles i les femelles es 
concentren a les colònies. El mascle ajuda durant la posta de l'ou, ja que aquest de cap 
manera pot tocar el terra. Així, el mascle recull l'ou que cau sobre de les seves potes i 
immediatament el recobreix amb la part baixa de la panxa. A partir d'aquest moment 
comença un període d'uns dos mesos en els que el mascle no es pot deixar mai l'ou, 
incubant-la ho i sense alimentar-se. La femella se’n va i el deixa tot sol, be de fet en 
companyonia amb la resta de mascles de la pingüinera. La missió de la femella és 
alimentar-se tant com pugui, ja que una vegada neixi el pollet ella serà la principal 
encarregada d'alimentar-lo. Un cop neix el pollet, el primer aliment li dona el mascle, 
regurgitat una papil·la que ha guardat durant els quatre mesos en el seu pap. Durant 
les primeres tres setmanes de vida, és la femella qui alimenta el pollet i desprès 
s'alternen els dos pares, però la que passa més temps amb el pollet és la femella.  
 
Al llarg dels quatre mesos següents es produeix un constant anar i venir dels adults  
entre el mar on van a alimentar-se i on es troba el pollet esperant-los. Una de les 
imatges més curioses que es pot veuen en una pingüinera són les fileres d'adults que 
tornen buscant als seus polls o se’n van cap a la mar. El que sobta més és que els 



troben reconeixent el seu xisclet, ja que cada pollet sembla cridar amb una freqüència 
diferent, encara que a nosaltres ens semblin tots iguals. Una imatge poc agradable és 
veure com alguns pollets es moren per falta d'aliment ja que els pares han estat 
capturats pels seus depredadors, orques o foques lleopard, i els altres adults no en 
poden tenir cura, ja que amb prou feines poden alimentar el seu propi pollet. És en 
aquest moment quant els pollets poden ser atacats pels pàgals, aus molt agressives 
però que no s'atreveixen amb els adults. Encara que la idea no ens resulti agradable, 
cal reconèixer que aquesta pot ser l'única manera de controlar el creixement de les 
poblacions de pingüins. El pollets reben més aliment durant la primavera austral, 
mentre que durant l'hivern perden molt pes, ja que reben menys aliment. La cura dels 
pares arriba fins als 12-14 mesos, que és quant ja són abandonats pels adults i han 
canviat totalment el seu plomatge de pollet al de l'adult. Encara passaran com a mínim 
uns quatre anys per arribar a la maduresa sexual i poder-se reproduir. Un pingüí 
emperador pot arribar a viure fins a 10-11 anys.  
 
El pingüí emperador es troba sempre en el continent antàrtic. Una imatge molt 
espectacular d'aquests ocells és quant es protegeixen dels vents formant uns grups 
compactes. Els individus de l'exterior es van alternant amb els altres fent una rotllana 
en el sentit de les agulles del rellotge. Però de tant en tant, algun que passa molt fred 
empeny cap a dins i en fa sortir un altre cap a fora del grup. Aquests pingüins no són 
els únics que podem veure en el que es coneix com a Alta Antàrtida (bàsicament el 
continent i una part de la Península). Altres espècies com és ara els pingüins d'Adèlia 
(Pygoscelis  adeliae) visiten continuadament les colònies dels emperadors, ja que són 
dels pingüins més migratoris. Però d'aquestes espècies ja us en parlarem en un proper 
missatge.  
 
Una abraçada i fins el proper missatge 
 
Els investigadors dalt el Polarstern 
 
Dades: 
Ens trobem al Mar de Weddell 
 
Posició:  71° 10' S 
     12° 41' W 
Temperatura de l'aire:  -14.6 °C 
Temperatura de l'aigua: -2.3 °C 
 

Fotografies afegides: Exemplars de pingüí emperador i Adelia 



 

 



MISSATGE 14.  (1 de abril del 2000) “suspensívors” 
 
Els suspensívors bentònics 
 
Després d'alguns dies de navegació amb força mala mar, hem arribat a quasi a una 
força de vent 11 en l'escala Beaufort, ja hem començat a treballar en aigües 
antàrtiques. La nostra primera parada és Atka Bay on els equips dels nostres companys 
alemanys de l'Alfred-Wegener-Institut estan prospectant els fons marins amb un robot 
molt sofisticat equipat amb diverses càmeres de vídeo i fotografia. Un dia us en 
parlarem amb detall d'aquesta tecnologia que permet visualitzar des del vaixell com és 
en realitat el fons marí. Les imatges es veuen en un monitor situat al laboratori de 
popa del vaixell, gravant en temps real el fons marí antàrtic. Hi veiem per primera 
vegada un dels objectius primordials de la nostra recerca: les comunitats de 
suspensívors bentònics.  
 
És doncs el moment de parlar una mica d'aquests organismes que ens ocuparan gran 
part del temps al llarg d' aquesta expedició. El suspensívors bentònics són animals 
sèssils (que estan fixats a un substrat) i al llarg de tota la seva vida no es mouen del lloc 
on s'han instal·lat, i per alimentar-se necessiten que els corrents els hi acostin  les 
preses per poder-les capturar. Això fa que depenguin de partícules i organismes que 
estan suspesos en la columna d'aigua. D' aquí que se' les anomeni suspensívors. 
Malgrat aquesta dependència són dels organismes més abundants i comuns en tots els 
fons marins del món, des de les zones on trenquen les onades o les zones intermareals 
fins les foses oceàniques profundes. A l'Antàrtida aquests organismes ocupen, en 
molts llocs, tot el fons marí cobrint extensions de centenars o milers de metres 
quadrats. Les esponges, coralls, gorgònies, actínies, briozous, tunicats, comàtules, 
poliquets, etc. són suspensívors bentònics.  
 
Com han superat els suspensívors bentònics aquesta dependència de que l' aliment els 
hi caigui de dalt o els hi vingui d' algun lloc? En primer lloc, aquests organismes 
abunden en aquells indrets on els corrents marins transporten gran quantitat de 
partícules prop del fons. I en segon lloc, s'han adaptat a capturar qualsevol matèria 
que es trobi en suspensió a l'aigua. Per exemple, una gorgònia amb pòlips d'uns 5 
mil·límetres de longitud i amb tentacles armats de cèl·lules urticants pot capturar 
partícules i organismes des d'una micra (bacteris) a crustacis i altres organismes del 
zooplàncton (fins a 10 mm). Un altre avantatge per aquests organismes és que no han 
d'esforçar-se per anar a buscar les preses, estalviant-se així molta energia. Per 
exemple, un ocell amb el seu vol cercant preses gasta quasi l'equivalent del que li 
aporta la presa capturada. En canvi, una gorgònia al no moure's de lloc, tot el que 
menja ho pot invertir en créixer i reproduir-se. No obstant, hi ha un grup de 
suspensívors que fan un esforç per capturar preses. Aquests són coneguts com actius 
pel fet que bombegen aigua del seu voltant cap a l'interior del seu cos on tenen filtres 
que retenen les preses, com ara les esponges o els mol·luscs bivalves (per exemple el 
musclo). De tota manera, el cost energètic del bombeig d'aquests organismes no és 
mai superior al 4% del que ingereixen. Per això, el musclos creixen tan ràpidament en 
llocs on hi ha corrents amb moltes partícules nutritives, particularment el fitoplàncton, 
del qual en parlarem més endavant.  



 
En una comunitat de suspensívors, com les que hi ha a l'Antàrtida s'hi troben una gran 
varietat d'espècies, cada una amb una forma i una manera diferent de capturar preses. 
Unes espècies tenen forma d'arbre, com les gorgònies, que es situen perpendiculars al 
corrent per incrementar la superfície de captura; altres com les esponges bombegen 
aigua quasi en continu per extreure  les petites partícules alimentàries; altres estenen 
els seus tentacles o braços, com les comàtules, per incrementar la possibilitat de 
capturar preses. En conjunt, es genera una comunitat molt heterogènia amb una 
estructura tridimensional que és molt eficient en extreure de l'aigua tot el que es 
necessita per viure i créixer. El nostre objectiu primordial és estudiar la funció 
d'aquests organismes en els ecosistemes antàrtics; en els propers dies us anirem 
explicant els diferents experiments dissenyats per aquest estudi. Mireu les imatges 
que us enviem, on podeu veure aquestes comunitats de suspensívors, tan 
espectaculars i boniques com importants per tot l'ecosistema antàrtic. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l"oceà Antàrtic 
 
. Posició: 70° 14' S 
  12° 38' E 
. Temperatura de l'aire: - 19.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -2.2 °C 
 
 
Fotografies afegides: comunitats bentòniques 
 

 



 

 

 

 



MISSATGE 15.  (4 de abril del 2000) “ROV” 
 
El vehicle submarí de control remot 
 
Quan parlàvem dels suspensívors bentònics, us mostràvem imatges submarines 
realment extraordinàries. La obtenció d'aquestes imatges són imprescindibles per la 
nostra feina i pels altres grups de recerca a bord del Polastern. Avui us explicarem com 
agafem aquestes imatges; i quan tornem a Barcelona us prometem ensenyar-vos-les 
amb vídeo. 
 
Ara fa15 anys, un grup de recerca de l'Alfred-Wegener-Institut (AWI) començava a 
desenvolupar una tecnologia innovadora i no destructiva per estudiar l'estructura i el 
funcionament de les comunitats bentòniques marines del fons dels oceans polars. 
Mitjançant aquesta tecnologia s'obtenien imatges subaquàtiques, i així poder estudiar 
els organismes sense danyar-los. Tot i que els primers estudis foren bàsicament 
descriptius, ara ens qüestionem com aquests animals poden sobreviure sota 
condicions extremes hivernals. Cal dir que l'AWI és una institució dedicada 
exclusivament a la recerca polar tant de l'Antàrtida com de l'Àrtic. 
 
Un dels objectius principals d'aquesta expedició a bord del Polarstern i també de les 
dues darreres expedicions antàrtiques és l'estudi de l'impacte que ocasionen els  
icebergs sobre les comunitats del fons marí. Però aquest cop és diferent de les altres 
dues expedicions, ja que aquelles foren realitzades durant els estius australs del 1996 i 
1998. Totes elles formen part del Programa Internacional d'EASIZ (Ecologia de la Zona 
de Mar de Gel, Ecology of the Sea Ice Zone). Aquestes masses de gel erosionen el fons 
marí fins a 500m de profunditat. L'estudi del fregament i l'erosió dels icebergs sobre 
les comunitats bentòniques en el Mar de Weddell, com la seva capacitat posterior de 
recuperar-se, s'analitza bàsicament mitjançant aquesta tecnologia. Les imatges són 
obtingudes mitjançant càmeres de fotografia subaquàtiques (Fotogràfic setge) i 
instal·lades a bord d'un vehicle subaquàtic de control remot (Remotely Operated 
Vehicle). El ROV. 
 
El ROV és fonamentalment un vehicle (un xassís d'estructura tubular de 80x80x80 cm), 
i equipat amb 5 hèlices que controlen el seu moviment, una brúixola, un sensor de 
profunditat, 2 càmeres  de vídeo (una monocolor, de baixa intensitat de llum i una 
altra de color), una càmera de fotografia i un flash molt potent. El vehicle està 
controlat a través d'una politja submergible i lligat amb un cable de 150 m de longitud. 
Aquesta politja submergible es troba connectada amb una altra politja del vaixell a 
través de la qual passa el cable elèctric d'alimentació. Quan el ROV arriba 
aproximadament a 20 m de distància del fons, el vehicle es alliberat automàticament 
de la politja submergible, i és en aquest moment quan es comença a operar sobre un 
radi de 150 m de la politja central (que és la màxima longitud que dóna el cable). 
Durant mostreig, el Polarstern va a la deriva; i per tant, els transsectes o els 
recorreguts de les filmacions segueixen el moviment  del vaixell. 
 
Les imatges de les pel·lícules de vídeo es visualitzen a temps real a la sala d'operacions 
de popa del vaixell. Quan localitzem els organismes, o bé ens trobem en situacions o 



estructures interessants (com ara un esquelet mig enterrat de balena) es fan 
fotografies en color d'alta definició. Aquestes fotografies donen informació paral·lela a 
les filmacions obtingudes. Serveixen per poder identificar i reconèixer millor les 
espècies filmades. Tot el processat del revelat es fa a bord, en el laboratori de 
fotografia. Un cop finalitzat el transsecte en una estació de mostreig, s'analitzen amb 
tot detall les cintes de vídeo per poder respondre les preguntes científiques 
formulades prèviament.  
 
Naveguem en direcció al cementeri d'icebergs d'Austäsen, al Nord de Cap Norvegia. És 
una àrea relativament poc profunda (entre 250 -300 m) on es concentren grans 
icebergs. S'especula que l'impacte que produeixen aquestes masses de gel sobre les 
comunitats bentòniques polars pot augmentar en el transcurs dels propers anys, si es 
confirmen les prediccions d'un augment de la temperatura del planeta, com a resultat 
del canvi  climàtic global.  Fins ara, els resultats obtinguts són d'àrees poc pertorbades, 
i on només s'hi aprecien irregularitats topogràfiques). L'impacte dels icebergs sobre el 
fons, és com si un tractor acabés de llaurar la terra. La informació que contenen les 
imatges són transformades en dades quantitatives. Es compten aquelles espècies més 
abundants segons els diferents estadis de recolonització, i esbrinar, també, els 
diferents pautes de distribució de les més abundants. 
 
A més a més de la recerca sobre els efectes dels icebergs, la informació que proveeix el 
ROV permet a llarg termini realitzar altres estudis; com és ara la distribució d'espècies 
de peixos bentònics (...quines espècies són i en quin tipus de fons i profunditat es 
troben), relacions de mutualisme entre diferents espècies (Així per exemple, aquells 
peixos que troben refugi dins ben bé de l'òscul d'algunes esponges. Gorgònies que 
proveeixen de substrat més enlairat per algunes ofiures que d'aquesta manera poden 
filtrar amb més facilitat...). També es poden estudiar les agregacions de krill a la 
columna d'aigua, estudiar les comunitats biòtiques de la part submergida del gel... Tot 
una infinitat de temes apassionants a través d'imatges espectaculars i fascinants.  Hom 
pot quedar-se davant de la pantalla hores i hores fins submergir-se dins la grandiositat 
del silenci i de la bellesa d'aquestes comunitats que viuen a uns 200m de la llum 
antàrtica. 
 
Més endavant us enviarem missatges referents als organismes que viuen a la columna 
d'aigua. 
 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l’ Oceà Antàrtic 
. Posició: 71° 7' S 
 11° 28' W 
. Temperatura de l'aire: - 10.7 °C 
. Temperatura de l'aigua: -2.3 °C 



 
Fotografies afegides:  
Fotografia de un fondo marino a 150 metros de profunditat fotografiat con el ROV 
Fotografia del ROV en el moment de posar-se en a l’aigua.  
Fotografia de los monitores en el vaixell on se ven en directe lo que filma el ROV 
Esquema on se veuen los diferents sistemes de treball del ROV 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KISSATGE 16. (6 de abril del 2000) “Fred i gel y marí” 

El fred i l’aigua de mar  
 
Ja fa alguns dies que estem treballant a l’Antàrtida, rodejats de gel. I una de les coses 
que més afecta el nostre treball és el fred: no hem pujat en cap moment per damunt 
dels 5 graus sota zero, i molts dies hem estat a –15°, amb un rècord mínim de 21° sota 
zero. Si hi afegim el “factor vent” (el vent fa que la temperatura sembli més baixa) 
devem haver arribat prop dels 30 sota zero. No arribem sens dubte a les temperatures 
mínimes registrades a l’Antàrtida (el rècord està als 89° sota zero obtinguts a l’estació 
russa Volstok), però deu-n’hi do l’ambient que hi tenim a coberta. 
 
Tant de fred té efectes molt clars sobre la nostre feina: d’una banda, el mar s’està 
glaçant per moments car, a l’estar a la tardor, la tendència és a augmentar el fred. 
D’altra banda, treballar a coberta amb aquestes temperatures no és senzill. 
 
En principi quan un líquid baixa de temperatura es fa cada cop més sòlid i més dens. 
Per tant, l’aigua de mar en refredar-se es va enfonsant. Però si això es mantingués per 
sempre, l’aigua amb temperatura propera als zero graus es trobaria al fons de tot, i 
començaria a glaçar-se pel fons. L’aigua és una substància curiosa perquè la màxima 
densitat (el màxim “pes”) el té a 4°. Així, l’aigua de 4° és la que té tendència a estar al 
fons. Quan es refreda més, puja a la superfície, i com més es refreda, menys densa és 
fins esdevenir gel que és encara menys dens i es troba a la superfície. De fet, aquesta 
“peculiaritat” de l’aigua és el que permet que hi hagi vida als oceans: si l’aigua més 
densa fos la de 0°, el mar estaria ple de gel, i només la superfície es desglaçaria amb 
l’acció del sol. 
 
A l’Antàrtida, com que hi ha fe més fred l’aigua del fons també es va refredant, fins 
arribar als –1.8° de temperatura. Però sempre trobarem tendència a que l’aigua més 
freda es trobi a dalt (hi ha altres factors que ho afecten). Com ? –1.8° ??? i com és que 
l’aigua que està sota zero no es glaça ? Doncs perquè l’aigua de mar té moltes salts 
dissoltes (aproximadament 34 – 35 grams de sal per litre) i quan un líquid té 
substàncies en dissolució, la seva temperatura de congelació és més baixa (i la 
d’ebullició, proveu de fer bullir dos pots d’aigua l’un amb molta sal, l’altre sense: quin 
bull abans ? o proveu de congelar dos gots l’un amb aigua de l’aixeta i l’altre amb una 
bona cullerada de sal: quin es congelarà abans ?). 
 
Les temperatures tan fredes de l’aire fan que el mar s’estigui glaçant per moments. I 
com es glaça el mar ? Poc a poc es va glaçant a fragments petits, que expulsen la sal a 
fora: serien com microglaçons d’aigua dolça envoltats d‘aigua molt salada: això li dona 
al mar un aspecte com oliós. Aquests microglaçons s’ajunten i formen petites taques 
envoltades d’aigua poc gelada. Finalment, amb més fred, aquestes taques en formen 
de més grans que s’anomenen “pancakes” o pannes de gel. Us hem afegit unes 
imatges perquè ho veieu. L’aspecte del gel pot ser molt variable: pannes molt grans, o 
molt petits, amb fragments sense glaçar, amb neu al damunt, etc... En els darrers dies 
quasi no ens hem mogut de posició, i cada dia el gel té un aspecte diferent. 
 



Però les temperatures tan fredes de l’aire provoquen també d’altres problemes: 
l’aigua, i les mostres i els animals es glacen tant bon punt són fora de l’aigua ! Cal 
afanyar-se a triar i recollir les mostres, i posar els aparells a recer no sigui que es glacin 
els sensors (ja ens ha passat algun cop).  
 
També els nostres nassos, dits i orelles es glacen de tanta estona de treball a coberta. 
Però ens protegim tant com podem amb guants i barrets... i sempre tenim la 
possibilitat d’entrar al laboratori i fer un cafetó per tal de recuperar una mica el color !! 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l’Oceà Antàrtic 
. Posició: 71° 7' S 
    11° 26' W 
. Temperatura de l'aire: - 19.9 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.9 °C 
 
Fotografies afegides: diferents estadis de formació del gel mar-i  des de panes petites a 
la formació de la banquisa 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 17. ( 7 de abril del 2000) “CTD”  
 
Què en fem de l’aigua? 
 
Estem situats a latitud 71º 10.66’ i longitud 12º 29.90’ i ha arribat el moment de 
recollir aigua a distintes profunditats. Estem ben be damunt d’una comunitat 
bentònica força diversa que es troba a 300-400 m de profunditat. A aquestes 
profunditats no arriba llum suficient com perquè la comunitat de fons no depengui 
dels organismes fotosintètics. Ens preguntem, de què viuen aquests organismes? La 
major part d’ells són anomenats suspensívors, doncs mengen partícules orgàniques en 
suspensió a la columna de l’aigua i bacteris associats a elles. Tot i que hi ha alguns 
organismes que són mes actius que altres, aquests també procuren capturar petit 
zooplàncton que baixa a profunditat. Conèixer la disponibilitat d’aliment per aquests 
organismes és ara el nostre objectiu. I perquè la nostra hipòtesis sigui creïble, cal 
demostrar amb tota seguretat que si aquests organismes els trobem on els trobem es 
que han de disposar d’aliment suficient vingui d’on vingui. Cal doncs constatar-ho, i per 
això cal agafar mostres d’aigua i filtrar-la. Ens aturem en una àrea d’uns 20 km2 i allà 
dissenyem una estratègia de mostreig agafant aigua a distintes profunditats i a punts 
diferents distribuïts regularment com si haguéssim traçat una quadrícula imaginaria 
damunt la superfície del mar. Constantment, el pont de comandament del Polarstern 
ens dóna les coordenades de latitud i longitud amb molta precisió i es partir d’aquest 
moment que fondegem un artefacte d’ampolles que es tanquen a la profunditat 
desitjada per agafar mostres d’aigua. Aquest artefacte es molt útil i s’anomena 
“rosette” pel fet que  una vintena d’ampolles es disposen circularment i simètricament 
al voltant d’un eix central d’on es subjecten els cordills que després faran tancar les 
ampolles quan des de dalt del vaixell s’envia un senyal electrònic. Per això que té 
forma de flor quan te’l mires per sobre. En aquest vaixell, la gent de l’AWI l’anomena 
pel nom de Bio-rossy, ja que és la que utilitzen els biòlegs del centre. És un aparell 
imprescindible, i per això tots els vaixells oceanogràfics en tenen un a bord com a 
mínim. Per saber a quina profunditat estem agafant l’aigua, el mateix aparell té 
associat uns sensors de profunditat, de temperatura i salinitat (o conductivitat). 
Aquests sensors ens donen informació continua a mesura que fondegem l’artefacte, i 
és a partir de la informació que ens donen aquests sensors decidim agafar l’aigua a la 
profunditat que nosaltres creiem convenient. El conjunt d’aquests sensors s’anomena 
per les sigles CTD (de l’anglès: Conductivity, Temperature, and Depth). Aquest cop, 
però, nosaltres hi hem afegit dos sensors més; ja que si el nostre objectiu era saber on 
es trobaven les partícules en suspensió, calia mesurar també la terbolesa de l’aigua i 
aquelles partícules que elideixen florescència com són els organismes planctònics que 
contenen clorofil.la: el fitoplàncton. 
 
Un cop teníem l’estri a punt i estàvem ben posicionats comandàvem el seu llançament 
a l’aigua. Un cop les mostres estaven a coberta, buidàvem les ampolles i tot seguit i 
amb tota diligència a filtrar-les. Doncs poc després el vaixell es tornava a posicionar 
damunt un nou punt de la quadrícula imaginària, i tornem-hi. I així, mostrejant aigua 
d’unes cinc fondàries –des de superfície fins a 300 m- fins arribar a completar uns 15 
punts de la quadricula. Us podeu imaginar el temps que això suposa? Per a nosaltres és 
un mai no parar durant unes 15 hores intenses de mostreig. Això sí, ens repartíem la 



feina. Uns –els microbiòlegs de l’equip- agafaven l’aigua per després comptar bacteris i 
saber quant produeixen. Altres filtraven aigua per retenir macromolècules orgàniques 
com les proteïnes, lípids i clorofil·les. La proporció de les quals ens diu molt de la 
qualitat nutritiva de les partícules. Hi havia qui estava interessat en saber quantes 
partícules inorgàniques en suspensió hi havia. I finalment calia saber també quina era 
la proporció de substàncies nutritives (nutrients) pels microorganismes que hi havia en 
dissolució al llarg de tota la columna d’aigua. Com podeu veure, és un munt de feina 
que calia fer-la ordenadament i sense presses, doncs d’aquesta feina ben feta depenia 
després tota l’analítica que hem de fer “a posteriori” a bord. Però de tot això ja en 
parlarem un altre dia. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem al Mar de Weddell 
. Posició: 70° 52' S 
    10° 41' W 
. Temperatura de l'aire: - 13.3 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.4 °C 
 
Fotografies afegides: diferents imatges de la utilització de los equips de mestrejo. 
 

 



 
 

 
 
 
 



MISSATGE 18.  (8 de abril del 2000) “plàncton petit” 
 
El plàncton microbià  
 
L'aigua de mar està plena d'éssers vius en suspensió, el conjunt dels quals s'anomena 
plàncton. A l'aigua que hi cap dins d'una cullereta de cafè hi ha 1000 cèl·lules d'algues 
microscòpiques, 1 milió de bacteris i 10 milions de virus. 
 
Que com ho sabem això? Doncs hem hagut d'agafar aigua i mirar-la sota el microscopi. 
Perquè tots aquest éssers vius són microorganismes i això vol dir que només es poden 
veure amb un microscopi. Són tant petits que per omplir un mil·límetre hauríem 
d'agafar mil bacteris i posar-los l’un al costat de l'altre en filera, com si fossin 
formigues. 
 
Els microorganismes del plàncton són petits, però molt importants. Alguns 
components d'aquest plàncton poden fer la fotosíntesis igual que les plantes. Al mar 
quasi no n'hi ha de plantes i tota la fotosíntesi la fan aquestes algues microscòpiques. 
Hom calcula que aproximadament la meitat de tota la fotosíntesis que es fa a la Terra 
és deguda als microorganismes del plàncton marí. 
 
Uns altres components són els bacteris. Aquests éssers vius utilitzen la matèria 
orgànica que fabriquen els fotosintètics, així com les restes de tots els organismes que 
moren, per tal de créixer. Al voltant de la meitat de la fotosíntesi marina és aprofitada 
pels bacteris. La resta és el que queda pel zooplàncton (ja en parlarem), els peixos, les 
balenes i els pingüins. Així doncs, el balanç entre la fotosíntesi de les algues i la 
respiració dels bacteris té conseqüències insospitades. Aquest balanç determina si el 
mar emet diòxid de carboni a l'atmosfera o si, per contra, l'absorbeix. Com sabeu, el 
diòxid de carboni és el principal responsable de l'efecte hivernacle i, per tant, de 
l'escalfament global de la terra. Vés per on, aquests milions de microorganismes que 
formen el plàncton tenen una de les claus que controla el clima de tot el planeta. 
 
Però ens ha quedat una cosa una mica fosca. Com l'agafem l'aigua per poder estudiar 
el plàncton microscòpic? Doncs l'aigua de la superfície és ben fàcil. Només cal agafar 
una galleda i ja la tenim. Però ara mateix, el mar pel qual naveguem té 4000 metres de 
fondària i les galledes no ens ajudarien gaire. Evidentment, no només volem saber 
quins organismes hi ha a la superfície, sinó que voldríem també saber els que hi ha a 
totes les fondàries. Per poder prendre mostres a diferents fondàries utilitzem un estri 
que s’anomena "CTD amb roseta." CTD són les inicials de Conductivitat, Temperatura i 
Fondària (Depth en anglès), perquè aquestes variables el nostre aparell les mesura 
contínuament a mesura que baixa cap a les profunditats. A banda de tots els elements 
electrònics necessaris per poder prendre aquestes mesures, el CTD porta una "roseta" 
que consisteix en una corona de cilindres oberts per dalt i per baix. Aquests cilindres 
baixen així, oberts, de manera que l'aigua va pesant per dins i sortint per l'altre banda. 
Quan volem prendre una mostra, per exemple a 2000 metres, aturem el CTD. L'aigua 
que en aquest moment hi ha dintre de tots les cilindres és justament la que hi ha a 
2000 m, amb tot el seu plàncton. Llavors hi enviem un senyal electrònic que fa que dos 
taps, un per dalt i un altre per baix, tanquin un d'aquests cilindres. I ja la tenim, l'aigua 



de 2000 m. Només cal que continuem baixant o pujant i ens aturem tants cops com 
vulguem per agafar mostres de diferents fondàries. 
 
La nostra feina comença quan el CTD arriba a dalt del vaixell i hem d'utilitzar tota 
aquesta aigua per fer els nostres experiments. Però d'aquests experiments, ja en 
parlarem un altre dia. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem al Mar de Weddell 
. Posició: 70° 53' S 
    10° 39' W 
. Temperatura de l'aire: - 14.6 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.3 °C 
 
 
Fotografies afegides: diferents microorganismes: 01, bactèries; 11 flagel·lades; 25 
fitoplàncton; 27 virus 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 19.  (8 de abril del 2000) “Zooplàncton” 
 
Zooplàncton 
 
Avui hem llençat la Multinet a 1000 metres de profunditat. La valuosa Multinet és un 
dels aparells que utilitzem per capturar el zooplàncton, terme que agrupa els 
innumerables organismes animals, d'entre 0.2 mm i 2 cm de mida, que proliferen a 
l'immens oceà, des de la superfície al fons. El zooplàncton és un element fonamental 
de la piràmide tròfica antàrtica, un gràfic on normalment els elements d'un nivell 
determinat s'alimenten dels del nivell inferior. El zooplàncton es troba situat en el 
primer pis i connecta la base, on són les cèl·lules que fan la fotosíntesi (fitoplàncton), 
amb els nivells superiors on dominen diversos predadors. 
 
Així fins fa relativament poc temps es creia que la piràmide tròfica antàrtica girava 
entorn de 3 nivells bàsics, Fitoplancton-Zooplancton(Krill)-Balenes, però avui dia 
sabem que hi ha molts més pisos i més compartiments a cada pis. I això és el que 
estudiem, entre d'altres coses quines i quantes espècies zoo planctòniques hi ha a 
l'oceà Antàrtic, a quina profunditat hi viuen, quina és l'abundor, qui menja a qui, quant 
mengen i quins factors físics i hidrogràfics regulen la seva distribució, per exemple quin 
és el paper que hi juga l'avanç i retrocés estacional del gel en la seva distribució. 
 
La Multinet és indispensable en aquesta tasca perqué va equipada amb cinc xarxes que 
s'obren i es tanquen independentment a les profunditats que nosaltres escollim. Així 
coneixem exactament entre quins intervals de profunditat es trobava el zooplancton 
capturat. Avui hem escollit els següents: 1000-500, 500-200, 200-100, 100-50 i 50-0 
metres. Abans però, hem llençat el CTD (mireu el missatge anterior) i hem conegut la 
temperatura i salinitat al llarg de la columna d'aigua, dades que ens ajuden a 
reconèixer diferents masses d'aigua i que determinen els nivells de profunditat 
escollits. L'obertura de la Multinet medeix 0.25 metres quadrats i la llum de la xarxa 
100 micres, unes mides adients per recollir la fracció de zooplàncton que va des de 100 
micres a 1 cm. Per organismes més grans ens calen xarxes amb obertures mínimes de 
0.5 metres quadrats i llum de 300-500 micres. 
 
Fins avui hem censat unes 620 espècies zooplanctòniques a l'oceà Antàrtic. Aquest 
nombre és relativament baix en comparació amb altres regions marines del mateix 
volum, però sabem que hi ha moltes espècies per descobrir i aquest nombre 
augmentarà en els propers anys. La meitat de les espècies corresponen a copèpodes, 
possiblement els organismes zooplanctònics més abundants a tots els oceans. L'altre 
meitat de la diversitat està repartida entre altres crustacis (eufausiacis, decàpodes, 
ostracodes, misidacis i antípodes) i l'anomenat zooplàncton gelatinós. Aquest darrer 
grup comprèn animals com les meduses, on l'aigua és l'element majoritari del seu cos 
(96%); sens dubte és el menys conegut en aigües polars i un dels objectius d'aquesta 
expedició. 
 
Segons la dieta i estratègies per aconseguir-la, el zooplàncton és herbívor o carnívor. 
Tant crustacis com gelatinosos tenen elements d’ambdues estratègies encara que en 
els darrers anys ha augmentat el coneixement d'espècies omnívores, que capturen 



tant fito- com zooplàncton, depenent del tipus de partícules i preses accessibles. De les 
troballes que en fem tindreu notícies aviat. 
 
Des de l'Oceà Antàrtic, molts records 
 
Els investigadors 
 
Dades: 
. Estem a l'Oceà Antàrtic (sector Atlàntic) 
. Posició: 70° 50' S 
     10° 36' E 
. Temperatura de l'aire: -14.1 °C,  
. Temperatura de l'aigua superficial: -1.2 °C 
 
Fotografies elegides: Multined y detalles de la mateixa com el flujòmetre que mesura 
el volum de agua filtrat por la xarxa, xarxa tròfica antàrtica, krill 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



MISSATGE 20.  (11 de abril del 2000) “Balenes” 
 
Els gegants de la mar 
 
Ja estem navegant en aigües antàrtiques, el mar de Weddell ens envolta, així com el 
gel, que comença a tancar-se durant aquesta època de l’any. Avui fa sol i val la pena fer 
una passejada per la coberta. Estem en una polimnia, una d’ aquestes zones obertes 
en el gel... un bon lloc per veure... balenes!, i... hi són, un petit grup de balenes Minke 
apareix per babord. 

La necessitat dels animals de pujar a superfície a prendre aire ens dona l’oportunitat 
de veure-les. Les balenes i tots els altres cetacis respiren aire, això els força a pujar 
cada cert temps a la superfície, temps que varia segons l’espècie i la fondària a la que 
s’enfonsen. 

Les balenes Minke són una de las espècies que molt sovint es pot veure a l’Antàrtida. 
En aquesta època de l’any no es tan fàcil veure balenes com a l’estiu. Durant l’estiu 
austral moltes de las grans espècies de cetacis baixen cap a l’Antàrtida per aprofitar les 
grans quantitats de plàncton que es produeixen durant l’estiu. El curt estiu antàrtic 
abasteix a aquests animals d’aliment suficient per tornar a les zones tropicals i passar 
allí l’hivern i reproduir-se sense necessitat de menjar fins a començar de nou el proper 
estiu la migració cap al sud.  

El krill es la principal font d’aliment de la que moltes balenes es nodreixen. Aquest 
petit crustaci de fins a 75 mm de llargada màxima constitueix grans eixams que poden 
tenir extensions de vàries hectàrees. 

Les balenes tipus misticet, es a dir sense dents, estan proveïdes d’una gran boca amb 
un sofisticat aparell per filtrar que pot ser de dos tipus diferents: en uns casos las 
balenes prenen grans quantitats d’aliment i després tanquen la boca, sortint l’aigua 
sobrera per un sistema de filtre format per les anomenades “barbes”; l’altre sistema 
consisteix en, mantenint la boca oberta, nadar acumulant l’aliment fins que n’hi ha una 
quantitat suficient per després engolir-lo. 

El potencial alimentari del krill és molt significatiu, per exemple es pot calcular que 
1000 Kg. de fitoplàncton produeixen 100 Kg. de zooplàncton, els quals es converteixen 
en 10 Kg. de carn de balena. Cada hectàrea del oceà sud produeix uns 1200 Kg de 
proteïna animal a l’any (més del doble que la millor de les pastures a terra). 

Les espècies mes freqüents vistes a l’oceà antàrtic, a més de las balenes minke 
(Balaenoptera acutorostrata) i la jubarta (Megaptera novaenglidae) que avui hem vist, 
són: la balena boba (Balaenoptera physalus), la blava (Balaenoptera musculus), la de 
nas d’ampolla (Hyperodon planifrons), el catxalot (Physeter macrocephalus), el calderó 
(Globicephala melaena) i per últim l’orca (Orcinus orca) que potser tindrem possibilitat 
de veure durant el viatge nedant sovint en grups i essent possible veure les cries 
saltant aprop dels adults. Les orques s’alimenten preferentment de foques i pingüins, 
aquestes últimes junt als calderons i la balena de nas d’ampolla són cetacis de tipus 
odontocet, és a dir, prevists de dents. En el cas dels calderons i les balenes nas 
d’ampolla la dieta es basa fonamentalment en peixos. 

 



L’Antàrtida és doncs com un lloc de “repòs” per aquests animals. Durant la seva 
estada a l’oceà sud han de preocupar-se només d’alimentar-se per així poder 
subsistir la resta de l’any en aigües tropicals i reproduir-se. Esperem que les balenes 
visitin altra volta el “Polarstern” durant la seva estada en aigües antàrtiques. 

 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l’Oceà Antàrtic 
. Posició: 71° 28' S 
 11° 35' W 
. Temperatura de l'aire: - 14.1 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.3 °C 
 
Fotografies afegides: tres fotografies de una balenes 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 21. (12 de abril del 2000) “Agassiz” 
 
"Agassiz on deck" (la mostra ja és a coberta) 
 
Després d'haver-nos passat uns dies preparant els estris de pesca, d'haver llançat 
alguns aparells que mesuren en continu variables físiques -els quals seran recuperats 
dies més tard- i d'haver estat recollint mostres de d'aigua i de plàncton, ara arriba un 
dels moments mes emocionants de les campanyes biològiques a l’Antàrtida: mostrejar 
les comunitats d'organismes que viuen al fons del mar (el bentos). L'objectiu és recollir 
organismes tant pel seu estudi taxonòmic com per fer experiments amb animals vius a 
bord. En acabar la jornada de pesca, el cap d'expedició penja un full on figura tot el pla 
de treball pel dia següent. Durant les 24 hores sempre hi ha activitat a bord d'un vaixell 
oceanogràfic, i els diferents equips alternen la seva activitat a coberta, o bé mostrejant 
o bé utilitzant equips per mesurar la temperatura, la salinitat, o la terbolesa de l'aigua, 
etc. Malgrat saber l'hora que es farà el següent mostreig, sempre hi ha un mínim 
d’angoixa per saber el moment exacte de sortida a coberta la xarxa de ròssec i, 
sobretot, quins organismes haurà agafat.  
 
Ens avisen per megafonia que en 15 minuts la xarxa de ròssec Agassiz serà a coberta 
de popa. Aquesta xarxa rep el nom del seu dissenyador Louis Agassiz, científic suís de 
finals del segle XIX que va emigrar cap als Estats Units d'Amèrica per convertir-se en un 
dels promotors de l'oceanografia d'aquest país.  La xarxa té 30 metres de llargada i una 
boca de 3 metres d'amplada i 1 metre d'alt. És un estri que agafa tota mena 
d'organismes poc mòbils o fixats al fons. El temps que dura el mostreig és bastant 
variable, però acostuma durar uns 30 minuts. Tota la maniobra dura una hora i mitja. 
Tothom es dirigeix cap els seus respectius laboratoris per a equipar-se amb roba 
d'abric i impermeables per poder passar una llarga estona a coberta. La temperatura 
exterior és de -10 i -20 °C , i cal tenir cura de no mullar-se massa. Un cop la xarxa és a 
coberta, mariners experts es cuiden de buidar-la, i no deixen que ningú surti a coberta 
per raons de seguretat fins que tota aquesta operació s'hagi acabat. Després es dóna 
accés als científics. Primer, aquells que treballen amb animals vius, perquè puguin 
agafar-los amb les millors condicions i dur-los immediatament cap als respectius 
aquaris prèviament preparats dins de contenidors que els mantenen a temperatures 
de 0 i -2 °C. Part del material recol·lectat, es preservat amb alcohol i formol en funció 
dels requeriments posteriors. I finalment, es fan fotografies de tot el material 
recol·lectat.  Després surten a recol·lectar material els diferents especialistes. Uns 
agafen gorgònies, altres esponges, altres estrelles de mar, etc... No sempre el 
comportament de les persones a coberta es correcte. El seu desig esbojarrat cercant 
els seus animalons, fa que no siguin massa solidaris amb els demés. Llavors intervé el 
responsable de feines a coberta demanant calma i seny. Malgrat tot, és gairebé 
inevitable que algú prengui alguns espècimens de record pel fet que es troben 
bestioletes extraordinàriament boniques.  
 
Fent una ullada a la mostra acabada de sortir ens demostra la gran diversitat de vida 
que hi ha en aquestes aigües antàrtiques. És una de les diversitats més grans de tot el 
món, amb un elevat nombre d'espècies diferents en cada lloc fondejat. El fet d'haver 
estat un oceà bastant aïllat des de fa miliars d'anys, moltes especies recol·lectades són 



endèmiques (és a dir que nomes es troben en el fons d'aquest continent gelat). Una de 
les coses que més sobten, és el tampany tan gran que assoleixen bastants organismes. 
Es deu al fet de créixer molt lentament en aigües molt ben oxigenades i sense quasi 
depredadors. Molts d'ells són de mida molt més gran en comparació a altres individus 
de d'arreu de la mateixa espècie. Crida molt l'atenció el mida tant gran de les estrelles 
de mar, de les esponges o dels crustacis; a més a més de fer-nos passar una bona 
estona parlant de les seves característiques i de la seva espectacularitat. Acabada la 
feina, cal tornar al mar tot el que sobra, i com sempre els mes voluntariosos 
s’encarreguen de netejar la coberta a cops de pala. 
 
Un cop recol·lectats els organismes, comença el treball de laboratori. Abans, però, els 
animals són transportats cap al laboratori humit. Es coneix amb aquest nom pel 
mullader que s'hi fa. Aquí comencem a separar i a identificar els individus. Aquests 
s'agrupen per grups taxonòmics i s’emmagatzemen convenientment etiquetats. 
Perquè tot el material pugui ser estudiat "a posteriori" en els respectius instituts i/o 
universitats d'origen. Molt sovint, la feina de laboratori humit dura varies hores; i per 
aquells experiments amb organismes vius aquesta tasca pot durar setmanes. D'això ja 
us en parlarem més endavant. Ara cal cercar aquelles esponges amb les quals farem 
els experiments. Aquestes esponges són conegudes amb el nom de "lollipops" o 
"chupa chups" per nosaltres (ja veureu perquè!), i només les trobem en aigües 
antàrtiques.  
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades:  
. Ens trobem al Mar de Weddell 
. Posició:  71° 11' S 
     12° 22' W 
. Temperatura de l'aire: -1 8.5 °C 
. Temperatura de l’aigua: -1.3 °C 
 
Fotografies afegides: 
- operació de tria i separació de material a coberta 
- una mostra d’estrelles de mar d'una mateixa mostra com exemple de la gran varietat 
del bentos antàrtic 
- un exemple del gigantisme d'alguns animals antàrtics, un picnogònid del gènere 
Ammothea. En el mediterrani aquests organismes no tenen més d'un centímetre de 
mida. 
-  dos dels nostres companys treballant en el laboratori humit just després de recollir la 
mostra a coberta del vaixell. 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



MISSATGE 22. (13 de abril del 2000) “llums del Sud” 
 
Les llums del sud 
 
Sovint sentim els anuncis que pels altaveus ens fan des del pont: icebergs a babord!, 
balenes a estribord!, posta de sol magnífica! Tots deixem el que estem fent, agafem a 
corre cuita l'anorac, el barret, els guants, la bufanda, la càmera, els rodets, el vídeo i, 
quan arribem a coberta, sovint la balena ja ha desaparegut o l'iceberg s'ha convertit en 
una taca blanca a l'horitzó. Però a la nit els altaveus no funcionen per no despertar la 
gent que dorm. A la nit, aquestes notícies van de boca en boca, com un rumor que 
s’estén de caramot a caramot i de laboratori a laboratori. Llavors el missatge pren una 
aura misteriosa i sortim a coberta a la recerca d'algun misteri.  
 
Aquesta nit ha estat així. Afanyeu-vos, hi ha les llums del sud, l'aurora austral! Hem 
sortit a coberta, però no hem vist res. Els llums del vaixell il·luminaven la banquisa que 
anàvem trencant seguint el nostre rumb. Però a la coberta que hi ha sobre el pont, els 
llums del vaixell quedaven tapats i els dos col·legues russos estaven assenyalant el cel. 
Quan hem mirat cap amunt ens hem quedat bocabadats: ha estat absolutament 
espectacular. El cel estava completament clar. S'hi veia la Creu del Sud quasi sobre 
nostre. Per la banda d'orient hi havia uns cortinatges de llum blanca que baixaven 
ondulant des del zenit fins a la barrera de gel continental. Cap al sud una broma 
vermella semblava barrar-nos el pas. A l'occident uns nuvolats verds formaven una 
gran fletxa verda, com assenyalant el camí d'algun lloc transcendent. L'espectacle 
canviava constantment, els colors passaven del vermell al verd, del verd al blanc, les 
llums semblava que s'encenien i es tancaven seguint el caprici d’algun ésser misteriós 
que s’entretingués a jugar amb la nostra admiració. Ara fa 89 anys, Robert Scott, cap 
de la segona expedició en arribar al Pol Sud, explicava d'aquesta manera les seves 
sensacions davant les llums del sud:  
 
"És impossible descriure un fenomen tan bonic sense un sentiment d'admiració. Però 
aquest sentiment no està inspirat per la seva brillantor, sinó per la delicadesa de colors 
i de llums, per la transparència, però sobretot, per l'evanescència tremolosa de les 
seves formes". 
 
Scott va morir congelat nou mesos més tard. A la seva època es desconeixien les 
causes d'aquest fenomen de les llums del sud o aurora austral. Encara avui hi ha molts 
detalls que no es comprenen bé, i cal continuar fent estudis per esbrinar tots els 
detalls. L'aurora austral (de la mateixa manera que l'aurora boreal a l'hemisferi nord) 
és el resultat d'una col·lisió còsmica. El sol emet constantment partícules cap a l'espai. 
Això s'anomena vent solar i està format per àtoms d'hidrogen ionitzats (que han 
perdut el seu electró). Quan s'apropen a la Terra, el camp magnètic del nostre planeta 
dirigeix aquestes partícules cap als pols magnètics, que estan no gaire lluny dels pols 
geogràfics. Així doncs el vent solar es precipita cap a l'atmosfera terrestre pels dos pols 
i els àtoms d'hidrogen col·lideixen amb els àtoms de l'atmosfera. Aquesta col·lisió 
produeix llum, produeix les llums del sud i les del nord. Si el vent solar xoca contra 
àtoms de nitrogen es produeixen colors propers al violeta, si ho fan contra els àtoms 
d'oxigen els colors van del vermell al verd.  



 
Cada nit de cel clar es representa aquest espectacle. Encara que ningú s'el miri, les 
llums no es repeteixen mai de la mateixa manera, sempre hi ha variacions d'intensitat, 
de color, o de formes. És una llàstima que no pugueu ser aquí, amb nosaltres, per 
veure-les. Però potser algun dia… 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades:  
. Ens trobem al Mar de Weddell 
. Posició:  71° 34' S 
     15° 6' W 
. Temperatura de l'aire: -1 1.7 °C 
. Temperatura de l'aigüa: -1.3 °C 
 
Fotografies afegides: 
- aurora austral fotografiada en la base antàrtica alemanya de Neumayer 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 23. (13 de abril del 2000) “Shackleton” 
 
Atrapats al gel ?  
 
Quan en Wolf ens va convocar fa un parell de dies, ja teníem la impressió que no tot 
anava bé. En llevar-nos havíem vist el vaixell navegant enmig del color blanc. Tot era 
llis i blanc, gens d’aigua a la vista. El vaixell es movia molt lentament.  
 
Com a bon cap de campanya, ens va donat les noves i ens va explicar perquè havia 
pres la decisió: “El fred de les darreres setmanes ha deixat el mar molt gelat. A més, fa 
dos dies que neva... i fa molt de vent amb la qual cosa el gel s’amuntega formant 
barreres de més de quatre metres. Però el pitjor és que un dels quatre motors del 
vaixell s’ha espatllat aquesta nit. Amb tant de gel, i només amb tres motors, ni tan sols 
el Polarstern pot moure’s amb soltesa dins d’aquest gel. Cal tornar enrere i oblidar-nos 
de la festa que estava prevista a D’escàner Inflat”. Tots hem fet un gran “Oooh !” car la 
festa al gel ens feia molta il·lusió: estava previst que el Polarstern pugés damunt del gel 
i poguéssim baixar-ne a peu ! 
 
Dos dies després d’aquesta notícia naveguem encara enmig de gel consolidat. Avui ens 
ha calgut fer una marrada doncs estàvem sobre gel antic: dur i gruixut. El vaixell sovint 
ha de recular per agafar embranzida i així poder trencar el gel. La velocitat mitjana que 
duem és inferior a les 4 milles per hora (uns 7 km per hora) quan aquest vaixell pot 
navegar a 15 milles per hora. Ens ho estàvem mirant des del pont de comandament i 
algú ha recordat la història d’un dels herois de la conquesta antàrtica: Ernest 
Shackleton.  
 
La nostra imaginació ens ha traslladat quasi cent anys enrere, al 1902. Ernest 
Shackleton havia estat triat per Robert Scott per participar a la primera expedició 
seriosa que intentava arribar al Pol Sud. Un cop un bon grapat d’expedicions havien 
explorat la costa antàrtica i els mars que l’envoltaven, la cursa cap al Pol Sud estava 
oberta. Scott havia aconseguit prou diners per poder fer un intent d’arribar al Pol Sud. 
Van arribar a la costa per la banda de Nova Zelanda i es van instal·lar al Mar de Ross, el 
lloc on el continent és més proper al Pol. Proper és una manera de dir, és clar, hi ha 
uns 1600 km. Apart de ser els primers a enfilar-se a un globus i veure des d’ell com era 
el gel antàrtic, Scott i Shackelton van passar l’hivern a l’Antàrtida (on Shackleton va 
“editar” la primera revista publicat a l’Antàrtida) i la primavera següent, acompanyats 
del naturalista i metge Edward Wilson van encaminar-se cap al Pol. Van aconseguir 
arribar a 82° Sud quan per culpa del menjar en mal estat, de l’escorbut i de la ceguera 
de la neu van haver de fer-se enrere. Scott va creure que part de la culpa del fracàs 
relatiu de l’expedició era de Shackelton, i el va enviar de retorn a Anglaterra en el 
primer vaixell que s’hi encaminà.  
 
Molest per aquest fet, Shackelton tornà al Pol amb la seva pròpia expedició l’any 1908. 
Scott va empipar-se molt car considerava el Pol Sud com a “seu”. Però Shackelton 
arribà molt més enllà del que ho havia fet Scott: fins a 88° Sud. Només els faltaven 180 
km del Pol quan, vista la mancança de menjar, Shackelton va decidir que havien de 
girar i tornar si volien fer-ho vius. Ho van aconseguir pels pèls, després d’haver caminat 



2736 km per l’Antàrtida. En tornar sa i estalvi li digué a la seva esposa que segurament 
ella “preferiria un ase, però viu,  que no pas un lleó, mort”. La decisió de retornar quan 
estaven tan propers al Pol va començar a crear la llegenda de Shackelton: l’home que 
es preocupava per la seguretat dels seus, i que aconseguia tornar-los sans i estalvis. 
Llegenda que es feu quasi certa en el viatge de l’Endurance. 
 
El 1911 Amudsen i el seu equip havien arribat al Pol Sud. Un mes llarg després ho feren 
Scott, Wilson i els seus. Alguns potser pensaven que ja no hi havia cap motiu per anar 
cap al Sud, quan Shackelton proposà “el viatge polar més gran mai intentat”. Creuar a 
peu des del mar de Weddel fins al mar de Ross. Per això va agafar el vaixell i l’acostà 
cap al mar de Weddell (just on som ara nosaltres !). Allà el vaixell quedà atrapat al gel, 
el 19 de gener del 1915. Molt, molt lluny del continent. En començar la primavera es 
pensaven que el vaixell podria lliurar-se del gel. Però no, s’enfonsà. Els tripulants van 
carregar tot dalt dels bots salvavides, i van viure dalt del gel durant cinc mesos. Com 
que el gel es movia poc a poc cap al nord, això els permetria sortir-ne. Finalment van 
carretejar uns km els bots fins posar-los a l’aigua i navegar fins l’illa Elephant. Però allà 
no hi havia ningú que els pogués ajudar. Cinc dels homes van navegar 1300 km dalt 
d’una barca de sis metres fins a l’illa Geòrgia del Sud. Si mireu un mapa veureu que 
sembla impossible que la trobessin... però allà on van desembarcar tampoc no hi havia 
ajuda. Shackelton i dos companys van haver de creuar l’illa a peu, 27 km, un munt de 
glaceres esquerdades i un pas als 1800 metres d’alçada, per un lloc on mai ningú hi 
havia passat fins arribar a una base de baleners noruecs. Van arribar el maig del 1916, 
setze mesos després d’haver-se quedat enganxats al gel. Després de rescatar els 
companys que havien deixat a Elephant van tornar a casa. Havia estat efectivament el 
viatge polar més gran mai intentat... però no exactament tal i com l’havien planejat. 
D’aquella història en quedà la llegenda, veritat o no, del mariner que afirmava: “Si es 
tracta d’anar organitzat, vull anar amb l’Scott. Si es tracta d’anar ràpid, amb 
l’Amudsen. Però si les coses es posen lletges, espero i desitjo que sigui Shackelton el 
meu capità”. Curiosament, Shackelton va morir d’un atac de cor l’any 1921, 
precisament quan el vaixell on anava arribava a l’illa de Geòrgia del Sud. Allà està 
enterrat. 
 
Una sacsejada del vaixell en trencar un fragment gran de gel ens ha fet tornar al 
present: estem dalt del Polarstern i no dalt l’Endurance de Shackelton. I el Polarstern 
és un trenca gels. No ens quedarem a passar l’hivern a les aigües antàrtiques, ni 
haurem d’empènyer els bots damunt del gel, ni ens caldrà remar fins l’illa de Geòrgia 
del Sud... però mirant el mar de Weddell glaçat davant nostre ens sentim una mica 
propers a aquells aventurers, herois i insensats a la vegada, que van protagonitzar la 
descoberta de l’Antàrtida. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
 
Dades: 
. Ens trobem al Mar de Weddell 



. Posició: 71° 26' S 
 16° 10' W 
. Temperatura de l'aire: - 12.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: el polarstern atrapat? en el gel, fotografia dels quatre que varen 
arribar als 88 sud (en Shackleton es el segon per l'esquerra),  
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 24. (14 de abril del 2000) “Weddell” 
 
En Weddell i altres descobridors 
 
Després d'una nit atrafegada processant fins tard les mostres recollides durant els dies 
anteriors, ens llevem ben aviat per continuar seguint amb la nostra tasca, doncs ja ens 
queden menys dies de campanya. Per l'ull de bou de la nostra cabina ens adonem d'un 
paisatge fabulós, és just la sortida del sol. El dia clareja i la llum del matí dóna 
tonalitats vermelloses i ataronjades als icebergs i a les plaques de gel que ens 
envolten. Ens quedaríem embadalits gaudint del paisatge hores i hores, però cal anar 
avançant amb la feina. Mentrestant, ens preparem per anar a esmorcar i comentem 
amb els nostres companys on som i cap a on anem. Som al Mar de Weddell, i algú de 
nosaltres pregunta perquè rep aquest nom aquesta zona de l'Antàrtida. Anem a la 
biblioteca i consultem un dels mapes del continent antàrtic, i ens adonem que hi ha un 
tot un reguitzell de noms de personatges aventurers. La curiositat ens engresca a llegir 
i a preguntar als nostres companys més avessats amb el tema el significat de cadascun 
d'ells. 
 
En James Weddell com molts altres personatges que han donat nom a altres indrets de 
l'Antàrtida, va ser un dels primers exploradors del continent. La majoria anaven a la 
recerca i captura de pells de foques; però d'aquesta activitat ja us en parlarem en un 
altre missatge. En Weddell va ser el primer de la seva època que va arribar més al sud 
de l'oceà austral. Durant el mes de febrer de 1823, Sir James Weddell comandava dues 
naus de vela (Jane i Beaufoy) fins arribar als 74° 15' latitud Sud; un límit quasi 
impossible d'aconseguir fins i tot avui dia. Va haver de superar setmanes i setmanes de 
navegació arriscada amb forts temporals de vent i neu, i amb la continua preocupació 
que el gel atrapés les seves naus impossibilitant-les de tornar enrere. En mig d'aquest 
mar, el qual ell veia per primera vegada, li va donar el nom del rei "George IV", com 
escocès que era. Però, amb els anys, se'l va anomenar pel seu nom, en honor al seu 
descobriment. En Weddell mateix va descobrir les illes Orcades del Sud on va trobar 
també per primera vegada una colònia força nombrosa de foques. Per això, avui en 
dia, es coneix aquesta espècie pel nom de les foques de Weddell (Leptonychottes 
weddelli). El fet d'haver trobat aquesta colònia de foques i caçar-les per la pell, el va 
engrescar a anar molt més cap al sud a la recerca i captura de noves colònies. És així 
com va arribar tant lluny, i en part gràcies perquè va trobar unes condicions de gel 
bastant favorables, amb molts canals entre la banquisa per on navegar els seus fràgils 
vaixells de fusta. Diu la llegenda, que Weddell animava a la seva tripulació oferint una 
ració diària especial de tres vasos de rom plens a vessar.  
 
Els primers exploradors que varen fer importants incursions a l'oceà austral varen ser 
els portuguesos, però qui va arribar més al sud abans que en James Weddell va ser el 
que avui es considerat com un dels més grans exploradors de tots els temps, l'anglès 
James Cook. Durant el seu segon viatge al voltant del mon, pel gener de 1773 arribava 
fins als 71°10' longitud Sud, convertint-se en ser el primer de travessar el cercle polar 
antàrtic. En aquest viatge va descobrir les illes Georgia i les Sandwich del Sud. Malgrat 
la seva perícia no va arribar mai al continent gelat. Potser per això, no hi ha cap indret 
geogràfic a l'Antàrtida que dugui el seu nom. A més a més del Mar de Weddell, l'altre 



mar que engloba el continent antàrtic, és el mar de Ross en honor al seu descobridor, 
també escocès, James Clark Ross. Aquest personatge es considerat com un dels homes 
amb més vigoria de la seva època. Durant el mes de gener de 1841, James C. Ross va 
arribar fins a la banquisa, la que avui es coneix com el Mar de Ross, comandant dues 
naus (Erebus i Terror) que encara que fossin de fusta estaven reforçades per trencar 
gel. Amb aquestes dues naus de tres mastelers van poder penetrar fins als 78° 9' 
longitud Sud; fet quasi increïble per la seva època. En James C. Ross ja era un 
experimentat navegant quan va anar cap a l'Antàrtida amb l'objectiu de cercar el pol 
sud magnètic. Dos anys abans, ja havia arribat amb el seu oncle John Ross al pol nord 
magnètic. Ell era considerat un gran rival conjuntament amb altres dos grans 
descobridors de la seva época, l'americà Charles Wilkes i el francés Jules-Sébastian-
César Dumont d'Urville. L'americà, l'any 1840, va ser el primer que es va adonar de 
l'existència d'un gran continent, després d'haver estat  navegat més de 2000 Km al 
voltant de l'Antàrtida. El francès, com els seus contemporanis, tenia la fal.lera de 
descobrir una de les gran incògnites científiques del seu temps, el magnetisme del pol 
sud. Ell fou dels primers que va arribar al continent antàrtic, tres dies després que 
Wilkes, i va dedicar aquella part de terra que acabava de descobrir a la seva dona. 
Avui, aquest indret encara es coneix com la Terra d'Adèlia. Els freqüents 
enfrontaments entre aquests grans descobridors recorden també a la competició 
sorgida a principis del segle XX entre el noruec Roald Amundsen i el britànic Robert 
Falcon Scott per veure qui era el primer que trepitjava el pol sud geogràfic. Gairebé 
tots els seus descobriments es detallen en molts llibres de registres, doncs anaven com 
a caps d'expedicions oficials. Però sembla que molts caçadors de foques i balenes 
probablement varen arribar primer, al menys a les illes sub-antàrtiques, però no ho 
explicaven per por que fossin descoberts. 

 
D'anada cap a la península antàrtica ens aproparem a l'estret de Bransfield (en honor a 
l'anglès Edward Bransfield, reconegut per ser el primer que va albirar el continent 
antàrtic), i passarem pel mar de Bellingshausen (en honor al navegant rus Fabian von 
Bellingshausen que malgrat els seus importants descobriments no ha estat tant 
reconegut com els seus contemporanis occidentals).  
 
 Com veieu, aquest continent té una història fascinant plena de llegendes i 
aventures que ben bé val la pena que us hi endinseu. Cercant noms com els esmentats 
i altres com Palmer, Biscoe, De Gerlache, entre d'altres, podreu passar una estona 
entretinguda imaginant les seves expedicions com nosaltres ho fem llegint alguns dels 
llibres que trobem a la biblioteca del Polarstern. Una biblioteca que, per cert, ens 
cautiva durant força estona.  
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem al Mar de Weddell 
. Posició: 70° 11' S 
 19° 23' W 



. Temperatura de l'aire: - 12.8 °C 

. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: foca de Weddell, mapa on surten alguns noms relacionats amb 
els exploradors pioners preparat per els metres del projecte Lasanet, gravat que situat 
en el menjador del Polarstern que simbolitza l'arribada d'en Weddell a l'Antàrtia 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 25. (15 de abril del 2000) “peixos” 
 
Adaptacions dels peixos antàrtics a les extremes condicions de vida 
 
Avui estam apunt de començar a posar en marxa tota una sèrie d'aparells: xarxes 
d´arrossegament, càmeres submarines, malles de plàncton, dragues, etc. que 
funcionaran fins a treure fum dins les fredes aigües antàrtiques, amb l'objectiu de 
donar-nos als científics la màxima informació i mostres per conèixer un poc més 
damunt la vida d'aquestes aigües. Dins aquesta vida hi ha un grup molt interesant que 
són els peixos.  
 
La fauna dels peixos de l’Oceà Antàrtic es va començar a estudiar a principis del segle 
XX, i trobem considerables buits en la informació de particulars aspectes en la 
distribució, abundància i biologia d’aquests. Així campanyes com la nostra serveixen 
per anar tapant aquests buits en un sistema de condicions tan extremes com és 
l’Antàrtida. 
 
Ara anem a conèixer quines són aquestes condicions tan especials. El primer que cal 
dir d’aquest Oceà és l’aïllament, tenim un aïllament hidrogràfic generat per corrents 
circumpolars i fronts, que estableixen una frontera que és la Convergència Antàrtica, 
també tenim un aïllament topogràfic generat per la existència de conques  oceàniques 
profundes, resultat d’això és la generació d’una barrera per la  lliure distribució dels 
peixos antàrtics als altres Oceans. Aquest aïllament provoca que de les 
aproximadament 20.000 especies de peixos moderns que hi ha al món només unes 
200 s’han trobat fins ara al Sud de la Convergència Antàrtica i d’aquestes la majoria es 
troben de forma exclusiva en aquesta àrea, els científics en aquest cas les anomenem 
endemismes . S’ha de dir que un 88% dels peixos Antàrtics que es coneixen són 
endèmics. A més a més molts d’aquest pertanyen a un grup concret de peixos que 
s’anomenen nototènids; degut a que s’han adaptat bé a viure en aquestes condicions.  

 
Però quines condicions troben aquests peixos en les seves aigües? Un dels factors 
ambientals claus que marca la vida dels peixos antàrtics és la baixa temperatura del 
aigua,  que pot arribar fins a - 2° C , això gènere un gran problema que és el perill de 
congelació. Els peixos antàrtics  s’han adaptat a créixer a temperatures a prop del punt 
de congelació a l’aigua de mar, aquestes condicions serien letals per altres peixos. La 
resistència a la congelació es dona per la presència de composts que baixen el punt de 
congelació que s’anomenen anticongelants. Aquests solen esser molècules com 
pèptids i glicopeptids, que es troben a la majoria de fluids extracel·lulars d’aquests 
peixos. Els anticongelants el que fan es protegir al peix de la formació  de cristalls de 
gel als seus fluids. Però aquesta adaptació per minimitzar els efectes de la formació de 
gel, no són suficients per viure a zones molt carregades de gel i altament fredes. Així 
trobem altres aspectes relacionats amb la biologia termal d’aquests peixos que és 
l’evolució d’un aparell metabòlic que pot funcionar a temperatures molt baixes. Com 
són les adaptacions enzimàtiques i estructurals de les proteïnes per funcionar a 
temperatures sota zero. Això els permet tenir una regulació metabòlica  i activitats 
locomotores al mateix grau que molts de peixos de temperatures més altes. 
 



La limitació generada per aquesta adaptació observada a espècies antàrtiques és que 
són estenotermes això vol dir que només poden viure en un marge estret de 
temperatura així si  per exemple li augmentem la temperatura fins a 6° C morirà per 
soc tèrmic .  Tenim un cas bastant espectacular d’adaptació de vida a ambients tan 
freds, que és la carència de hemoglobina ni altre pigment respiratori per transportar 
oxigen a una família de peixos que s’anomenen peixos del gel ( Channichtidae), 
aquests viuen la majoria a temperatures molt baixes i actualment s’esta intentant 
entendre més d'aquesta adaptació. 

 
Per acabar s’ha de dir que l'anterior és només una petita pinzellada als aspectes 
generals que troben els peixos a les aigües i que encara queda molt per descobrir 
damunt els peixos de l’Antàrtida,  zones com aigües profundes han estat molt poc 
explorades i segur que quan es faci es trobaran moltes noves especies i noves 
adaptacions per escriure llargament d’elles, això es l’apassionant de la ictiologia i 
qualsevol ciència sempre hi ha coses noves per descobrir.  
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l’Oceà Antàrtic 
. Posició: 68° 55' S 
    20° 19' W 
. Temperatura de l'aire: - 7.7 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.9 °C 
 
Fotografies: quatre espècies de peixos pertanyents a les families mes representatives 
de l'oceà austral Artedidraconidae (Artedidraco orianae), Bathydraconidae 
(Cygnodraco mawsoni), Channichthydae (Cryodraco antarcticus) (peix del gel) i 
Notothenidae (Trematomus pennellii). En Bernat (company mallorquí que treballa al 
Centre d'Estudis Avançats de Balears, CSIC-UIB) treballant desprès de la pesca en el 
laboratori de popa. 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAJE 26 (16 de abril del 2000) “Arrossegament” 
 
La pesca d’arrossegament al Polarstern 
 
A la coberta hi ha moviment, mariners i oficials ben fermats es preparen per llançar 
una gran xarxa per la popa, és una xarxa d’arrossegament de fons. La maniobra ha 
estat lenta i fexuga pero ha valgut la pena esperar. Voleu saber com funciona i que fa 
aquest aparell?   

 
Realment és una espècie de sac de xarxa que es remolca des de el Polarstern 
mantenint-lo obert. Així el peix que es troba en el camí és capturat dins aquest sac. El 
problema fonamental d’aquest aparell és mantenir el sac obert quan és arrossegat. Per 
mantenir una obertura vertical la solució és molt senzilla , es posen flotadors a la part 
superior de la boca del sac i es posa pes a la part inferior. Per altre banda la obertura 
horitzontal és més problemàtica , es soluciona amb uns aparells que s’anomenen 
portes , es lliguen de tal manera que la resistència que ofereix l’aigua en esser 
arrossegades fa que tinguin tendència a separar-se i així la xarxa es manté oberta. La  
manera de pescar de la xarxa d’arrossegament és gràcies a que es gènere una forta 
corrent cap en dins el sac, que cada cop a causa de l’estretor creixent és major. 
D’aquesta manera s’impedeix que el peix que ha arribat a un determinat nivell del sac 
pugui fugir-ne nedant. 
 
La pesca es relativament difícil s’ha d’equilibrar la xarxa, donar la longitud adequada 
de cables i la velocitat segons el terreny per tal de que es pesqui correctament. Els 
problemes més freqüents són l’enfangament en el qual la xarxa agafa fang i deixa de 
pescar. I contràriament que voli, és a dir que no toqui el fons i així tingui un rendiment  
pràcticament nul. També podem tenir una enganxada en que la xarxa troba una roca al 
camí i es trenca. L’embolicament de les malletes i els cables, el perjudici final pot anar 
d’una pèrdua total de temps a una pèrdua total de la xarxa i les portes. 
 
La xarxa d’arrossegament pesca fonamentalment espècies demersals és a dir aquelles 
que viuen damunt el fons o en les seves proximitats. Encara que ocasionalment també 
es capturen moltes de peix pelàgic que es posen al camí. Teòricament la xarxa 
d’arrossegament és selectiva es a dir permet passar als exemplars més petits de les 
espècies retenint el més grossos . Però la mida de la malla fa que tot d’una quedi 
plena, així tot el que hi entra queda dins, i per una altra banda això té un efecte 
contrari per que l’aigua té més dificultats per passar i els corrents d’entrada es 
debiliten i permeten que els exemplars més grans puguin fugir.  Normalment les xarxes 
d’arrossegament són de fons, és a dir la xarxa toca fons per la seva banda inferior. Però 
també hi ha arrossegament pelàgic,  que permeten arrossegar a mitja aigua a una 
profunditat escollida . Generalment es tracten de xarxes molt més grans i necessiten 
unes portes especials de forma ovalada. Entre aquestes explicacions la xarxa ha sortit 
de l’aigua hi ha més de quinze científics ben tapats esperant per agafar les seves 
mostres a temperatures que van de –5 a  –20 ° C.  
 
Com us vàrem explicar en un missatge anterior, a la Antàrtida el bentos és molt ric en 
determinades espècies i així apart de peixos hi surten en abundància altres grups 



biològics , com són grans esponges, estrelles de mar, calamars, pops, briozous, ascidis, 
poliquets, etc.  La captura ja es troba damunt la coberta i ara comença la feina per els 
científics que es tiren damunt aquesta agafant i separant les espècies que interessen 
pels diferents estudis en la major rapidesa possible, per evitar la congelació dels 
exemplars, ja que aquestes temperatures ràpidament tot es congela.  Al final tot el que 
ha arribat com una mescla de grups biològics queda separat i comença una llarga feina 
als diferents laboratoris del vaixell per extreure la màxima informació possible i que 
serveixi per ampliar els coneixements de la diversitat, estructura i funcionament de les 
comunitats de fons antàrtic.   
 

Una abraçada i fins el pròxim missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l’Oceà Antàrtic 
. Posició: 68° 29' S 
    21° 52' W 
. Temperatura de l'aire: - 11.7 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.9 °C 
 
Fotografies: En Pepe (company canari que treballa al Instituto Español de 
Oceanografia) treballant despès de la pesca en el laboratori de popa. Dues imatges de 
la xarxa de rosec en la coberta de popa del vaixell. 
 

 



 
 
 
 



MISSATGE 27. (17 de abril del 2000) “Chupachups” 
 
L'esponja "chupachups" 
 
Després d’uns dies d'inquietud esperant trobar exemplars de l'esponja Stylocordia 
borealis, arriba el moment més desitjat; doncs acabem de recollir-ne quasi un 
centenar. El seu estudi és un dels objectius primordials de la nostra recerca en aquesta 
expedició. Aquesta espècie d'esponja té una forma molt singular; és una bola 
aguantada d’una tija. La bola té uns 3 cm de diàmetre, i amb la tija arriba a uns 30 cm 
d'alçada. Aquesta forma ens recorda als coneguts caramels que tots coneixem al 
nostre país, els xupa-xups; i que a la resta del món els anomenen lollipops.  
 
Perquè estudiem aquesta espècie? Doncs és una espècie que només es troba a 
l'Antàrtida i sol ser bastant abundant, encara que a vegades ens costi trobar-la. A més 
a més, és una espècie que ja havia estat estudiada prèviament durant la campanya de 
gener a març de 1998 per l’Institut alemany Alfred Wegener de Bremerhaven (AWI), 
d’on pertany el Polarstern. A partir d’aquests treballs preliminars es va comprovar que 
es tractava d'una espècie que vivia força bé en aquaris del vaixell si es traslladaven als 
laboratoris immediatament després d'haver-les recol·lectat del fons del mar. Amb 
l’experiment que pensem dur a terme a bord hi tenim posades forces expectatives, i 
que ara tot seguit us l’explicarem. 
 
El cos esfèric d’aquesta esponja, i com totes les altres, és un conjunt de canals que es 
comuniquen amb l'exterior a través d’unes obertures tubiformes de 50 micres de 
diàmetre. Tots els canals van disminuint de diàmetre conforme s’endinsen, fins a 
convergir en un únic canal més ample que desemboca a l'exterior per un únic orifici 
d'uns 2 cm de diàmetre, l’òscul, aquest situat a la part apical de l'esponja. Les 
esponges són invertebrats que presenten una estructura morfològica de les més 
senzilles del regne animal, i són un dels grups més comuns dels sistemes marins 
bentònics. Pels canals on circula l'aigua procedent de l’exterior, són transportades les 
partícules alimentàries. Aquestes partícules són bombejades tant per unes cèl·lules 
específiques de les esponges, els coanòcits, i que solen estar agrupades dins de petites 
cambres al llarg dels canals, com per un efecte físic produït per la seva pròpia 
morfologia (l’efecte “venturi”, doncs l'aigua circula accelerant-se des de tubs de 
diàmetre superior als de diàmetre inferior). Les esponges són, doncs, eficients bombes 
de filtració, i mentre l'aigua circula a través dels petits canals per l'interior del seu cos, 
llavors les partícules alimentàries són assimilades i capturades pels coanòcits. Alguns 
experiments han demostrat que una esponja pot arribar a filtrar de mitjana 1 litre 
d’aigua per hora i per cm3 del seu volum corporal i alimentar-se majoritàriament de 
bacteris. 

 
Durant aquesta expedició a l’Antàrtida, volem portar a terme un experiment per saber 
què mengen les esponges xupa-xups i quina és la quantitat d’aliment que ingereixen. 
Per això, alguns exemplars de l’esponja són introduïts durant unes 8 hores dins d’uns 
aquaris especials anomenats cambres d'incubació a temperatures de -1 °C. L’aigua 
utilitzada per la incubació es recollida a la mateixa profunditat on viuen aquestes 
esponges mitjançant l’estri d’agafar aigua a profunditats desitjades (a través de les 



“ampolles rosette-CTD” que ja en vàrem parlar en un missatge anterior). Aquests 
experiments consisteixen en analitzar primer el contingut de partícules i de bacteris 
que hi ha a l'aigua que utilitzem per incubar; un cop passades les 8 hores tornem 
agafar aigua per analitzar-la. La diferència ens dóna idea del que han menjat. Abans 
que comenci cada experiment, els exemplars resten varis dies dins les cambres 
d’incubació perquè s'aclimatin abans. 
 
Per a nosaltres, és molt important que els exemplars que posem a incubar es trobin en 
les millors condicions possibles. Cal doncs, que quan aquests exemplars arriben a 
coberta després de ser recol·lectats per la xarxa de ròssec, es portin resseguida cap els 
contenidors on es faran els experiments. Us podeu doncs imaginar que, abans que la 
xarxa arribi a coberta, estem tots preparats amb galledes plenes d'aigua –pràcticament 
congelada- perquè un cop tenim els exemplars no val a badar. Es tracte d'una 
maniobra molt ben sincronitzada on hi participen com a mínim tres persones: una que 
es cuida de recollir-los enseguida; l'altra els porta ràpidament cap els contenidors 
climatitzats; i l'altra els posa adientment dins dels aquaris. La veritat és que les mimem 
tant que ja ens són familiars. I fem tant d’enrenou que tot sovint els nostres companys 
ens pregunten pels “lollipops”. Tanmateix com si fossin els nostres afillats! Però creiem 
que és prou interesant treballar amb aquesta espècie, com per anar-la a cercar encara 
que sigui a l’Antàrtida. 
 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem al Mar de Weddell 
. Posició: 68° 42' S 
  24° 38' W 
. Temperatura de l'aire: - 10.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: laboratori on es fan les incubacions, la Cova en mig d'un 
experiment, els llolipops en l’aquari d'aclimatació (amb chupachups), camp de 
l'esponja a 200 metres de fondària en Kap Norvegia. 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 28. (18 de abril del 2000) “gel llaurat” 
 
El gel llaurat 
 
Aquest matí, tots ens hem aixecat una mica amoïnats, perquè el mal temps 
(temperatura de l'aire -20.5 °C; velocitat del vent 21 metres per segon= Beaufort 9) no 
ens deixa prosseguir amb el mostreig planejat. Hem pujat al pont de comandament per 
observar la situació general i conèixer la previsió del temps, quan de sobte ens hem 
quedat bocabadats per l'espectable darrera dels finestrons, un paisatge que alguns 
coneixíem dels llibres d'oceanografia però que mai havíem vist en directe: el tractor 
draganeu havia fet unes quantes passades nocturnes per la superfície del mar!!!. 
 
Bé, de fet el fort vent era l'autor de la llaurada del mar, on a la superfície es veia el gel 
surant en bandes longitudinals i paral·leles. L'impacte visual ha estat tan gran i 
inesperat, que ens hem acostat a en Papà Noel, nom "afectuós" que donem a en Max -
l'especialista nord-americà en estructura del gel- perquè ens confirmés allò que veiem: 
la formació de bandes indicatives de l'existència de cèl·lules de circulació de Langmuir. 
 
En Papà Noel estava tan excitat com nosaltres. Feia moltes fotografies perquè els seus 
companys dels Estats Units estudiaven aquest fenomen mitjançant fotografies fetes 
des de satèl·lits, ja que mai l'havien vist de prop. 
 
Les cèl·lules de circulació van ser descrites per en Langmuir l'any 1937. Quan el vent 
bufa constant i en una única direcció a més de 3 metres per segon, es produeix un 
moviment circulatori d'ascens i descens de les aigües superficials, perpendicular a la 
direcció del vent, donant lloc a convergències i divergències d'aigües (vegeu el 
missatge del Front Polar). A aigües temperades, les convergències es fan visibles quan 
el plàncton que s'agrega té un color predominant, o també prop de rius i estuaris quan 
es concentren restes vegetals i deixalles que suren a la superfície. 
 
A l'oceà Antàrtic, les agregacions són de gel en formació, donant lloc aquest fenomen 
molt poc conegut. Les nostres observacions indiquen que les bandes poden assolir 4 
metres d'amplada i més d'1 kilòmetre de longitud. La distància entre les bandes més 
amples és d'uns 25 metres. Quan el vent s'aturi, les bandes s’aproparan i s’enganxaran 
entre sí, contribuint al creixement del gel. 
 
Aprofitant que el vaixell estava aturat, hem llençat una xarxa de zooplàncton de forma 
cònica just a la superfície del mar per esbrinar quins organismes hi podien haver entre 
les bandes. A l'aire, la xarxa semblava un estel, però a l'aigua, les onades arribaven 
suaument a l'obertura. Cinc minuts han calgut per comprovar que petits i invisibles 
trossos de gel que suraven, s'han acumulat a l'interior de la xarxa esclafant el poc 
plàncton recollit, principalment copèpodes i larves de krill. Ja estem pensant com 
podem recollir plàncton sense que entri el gel superficial, i més important encara, el 
plàncton que s'agrega sota les bandes, on una part pot alimentar-se de les cèl·lules 
algals brunes que proliferen a la superfície submergida. 
 



El mal temps que estem patint es produeix a la tardor, quan les baixes pressions 
originades a la Península Antàrtica circulen cap l'est, escombrant el nord del Mar de 
Weddell fins arribar de nou al continent i proseguir el seu camí vorejant el gelat 
contorn. 
 
Esperem que el temps canviï aviat. Encara que el mostreig s'ha endarrerit força, estem 
contents perquè hem pogut veure a l'oceà Antàrtic, allò que en Langmuir va descriure. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l’Oceà Antàrtic 
. Posició: 68° 54' S 
    30° 52' W 
. Temperatura de l'aire: - 18.7 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.8 °C 
 
Fotografies: 
1. Dibuix esquemàtic de la formació de cèl·lules de circulació de Langmuir. 
2  i 3. Formació de bandes de gel  a l'Antàrtic per circulació de Langmuir. 
4. Fotografia feta des d'un satèl·lit on s'observa la borrasca que ens ha afectat al mig 
del mar de Weddell. La península antàrtica es dibuixa a l'angle inferior esquerra. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 29 (20 de abril del 2000) “foques” 
 
Les foques i otàrids 
 
Avui ens hem llevat i per la finestra hem vist un dia lluminós on el sol ens ha 
acompanyat sempre. Hem sortit a coberta amb la il·lusió de tornar a fer fotografies, el 
paisatge ho mereix i ens volem emportar un bon record d'aquests moments. Endarrere 
hem deixat  l'angoixa del dies que hem anat escapolint-nos del gel amb un motor 
espatllat. Ara estem en mig d'un mar cobert de panes (en anglès pancakes) de 
diferents mides però on predominen les més grans d'un metre. N'hi ha moltes que ja 
són petits icebergs i de tant en tant porten amunt una foca o un grup de pingüins de 
l'espècie Adelia. Les foques estan estirades i adormissades però el moviment del vaixell 
desplaça les panes on s'hi troben, i es desperten. A  vegades, espantades se'n tornen 
cap a l'aigua. Agafem els prismàtics i intentem esbrinar a quina espècie pertanyen. 
Ràpidament sabem que es tracta d'una foca caçadora de crancs (Lobodon 
carcinophagus) i n'hi ha bastants!. 
 
La foca caçadora de crancs rep aquest nom perquè s'alimenta quasi exclusivament de 
krill (eufausiacis, vegeu un missatge anterior). Les taques i regalims vermellosos que 
sovint se li veuen a la boca i a la cara són degudes al color vermell del krill del que en 
devora una gran quantitat. És més prima que la resta de foques antàrtiques i pot 
arribar fins quasi 3 metres de longitud, essent  els mascles una mica més llargs que les 
femelles. Pot ser l'espècie de foca més abundant, s'han estimat més de 30 milions 
d'exemplars. El fet de que la veiem sobre plaques de gel no és estrany ja que viu 
normalment associada a la banquisa on hi descansa sovint. És una espècie que no està 
en perill ni se li aplica cap mesura de protecció. Aquesta situació ha estat en gran part 
deguda al lloc on viu, poc accessible per l'home degut a la inestabilitat i fragilitat del 
gel i també perquè sempre es troba en petits grups familiars sense formar grans 
colònies com el llop de mar (Arctocephalus gazella). Aquest darrer es pot trobar 
fàcilment a les platges més australs dels continents i a les illes més properes a 
l'Antàrtida on formen colònies de milers d'individus. Presenta un dimorfisme sexual 
molt evident: el mascle pot pesar fins a 200 kg mentre que les femelles assoleixen 50 
kg. Viuen en règim d'arèn i han proliferat moltíssim en els darrers anys degut a 
l'important descens de la seva cacera. Com la foca caçadora de crancs, els cadells 
creixen molt ràpid i a les tres setmanes de vida deixen de rebre llet de la mare. 
 
Una foca que trobem extremadament comú és la de Weddell (Leptonychotes weddellii) 
que a diferència de les anomenades abans, té una forma més arrodonida. La femella 
pot superar els tres metres de longitud,  essent el mascle una mica més petit. Aquests 
magnífics animals poden pesar fins  400 kg,  el que els fa poc àgils sobre el gel però en 
canvi són excel·lents nedadors. Formen colònies pel naixement dels cadells que es 
queden damunt del gel continental i  sobre la banquisa esperant als seus pares. Els 
adults tenen unes dents (incisius) molt fortes que els hi serveixen per foradar el gel de 
la banquisa i accedir on estan els seus cadells o fugir dels depredadors. Una de les 
causes de mortalitat més important és el desgast de les dents que les impedeix foradar 
el gel. És una de les espècies més estudiades a l'Antàrtida per la seva facilitat per a 
accedir al gel consolidat. Uns companys de l'Alfred-Wegener-Institut han fet un estudi 



recent sobre aquestes foques i han observat que cada animal pot submergir-se fins 
400 metres de fondària i romandre més d'una hora sota l'aigua. En els seus estudis 
varen col·locar uns transmissors enganxats amb cintes adhesives especials que els hi 
van permetre agafar dades en temps real via satèl·lit. Recollien dades de la fondària de 
les immersions, la freqüència en que ho feien i la freqüència mandibular (nombre de 
vegades  que tancaven i obrien la boca). Amb aquesta última informació sabien on i 
quan s'alimentaven. Varen veure que sobretot menjaven cap els 150 m de fondària on 
hi havia una picnoclina (franja on la temperatura i salinitat canvien bruscament  
indicant un canvi de masses d'aigua: freda adult i una mica més calenta a baix). A 
aquesta zona es van observar concentracions de peixos que són la seva dieta principal. 
També menjaven krill i calamars. 
 
A més de les espècies anomenades, hi ha d'altres tan singulars com l'elefant marí 
(Mirounga leonina) que pot assolir més de tres metres i mig de longitud i 900 kg de 
pes. Té una prolongació nasal que li dóna el nom i s'agrupen en colònies on els cadells 
creixen molt ràpid perquè quadrupliquen el seu pes i massa corporal ja que la llet de la 
mare conté un 50 % de greix. Són les foques que poden capbussar-se a més fondària 
on s'alimenten fonamentalment de calamars. La foca lleopard ( Hydrurga leptonyx) és 
un potent depredaor que s'alimenta principalment de pingüins, però encara no hem 
vist cap exemplar. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem al Mar de Weddell 
. Posició: 68° 36' S 
  34° 38' W 
. Temperatura de l'aire: - 7.3 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: Fotografies d'un grup d'elefants i de dues foques menjadores de 
crans sobre la banquisa. 



 
 

 
 

 
 
 



MISSATGE 30. (22 de abril del 2000) “krill” 
 
Menjar de Balenes 
 
Avui hem passat una bona estona mirant com el vaixell trenca la banquisa per sortir 
del mar gelat. La sensació d'aïllament és màxima i alguns de nosaltres pensem com si 
estiguéssim isolats en mig d'un gran desert gelat. En aquesta situació, les tertúlies 
després del cafè són més llargues i molts dels temes de conversa giren entorn del lloc 
on ens trobem. Aquesta tarda hem estat parlant d'un tòpic que quasi bé tots trobem 
apassionant perquè és exclusiu d'aquests mars: el krill!. Us farem un resum de la 
nostra sobretaula perquè gaudiu com nosaltres del que es pot arribar a aprendre 
parlant i conversant amb els companys . 
 
El krill, Eufausiaci superba, desenvolupa immenses poblacions en aigües antàrtiques i 
sub antàrtiques. És un voraç herbívor capaç de consumir gran part de la producció 
primària diària generada pel fitoplàncton, o de fer desaparèixer grans concentracions 
de fitoplàncton en poques hores. Aquesta alta taxa de consum dóna lloc a una elevada 
producció i creixement de les poblacions que es reflexa en la formació d'enormes 
eixams. Agregacions d'individus de 4 a 6 cm arriben a formar poblacions d'un kilòmetre 
de longitud per 200 m d'amplada. Poden tenir una densitat d'entre 5000 i 50000 
individus per metre cúbic que poden representar 50 quilos de krill per metre cúbic. 
Aquest aliment  és explotat directament per una àmplia varietat de balenes, 
especialment les balenes grises i blaves, que quan neden s'empassen gran quantitat 
d'aigua, que és filtrada a través de les barbes, les quals retenen el krill. També poden 
capturar altres espècies de eufausiacis i copèpodes, però el krill és la font d'aliment 
més important. Així, fitoplàncton, krill i cetacis representen unes de las cadenes 
tròfiques més singulars, senzilles i eficaç del  medi marí. 
 
Les balenes poden capturar krill de diferent grandària, des d'estadis larvaris, un d'ells 
és la furcília d'11 mm fins adults de 65 mm. Les diferents classes d'edat del krill formen 
eixams diferenciats i segregats espacialment. Si bé aquesta última afirmació no s'ha 
pogut comprovar directament, sí que s'ha observat que dins dels estómacs de les 
balenes s'observen masses diferenciades de composició demogràfica diferent. La 
classe de grandària de krill més consumit correspon a individus de 3 a 4.5 cm. De krill 
d'aquesta mida, durant l'estiu austral, s'ha arribat a consumir més de vuit milions de 
tones que corresponen, més o menys, a 40 bilions d'individus. Si considerem totes les 
classes de grandària, el krill capturat durant l'estiu supera més de 175 milions de 
tones, segons els resultats de les llegendàries campanyes Discovery. Aquesta biomassa 
representaria més de 8000 bilions d'individus. De totes formes, els  investigadors 



"Discovery" afirmen que els seus càlculs podrien subestimar les captures totals.  Altres 
fonts d'informació afirmen, que considerant la biomassa de balenes que visiten les 
aigües antàrtiques cada any i les seves necessitats, les captures totals de krill podrien 
arribar a més de 250 milions de tones. Aquestes captures tan elevades estan 
relacionades amb l'activitat i biomassa dels grans cetacis. Així, una balena blava de 90 
tones necessita consumir un milió de calories diàries per mantenir el seu calor corporal 
i cobrir les necessitats de locomoció. Si a més a més, necessita acumular energia per la 
resta de l'any, en forma de grassa i esperma de balena, ja que només  s'alimenta 
durant l'estiu antàrtic, requerirà com a mínim quatre tutelades de krill diàries.  
 
La major part de balenes que s'alimenten de zooplàncton, especialment de krill, 
realitzen migracions anuals. Es desplacen als mars polars durant l'estiu antàrtic per 
alimentar-se, i neden cap a  mars més càlids per reproduir-se.  No tots els grans cetacis 
s'alimenten de zooplàncton. Els catxalots s'han especialitzat en la captura de 
cefalòpodes. A diferència de les balenes, aquests tenen dents i efectuen immersions 
de quasi una hora fins a 1000 metres de profunditat on troben la major part de les 
seves preses.  
 
La  nostra espècie està intentant pescar l'excés de krill a l'oceà Austral degut a la 
disminució de l'estoc de balenes. Però les tècniques de processament (pelar la closca 
quitinosa) són molt costoses i el producte final no és molt apreciat, tan sols el mercat 
ex-soviètic és receptiu. També l'elevat contingut en fluor dels exosquelets complica el 
processament pel consum humà. 
Les captures de krill han disminuït dràsticament des de 1982 (500.000 tones pescades) 
fins 1995 (només 100.000 tones). La principal causa ha estat la retirada de la flota 
soviètica degut al col·lapse econòmic del país i la conseqüent reducció dels mercats. 
 
Esperem que aquestes dades hagin estat del vostre interès. Moltes vegades ve algú i 
ens diu: acabo de llegir, o m'acaben d'explicar, etc. i de immediat comença una 
animosa tertúlia que ens atrau a tots. Avui aquesta tertúlia ha estat al voltant del krill 
veurem demà! 
 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem al Mar de Weddell 
. Posició: 66° 08' S 



  41° 50' W 
. Temperatura de l'aire: - 7.1 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: fotografia de un exemplar de krill adult, un esquema on es veuen 
les diferents fases del cicle biològic del krill i la fondària on es troba, un esquema de 
l'habitat on es troba el krill en les diferents èpoques de l'any: A la columna d'aigua 
l'estiu, B sota el gel a la tardor, C en mig del gel a l'hivern, D sota el gel al desfer-se a la 
primavera, E a la columna d'aigua a l'estiu. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSATGE 31. ( 24 de abril del 2000) “Orca i foca” 
 
Orca i foca lleopard 
 
Malgrat el que us pugueu pensar, la major part del temps dalt del Polarstern és 
francament avorrit. Es tracta d’analitzar mostres tancats a un laboratori des d’on ni tan 
sols veiem el mar. Si hom volgués, podria passar-se el dia a bord sense adonar-se desi 
a fora està ennuvolat o fa sol. 
 
Aquest matí mateix, en Quico estava barallant-se amb l’auto analitzador, un aparell 
que s’empra per mesurar les concentracions de nutrients (nitrats, fosfats) a l’aigua. 
Mentrestant, en Carles filtrava aigua per concentrar el DNA dels bacteris, material que 
més endavant serà usat per estudiar la diversitat bacteriana a les aigües antàrtiques. 
En Sergi havia aconseguit que li deixessin un espectrofotòmetre per tal de poder 
mesurar la clorofil·la de les mostres recollides fa deu dies. La clorofil·la, com potser 
sabeu, és el pigment de color verd que les plantes terrestres i aquàtiques tenen per tal 



de captar l’energia de la llum del sol, fotosintetitzar i així produir matèria orgànica. La 
Isa, l’Enrique i en Pep anaven portant mostres d’una banda a l’altre. A la cassette 
sonava el que esdevindrà banda sonora de la nostra feina al vaixell, el grup belga Vaya 
con Dios, tot un èxit poc disputat al nostre laboratori. Sobtadament, per l’altaveu hem 
sentit un anunci: “This is an announcement for all: whales on starboard.” Balenes a 
estribord! Les mostres s’han quedat allà on estaven i ens hem abraonat tots cap a la 
porta del laboratori, amb algunes empentes i entrebancades. Ens hem posat la primera 
roba que hem trobat, arreplegat càmeres i prismàtics i cap a fora !!!  
 
En Petz, que sempre és el primer a veure els animals, ha dit que li semblaven orques. 
Orques! Un dels dos predadors antàrtics per excel·lència! Mentre un helicòpter ha 
sortit a veure-les de prop ens hem afanyat a mirar les bufades que es veien lluny, molt 
lluny i intentar veure l’aleta dorsal d’aquests animals, que és la seva característica més 
destacada. Tots sabeu la vida de l’orca Ulisses, o de la Willy de la pel·lícula, així que no 
cal que us expliqui massa com és una orca: l’aleta dorsal dreta cap amunt, una taca 
blanca a l’esquena i sobre l’ull, i la gola de color clar. Són animals d’uns 6 a 8 metres, 
que poden pesar ben bé unes 8 tones i que recorden més els dofins que no pas les 
balenes més grans. Les orques mengen pingüins i foques, d’aquí el seu nom en anglès: 
potser un pèl exagerat “miller whales”, balenes assassines. Les orques estan al 
capdamunt de la piràmide tròfica marina. Diuen que quan el gel és prim, i s’està 
format, les orques es mouen pel dessota del gel mirant aviem si veuen ombres de 
pingüins o foques. Si en veuen salten fora de l’aigua, trencant el gel i atrapant les seves 
víctimes. A la costa, les orques són capaces de saltar fora de l’aigua cap a la platja 
aprofitant una onada (com si fessin surf) per enxampar alguna foca despistada. 
Després, a l’onada següent retornen a l’aigua. 
 
Hi ha un altre predador principal a l’Antàrtida, i és la foca lleopard. I hem estat de sort, 
perquè avui també n’hem vist. Dormint plàcidament al gel després de la seva farra 
pingüinera, el vaixell l’ha despertat en passar-li pel costat. La foca lleopard és una foca 
gran, fins a tres metres i 400 kg, amb la pell de taques negres sobre fons gris (vet aquí 
el seu nom: lleopard) i amb el cap massís i gran. Amb unes dents de predador. L’any 
passat la vam veure en acció: al lloc per on els pingüins d’una colònia entraven i sortien 
de l’aigua s’hi havia instal·lat un parell de foques lleopard. Quan tenien gana nedaven 
vora l’entrada i tard o d’hora enganxaven un pingüí, que passaven per aquell indret per 
anar al niu on estaven criant o bé sortir a cercar menjar. Un cop enganxat amb les 
dents, sacsejaven el cap a dreta i esquerra amb les dents apretades sobre el pobre 
pingüí i li anaven donant cops contra l’aigua fins que aquest era mort. Després, se’l 
cruspien. Algun pingüí que estava amb els polls trobaria a faltar el seu company o 
companya aquell vespre... llei de la natura. 
 
Passada l’alegria de poder veure aquests animals, hem retornat capcots al laboratori.  I 
us preguntareu, “veure les balenes és més important que analitzar les mostres ?” I us 
haurem de contestar que sí. No hi ha massa motius al vaixell per trencar la rutina i cal 
aprofitar-los. A més, no ho digueu a ningú, la nit és molt llarga –15 hores de foscor 
aquests dies– i de nit no es veuen animals... així que si els animals i els paisatges tenen 
prioritat de dia,... les mostres tenen prioritat de nit. Allà s’estan, les muntanyes de 
mostres, esperant-nos. Però ni es mouen ni fan gaire de bon retratar ! 



 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem al Mar de Weddell 
. Posició: 65° 01' S 
  52° 24' W 
. Temperatura de l'aire: - 6.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: En Carles en coberta observant i aprenen el que fan altres equips 
de la campanya i en Quico al laboratori, unes orques al costat del vaixell, una foca 
lleopard damunt d'un pana al costat del vaixell. 
 

 
 



 



MISSATGE 32. (26 de abril del 2000) “vida al gel marí” 
 
Els microorganismes del gel 
 
Sou llaminers? Us agraden els "polos"? No, no els gelats cremosos recoberts de 
xocolata. Aquests també són molt bons, però nosaltres volem dir els "polos", aquells 
que són més refrescants perquè no porten llet ni crema, solament gel i sabor de 
fruites: maduixa, llimona, menta…ummm! Al Polarstern no en tenim de "polos". Però 
només cal sortir a coberta i mirar-se el gel que el vaixell va trencant mentre navega, 
per veure la cosa més increïblement semblant a un "polo" gegant que us pugueu 
imaginar. 
 
En Max, l'expert en gel que portem a bord, aquests dies va atrafegat d'una banda a 
l'altre: tant aviat puja a l'helicòpter per estudiar grans superfícies de gel de la banquisa, 
com s'acosta a la borda per recollir trossos de gel amb una grua i poder-los estudiar, o 
deixa anar boies carregades d'instruments que navegaran durant mesos a la deriva 
enviant constantment dades a través d'un satèl·lit. Què guai, oi? En Max s'estarà al seu 
despatx a Anglaterra i, còmodament, anirà reben les dades de les seves boies per 
satèl·lit. Així podrà comprendre millor com es forma el gel antàrtic durant l'hivern. 
Però que té a veure amb el "polos" això? Doncs que quant en Max puja trossos de gel a 
coberta, podem veure com, a sota el gel és de color verd-marronós, com si fos de 
"coca-cola" o una barreja de menta i xocolata. Si penseu en la superfície que ocupa el 
gel antàrtic, fins a 19 milions de kilòmetres quadrats al final de l'hivern, entendreu 
perquè estem parlant d'un "polo" gegantí.  
 
Desgraciadament, aquí s'acaba la similitud amb els "polos". El color verd-marronós del 
gel no és de fruites ni de coca-cola, sinó de microorganismes: d'éssers vius tant petits 
que només es poden veure amb el microscopi. Aquests microorganismes han fet el seu 
cau al gel, i viuen tan confortablement dins aquesta mena de congelador com 
nosaltres a casa nostre. Els investigadors han descobert recentment que dins del gel hi 
ha tot un ecosistema: hi ha petites algues que fan la fotosíntesi (igual que les plantes a 
terra), protozous que se les menjant (com les vaques, que es menjant l'herba) i, 
finalment, un munt de bacteris que s'alimenten del que sobra (com els bolets al bosc). 
Com dèiem, tot un ecosistema al congelador, un "polo" gegant ple de vida. 
 
De fet, durant l'hivern, aquest ecosistema en miniatura és una de les fonts d'aliment 
més importants pel krill (les gambetes de les que ja hem parlat). Fent navegar el nostre 
robot submergible, el ROV, per sota del gel, podem veure els petits crustacis apropant-
se a la part inferior del gel i gratar amb les seves potes per menjar els microorganismes 
que hi ha dins del gel. Així doncs, pel krill si que és un "polo" això! Un "polo" amb sabor 
de microorganismes.  
 
És clar, si hi ha krill, hi ha peixos que es menjant el krill, i si hi ha peixos també hi haurà 
foques de Weddell per menjar-se el peixos. Els peixos intenten amagar-se de les 
foques ficant-se entre les esquerdes del gel. Però les foques de Weddell no són pas 
babaus. Quan en detecten un, s'apropen lentament i fan una bufada a l'esquerda on 
s'amaguen. El peix llavors marxa espantat i la foca aprofita per menjar-se'l. Estem 



segurs que mai haguéssiu pensat que tot un món d'animals pot dependre d'aquest gel 
ple de microorganismes. Ni que el krill es mengés un "polo" gegantí, ni que al 
congelador hi pogués haver tot un ecosistema. Però estem a l'Antàrtida! I fins i tot les 
coses més sorprenents poden ser veritat. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a l'estret de Bransfield 
. Posició: 63° 01' S 
  58° 24' W 
. Temperatura de l'aire: - 2.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: uns trossos de gel on s veu el color marró per sota, la safata on 
treuen les panes, una pana en coberta i una imatge de les panes des de l'helicòpter, 
una imatge de les boies que deixant al mar per seguir via satèl·lit el desplaçament de 
les panes mentrestant el gel es va consolidant.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



 

 



MISSATGE 33. ( 27 de abril del 2000) “sediments” 
 
Ens interessem pels sediments del mar. 
 
Portem realitzades tres quartes parts de campanya i ja comença a ser hora de tenir 
resultats de la nostra recerca a bord. El cap de campanya feia dies que insistia perquè 
s’organitzin xerrades on els diferents grups exposin els seus primers resultats i les 
seves impressions sobre allò que hem vist o hem trobat al llarg d’aquests dies. El 
nostre grup ha estat un dels primers, i això ens ha satisfet força doncs si anem un xic 
avançats amb la feina, ens permet discutir per endavant els nostres resultats a bord 
amb la resta dels científics. Doncs, entre els nostres companys d’expedició n'hi ha que 
en saben molt sobre aquests ecosistemes antàrtics, i tenen molta experiència. Segur 
que els seus comentaris seran molt útils per a nosaltres ja que així podem arribar a 
conèixer millor l'abast de les nostres troballes.  
 
Cada dia i a la mateixa hora -a dos quarts d’onze- i des de fa una setmana, els diferents 
grups de recerca exposen els seus resultats fins que toquen per anar a dinar. - Ai uix! 
una altra vegada a dinar. Doncs posar-nos a dinar just a dos quarts de dotze del matí, 
és un horari que ens costa molt adaptar-nos-hi. Mentrestant dinem i durant la resta de 
la jornada s'estableixen col·loquis informals prou interessants on ens expliquem que 
fem i què estem fent en aquesta aventura antàrtica. Un dels temes més tractats és 
cercar una visió sinòptica o global de l'Oceà Antàrtic. Però, de les coses més 
interessants d'aquestes campanyes internacionals és que surten col·laboracions que 
poden arribar durar més temps que la pròpia durada de la campanya.  
 
Una de les primeres tasques com a grup, i amb col·laboració amb els companys del 
Alfred Wegener Institut ha estat fer una descripció detallada de la zona de la mar de 
Weddell on hem estat realitzant la nostra recerca. Per dur-ho a terme cal un treball 
multi-disciplinar entre biòlegs, físics i geòlegs. L’instrumental utilitzat, tot i que pot 
semblar força complex a primera vista, no ho és tant un cop t'acostumes a treballar-hi. 
Es tracta de col·locar uns ancoratges, anomenats "moorings" (ancoratges), que es 
deixen per força temps sota l’aigua fins recuperar-los varis dies després. Aquests 
ancoratges porten diversos sensors que mesuren durant tot aquest temps que estan 
submergits, la direcció i la velocitat dels corrents, la terbolesa, la salinitat i la 
temperatura. Però abans d'explicar-vos per què submergim aquests “moorings” 
permeteu-nos que us fem cinc cèntims de l'idea general on s’emmarca la recerca que 
portem a terme. 
 
L'energia que entra als oceans per radiació lumínica (la llum) escalfa l'aigua de mar i 
també és font bàsica pels productors primaris (el fitoplàncton); d’aquests ja en vàrem 
parlar en un altre missatge. Aquests productors primaris es troben ben a prop de la 
superfície i mentre hi hagi suficient llum i nutrients (adobs) dissolts a l'aigua creixen de 
tal manera que poden arribar a formar enormes aglomeracions. El fitoplàncton és 
l’aliment pel zooplàncton herbívor, i així successivament l'aliment va passant d’un 
nivell tròfic a l'altre (llegiu el missatge sobre el zooplàncton). Tots aquests organismes 
formen part de la “biomassa viva” la qual roman a la superfície fins que tard o d’hora 
una part d’ella cau cap al fons dels oceans al no haver estat consumida pels 



depredadors planctònics. En zones on hi ha molts nutrients, bona part de la quantitat 
de biomassa planctònica que es produeix no es consumida; i quan les condicions 
ambientals canvien gairebé de cop (com és ara la tardor), els organismes fito 
planctònics sedimenten de tal manera com si fos una pluja intensa de partícules; 
llavors aquestes passen a ser aliment pels organismes bentònics, aquells que viuen al 
fons del mar (llegiu, també, el missatge del suspensívors). A més a més d’aquestes 
partícules orgàniques que arriben a través de la columna d'aigua, també hi ha una 
bona part de partícules que provenen dels marges de la costa (de material en 
descomposició d’organismes que colonitzen el fons litoral) i que són transportades per 
corrents marines fins a més profunditat. També hi hem d’incloure tot aquell material 
que procedeix del continent i que es arrossegat per les glaceres. Bastant sovint la 
caiguda de partícules no sempre va a la mateixa velocitat doncs és frena quan troba 
canvis de densitats a la columna d’aigua, ja sigui degut per les diferències de 
temperatura (termoclina) o per les diferències de salinitat (haloclines).  
 
Doncs bé, per tal de fer el seguiment d’aquest flux de partícules calia instal·lar 
"moorings". A més a més dels sensors, i per mitjà del cable de subjecció s’hi afegien 
diverses trampes de sediments a distintes profunditats. Aquestes trampes tenen forma 
d’embut recollint, mitjançant una sèrie de potets, tot el material que va sedimentant El 
temps de funcionament de la trampa es pot programar. D’aquesta manera podem 
saber la taxa de caiguda i el valor nutritiu del material recol·lecta un cop aquest sigui 
processat al laboratori. També els correntòmetres instal·lats a diverses fondàries ens 
diuen la direcció i la intensitat de caiguda del material que anava sedimentant. Aquests 
aparells són autònoms, mitjançant bateries tenen manera d’emmagatzemar la 
informació obtinguda pels sensors a intervals molt curts de temps al llarg de setmanes 
o mesos si fos el cas. A l’extrem inferior de tot aquest cablejat hi ha una peça clau, 
coneguda com l’alliberador acústic. Es tracta d'un aparell amb un receptor de senyals 
acústics emesos amb una determinada freqüència des del vaixell. L'alliberador acústic 
va lligat per un grillet a les cadenes del llastre de fons, i quan volem recuperar tota la 
línia de sensors i trampes de sediment, des del vaixell s'emet una senyal codificada, 
llavors l'alliberador obre el grillet i les boies instal·lades a l’altre extrem arrosseguen 
tot el cablejat amb els sensors conjuntament amb les trampes cap a la superfície per 
poder-los recuperar.  
 
En aquesta expedició també s’estudien els organismes petits (la major part d’ells tenen 
mil·límetres de mida) que es troben damunt i dins del sediment. Per aquest objectiu, 
utilitzem draga que recullen sediment del fons. Aquestes es llencen des del vaixell, i 
quan arriben al  fons, es dispara un dispositiu alliberant unes tapes en forma de 
cullera. Es així com les dragues pugen com si fossin unes capses tapades per sota i per 
sobre. Un cop a coberta, agafem mostres de sediment per comparar-lo amb el 
sediment capturat per les trampes. D’aquestes mostres s’analitza el contingut de 
matèria orgànica i la textura. Però també, un grup d'investigadors belgues i italians 
recullen la resta de sediment que queda per tamisar-lo (a través d’una bateria de 
filtres homologats), i així separar els organismes que viuen entre els granets de sorra i 
de llims. Tot en un conjunt és una tasca que ens omplirà moltes hores i dies de treball 
d’ara endavant. De fet, el material recollit en una campanya com aquesta, pot portar al 
menys dos anys de treball en els respectius instituts i universitats.  



 
Avui hem recuperat un dels nostres moorings que havien instal·lat feia setmanes, i 
estem contents de haver-ho pogut fer. Teníem por que els icebergs l'arrosseguessin i el 
perdéssim per sempre més. També temíem, que la superfície del gel fos massa espessa 
i les boies no poguessin sortir a superfície una vegada alliberat el mooring. Amb els 
nostres aparells recuperats i les mostres de sediment anem cap als laboratoris, allà ens 
esperen els nostres companys per començar a fer feina de tamisar i classificar els 
organismes capturats. Alguns d'ells ja porten hores separant altres mostres; però els hi 
recordem que torna a ser hora d’anar menjar. –Uf un altre cop! exclama un d’ells. 
Doncs ja són dos quarts de sis de la tarda i és hora de sopar; però penseu que després 
encara ens queda una llarga estona per endavant. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem en la Península Antàrtica 
. Posició: 61° 54' S 
  60° 38' W 
. Temperatura de l'aire: - 3.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: Una durant una conferencia (Cova), un ‘altra del mooring, un 
‘altra davant dels ordinadors (Pep), una llençant a l'aigua el mooring amb la trampa de 
sediment i una part de la línia amb un correntòmetre i boies i l'esquema del mouring. 
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 34. (28 de abril del 2000) “bateig” 
 
La visita de Neptú  
 
És evident que després de més d’un mes de vida dalt del vaixell, el temps comença a 
fer-se llarg. Sobretot si fa molts dies que no fa bo i no es veu massa animals ni 
paisatges. La major part de la nostra colla es passa el dia analitzant les mostres dels 
primers dies, però hi ha molta gent al vaixell, veterans, que tenen menys feina a fer. 
Cada dia els és igual al següent, i busquen com variar aquesta rutina. 
 
Potser és per aquesta raó. O potser són senzillament les ganes d’aprofitar-se dels que 
són més nous fent-ne motiu de gresca. O potser és només una tradició que ningú sap 
per què es va començar ni per quina raó se segueix fent. Però al vaixell, hi ha 
quintades. De la mateixa manera que n’hi ha a la Universitat, o a d’altres llocs 
semblants. Els veterans s’organitzen per fer barrila a costa del desconeixement dels 
novells. L’excusa és la visita del rei Neptú per veure si tots els que han estat a les seves 
aigües havien estat autoritzats per fer-ho. Lògicament, els nous, no teníem permís i 
se’ns havia de batejar per tal d’obtenir-lo. 
 
Com que el bateig és, de fet, tant si vols com si no vols, hi ha qui no s’ho pren massa 
bé. Però per la major part de gent el bateig no és una humiliació sinó una ocasió per 
fer una mica de gresca. I així va passar ahir i abans d’ahir, els moments en què Neptú 
era a bord... 
 
“Aprenents de mariner ! Sortiu tots a rebre l’enviat del rei Neptú” cridà tronadora una 
veu pels altaveus. Nosaltres vam sortir a rebre’l i ell i els seus sequaços, bèsties 
infernals del fons del mar de sospitosa cara coneguda, ens van rebre amb una cop de 
mànega d’aigua a coberta, on estàvem a 5 sota zero. Cal dir que els mariners novells, 
els no-batejats, vam estar a l’alçada i vam esvalotar l’aviram fins poder-los robar les 
mànegues i, ben justet va anar, no ruixem “bèsties infernals” i badocs. Algun espavilat 
va tallar l’aigua a les Mànegues quan ja eren nostres... 
 
Però allò era l’aperitiu. L’endemà matí ens van deixar sense esmorcar i ens van tancar 
junts al laboratori de pesca. Dues hores després un capellà, que casualment 
s’assemblava molt a en Rainer; una bruixa, que era clavada a la Cova; un metge, amb la 
mateixa cara que en Dieter; i d’altres “bèsties infernals de cara coneguda” ens 
castigaven a ser batejats en “fang purificador” si volíem sortir enters de les aigües 
antàrtiques. El capità del vaixell va deixar-lo a les mans de Neptú que, us ho juro, tenia 
una retirada –ulleres incloses- al Francesc. Ell i la seva esposa Tethys van ordenar el 
bateig que tot seguit es celebrà: aigua glaçada al confessionari del “capellà”; fang i una 
barreja de menges pudentes i picants, al consultori mèdic; espaghettis fastigosos a ca’l 
barber Ollie; una fotografia amb una estrella de mar al cap i una carpa –de riu !- a la 
boca i finalment una remullada amb aigua a “temperatura ambient”: allò era el 
bateig... i la fi de la roba que dúiem. Ah, me n’oblidava... en començar a cadascú se li 
dona un nom de batejat que, en acabar has de dir a Neptú. Si l’oblides... has begut oli i 
et fan repetir el circuit. Aquí teniu els noms de batejat: us deixem la feina d’associar-
los a cadascun de nosaltres: “Pingüí presumit”, “Foca excitada”, “Matador radioactiu”, 



“Professor fax”, “Petrell filtrador”, “Pingüí Neró”, “Peixet saltironador” i “Peix de gel 
chicharrero”. 
 
La dutxa d’aigua calenta reparadora després de tants fangs fastigosos va donar pas a 
un sopar de germanor – oi tant, amb botifarres i patates– i a l’entrega per part del 
capità dels diplomes que Neptú havia deixat al vaixell i que justifiquen que hem estat 
batejats. No es pot perdre !, que sinó un altre any ens tornaria a tocar ser batejats. 
 
I és que, ja us ho hem dit, el Polarstern és com una petita ciutat. On hi ha, és clar, dies 
de festa com el d’ahir. Avui, com vosaltres, hem celebrat la Pasqua. I els catalans hem 
dibuixat roses i les hem regalat a totes les noies, com s’esqueia per ser el dia de Sant 
Jordi, mentre vosaltres badàveu les parades de llibres a rambles i passeigs. De la 
mateixa manera ahir vam tenir una festa “amb bèsties infernals”, talment com una 
patum berguedana o un correfoc. No hi havia foc, que estàvem a mars antàrtics, sinó 
gel, aigua i fang. És la festa major del Polarstern. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem en la Península Antàrtica 
. Posició: 61° 30' S 
  59° 58' W 
. Temperatura de l'aire: - 1.8 °C 
. Temperatura de l'aigua: -1.2 °C 
 
Fotografies afegides: Fotografies del bateig, una esperant que ens cridin, la cort de 
Neptú, en Pep i l'Enrique bastaixats, en una de les etapes en la taula del metge, 
entrega de diplomes durant la festa després del bateig. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



MISSATGE 35. (29 de abril del 2000) “ocells” 
 
El ocells de la fi del món 
 
Avui hem deixat la banquisa i hem sortit a mar obert. Com sempre, tornem a veure tot 
un reguitzell d'ocells al voltant del Polarstern. N'hi ha que no fan cas del vaixell i 
senzillament passen volant. Però n'hi ha molts que intueixen que seguint els vaixells en 
trauran quelcom profitós. Els més nombrosos per aquestes latituds són els petrells. 
Sempre propers a la  banquisa, veiem els petrells nivals i els antàrtics. Una mica més al 
nord, tenim els petrells del Cap i els de barba blanca. Tots ells fan al voltant d'un metre 
d'envergadura. Aquest petrells volen incansablement al voltant del vaixell seguint-lo 
durant moltes milles sense cap esforç aparent. De fet, van dibuixant en el firmament 
una sèrie de vuits darrera la popa del vaixell. Creuen ràpidament d'una banda a l'altre i 
s'aixequen fins quedar-se un instant immòbils al cel per llençar-se tot seguit, i anar 
ràpidament cap a l'altra banda. Seguir-los amb els prismàtics és un plaer i una lliçó 
d'aerodinàmica, d'economia i de bellesa. 
 
A banda dels petrells, també hi ha uns ocellets petitons de color marrons fosc que 
semblen caminar sobre l'aigua. Són els ocells de tempesta. Les ales d'aquests ocells no 
fan més d'un pam i mig de punta a punta. Però són capaços de mantenir-se quiets com 
un helicòpter, amb el batec d'ales sorprenentment pausat. Mentre fan això, les seves 
potetes van caminant per la superfície del mar a veure si troben alguna cosa per 
menjar.  
 
Uns altres ocells que ens segueixen sovint són els petrells gegants. Aquests petrells fan 
quasi dos metres d’envergadura (de punta a punta de les ales). Són els voltors del mar. 
Mengen quelcom que poden trobar viu o mort; des de pollets d'altres ocells fins 
calamars i peixos. Però molt sovint mengen carronya. 
 
Els ocells més grans que podem veure són els albatros. Durant el viatge des de Ciutat 
del Cap a l'Antàrtida vàrem veure set espècies diferents d'albatros, però sens dubte el 
més impressionant era l'albatros viatger. Aquest ocell és enorme, i fa tres metres de 
punta a punta de les ales. Veure'l apropar-se al vaixell sense moure gens ni mica les 
ales és un espectacle inoblidable. 
 
Com s'ho fan per trobar menjar? La mar no és tan monòtona com ens sembla. Quan 
hom s'hi fixa, la mar està plena de camins senyalitzats. Els navegants de la Polinèsia, 
per exemple, són capaços de trobar el rumb d'una illa determinada distingint entre les 
onades que venen de l'oest i les que venen d'altres direccions. Per ells, 
l’entrecreuament d'ones procedents de diferents punts cardinals és com un mapa de 
carreteres que els indica amb precisió cap a on han d'anar i a quina distància està el 
seu destí. Els ocells també poden orientar-se amb facilitat. Per exemple, recentment 
hom a descobert que molts petrells i albatros poden olorar el peix des de l’aire. De fet, 
el que oloren no són els peixos sinó el menjar del menjar dels peixos. Com? Les petites 
algues que formen el fitoplàncton fabriquen un compost que es diu DMS (Di-Metil 
Sulfur). Aquesta substància, a altes concentracions, és molt olorosa i s'escampa amb 
facilitat. Com que allà on hi hagi algues hi haurà zooplàncton i a on hi haguí 



zooplàncton i haurà peixets i calamars, els petrells no tenen més que seguir la flaire del 
DMS per localitzar aquelles zones on poden trobar més quantitat d'aliment. 
 
El més increïble de tot, és que aquests ocells tenen el niu en alguna de les petites illes 
oceàniques escampades per l'Oceà Austral, com Bouvetoya, Crozet, Kerguelen o 
Macquarie a milers de quilòmetres del continent. Mentre un dels pares està covant 
l'ou o cuidant el pollet, l'altre se’n va a cercar l'aliment. Aquests viatges per trobar 
menjar duren aproximadament una setmana i durant aquest temps l'ocell pot fer 
fàcilment tres o quatre mil quilòmetres quasi sense cansar-se (sense gastar en prou 
feines energia). Per exemple, uns investigadors americans demostraren que un 
albatros viatger anava i tornava des de l’illa Georgia del Sud (mireu de trobar-la en un 
mapa) fins a la Península Antàrtica en només vuit dies. Allà a l'illa l'esperava la seva 
parella amb un pollet. No ho trobeu increïble? De fet aquests investigadors esbrinaren 
aquest vol instal·lant un transmissor al cos del animal, i així el podien seguir per 
satèl·lit.  
 
Aquests dies per nosaltres ja comencen a tenir un regust de tornada, doncs estem 
treballant en la darrera zona que teníem previst mostrejar: l'estret de Bransfield. Demà 
començarem el darrer transsecte de mostres on hi participarem tots altre cop. Serà la 
darrera nit frenètica i col·lectiva d'aquesta campanya. Cal preparar-ho tot molt bé ja 
que després tindrem poc temps per analitzar les mostres abans d'empaquetar tots els 
estris. Avui ja ens hem adonat que en tots els laboratoris tothom tenia ganes d'acabar 
la feina que tenia entre mans. Fins i tot, hem tingut que fer torns per repartir-nos el 
temps per mirar pel microscopi. Això és tot un èxit! Volem endur-nos el màxim de 
coses fetes cap a casa, doncs allí ens esperen moltes altres feines que van quedar per 
fer abans de marxar, i pel que ens diuen els nostres companys per correu electrònic 
n’han sorgit de noves. Molts ja enyorem la família i els amics; però renoi! uns dies més 
per aquests mars segueix sent molt temptador. 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a la Península Antàrtica 
. Posició: 61° 30' S 
  59° 58' W 
. Temperatura de l'aire: - 0.4 °C 
. Temperatura de l'aigua: -0.8 °C 
 
Fotografies afegides: Fotografies d’en Carles, Núria i Josep-Maria al laboratori. I 
fotografies d'ocells:  un escua, un albatros orellut i un grup de petrell del Cap. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 



MISSATGE 36. (1 de maig del 2000) “Adelia” 
 
Uns que trobem a faltar: Els pingüins Adelia 
 
 
Com bé sabeu, aquesta campanya s’està efectuant a la tardor. Si bé té molt d’interès 
científic, doncs és una època molt poc estudiada, a la tardor hi tenim un problema... 
molts dels pingüins que fan niu a la zona de la Península Antàrtica durant l’estiu ara no 
hi són. I ens és són ben difícils de veure. 
 
Avui hem estat a costat de l’Illa Decepció, que té la forma d’un cràter de volcà. A l’illa 
Decepció hi fan niu els pingüins de barbeta, uns pingüins blancs i negres, però que 
tenen una línia negre que els creua del coll cap a les orelles. Els polls són grisos i 
semblen talment de peluix. Fa un parell de dies vam passar per davant de Baia 
Esperanza, una base antàrtica argentina que està feta pràcticament al damunt d’una 
colònia de pingüins d’Adelia. Aquests són els pingüins que més s’assemblen a “l’home 
del frac”, blancs i negres totalment, amb una rodoneta blanca encerclant l’ull negre. Fa 
gràcia veure’ls passejar per enmig dels edificis de la base, com si anessin perseguint els 
científics que no volen pagar els seus deutes... 
 
Demà passat diuen que potser ens arribarem a la illa Livingstone. Allà és on hi ha la 
base antàrtica espanyola Joan Carles I. És una base modesta, que només opera els 
mesos d’estiu. Està formada per una colla de mòduls prefabricats: l’un és el laboratori, 
l’altre és el mòdul d’habitatge i encara un tercer és el de manteniment. I aquesta base 
també té la seva colònia de pingüins. En aquest cas es tracta de pingüins Papua. Molt 
divertits ells, tenen el bec vermell i una taca blanca damunt dels ulls, com si 
s’haguessin passat de la ratlla amb el llapis d’ulls... Ens explicava l’Andreas que havia 
visitat una base antiga anglesa, ara convertida en un museu, i que els pingüins Papua 
havien trobat que feia un bon recer per als seus nius, de manera que tot el voltant i el 
dessota de l’edifici estava ple a vessar de nius de pingüí. Havies d’anar amb molt de 
compte si volies entrar a l’edifici, per no trepitjar cap ou o pollet. 
 
Ja us vam comentar que la vida de pingüí era una mica estressada. Penseu que només 
tenen uns pocs mesos (d’Octubre a Març) per fer el niu, posar els ous, covar-los i fer 
créixer el pollet fins que sigui capaç de sobreviure per sí sol a l’hivern. Els pingüins de 
barbeta, Papua i Adèlia necessiten que no hi hagi neu ni gel per fer el seu niu: els cal 
trobar zones amb pedres i roques, així que no a tot arreu poden fer-hi niu. I s’han 
d’espavilar ràpid. Els pingüins emperador, que són més grans i triguen més a fer créixer 
els polls, passen l’hivern amb ells, però aquest pingüins, a finals de febrer 
començaments de març canvien la ploma i es dispersen cap al Nord, cap a les illes sub 
antàrtiques i el gel marí, on passaran l’hivern. 
 
Aquestes són, juntament amb el pingüí emperador del qual us vam parlar un altre dia, 
les principals espècies de pingüins veritablement antàrtics. N’hi ha d’altres, com el 
Macarroni, o el pingüí reial que es troben principalment a les illes sub antàrtiques (a 
les Malvines, a les Geòrgies, Sandwich, Orkneys i Shetlands del Sud, etc.). I el món dels 
pingüins no s’acaba aquí: n’hi ha a l’Equador, a les illes Galàpagos. N’hi ha a la costa del 



Pacífic de Sudamèrica i n’hi ha també a la terra del Foc. N’hi ha, tal i com us vam 
explicar a Sudàfrica, i n’hi ha molts d’altres a Nova Zelanda i Austràlia. Però els més 
bonics són sense dubte els antàrtics. Per cert, sabeu d’on vé la paraula pingüí ? D’uns 
ocells, relativament semblants als pingüins, però que poden volar, que es troben a les 
illes pre antàrtiques i al Nord d’Europa. Aquests ocells compleixen al Nord el mateix 
paper ecològic que els pingüins al Sud: potser per això no n’hi ha al Sud, ni pingüins al 
Nord. Els exploradors anglesos van batejar els pingüins amb aquest nom perquè els 
recordaven els ocells del nord. Els espanyols els havien batejat amb el nom de “pájaros 
bobos” perquè es deixaven acostar i prendre els ous. El nom d’origen anglès és més 
bonic sens dubte. Per sort ha guanyat i anomenem pingüins totes aquestes aus. 
 
Aus que avui trobem a faltar perquè ja han marxat. Segur que tornen l’any vinent ! 
 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a la Península Antàrtica 
. Posició: 62° 57' S 
  60° 16' W 
. Temperatura de l'aire: - 2.2 °C 
. Temperatura de l'aigua: -0.9 °C 
 
Fotografies afegides: uns pingüins barbeta, un adult de Adelia, un adult de Papua 
donant de menjar al poll, una grups de Adèlies corrent damunt de panes al costat del 
vaixell i una imatge aèria de l'illa de Decepció on es veu un llac interior d'aigua calenta. 
 
 
 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



MISSATGE 37. (3 de maig del 2000) “ Capa de Ozò” 
 
Què en sabem de la capa d’ozó a l’Antàrtida? 
 
Aquesta ha estat una pregunta que ha estat formulada més d’un cop per algú de 
nosaltres durant aquesta expedició. Les converses davant d’una tassa de cafè són 
sovint per parlar de xafarderies de la gent a bord; però això no treu que més d’una 
vegada ens posem a discutir de coses que hem llegit o hem sentit sobre alguns dels 
temes d’actualitat de l’Antàrtida. I aquest és un d’ells.  A bord del Polarstern no hi ha 
ningú que sigui expert amb aquest tema ja que tampoc era el nostre objectiu, pero 
quan vam visitar l’estació de Neumayer –ara fa cosa d’un mes- hi havia sensors que 
detectaven com la cap d’ozó variava al llarga de l’any. Doncs si no ho sabíeu, durant 
l’estiu austral la capa d’ozó que tenim a l’estratosfera (l’atmosfera que tenim a més de 
15 km d’alçada) en aquestes latituds és tan prima que podríem dir que el que 
aparentment tenim és ben bé un forat a la capa d’ozó de damunt de l’hemisferi polar 
(Val a dir que això també és vàlid per l’Àrtic).  
 
I per què aquest interès per conèixer la magnitud d’aquest forat de la capa d’ozó? Per 
començar cal dir que sense aquesta protecció d’ozó no hi hauria vida tal com la 
coneixem a la superfície de la terra. Si no fos per  aquesta capa, tots els organismes –
des dels més microscòpics fins nosaltres- es veurien desprotegits de les radiacions UV 
(ultraviolades) que arribarien a la superfície del planeta, les quals danyarien les nostres 
cèl·lules irreversiblement; i concretament la part més important de la vida, l’estructura 
del genoma. D’aquí ve que l’elevada exposició a radiacions UV serveixi per esterilitzar 
material quirúrgic, i també explicaria com no és massa bo prendre el sol massa estona. 
No obstant, es dóna la paradoxa que fou la mateixa pròpia vida la que ha provocat 
aquesta capa d’ozó a l’estratosfera. Quan aparegueren els primers organismes 
fotosintètics oxigènics (aquells que utilitzant la radiació lluminosa trenquen la 
molècula d’aigua per obtenir l’hidrogen i per tant alliberant l’oxigen cap a l’atmosfera) 
ara fa uns 2.000 milions d’anys, el nostre planeta es va quedar contaminat de seguida 
d’oxigen –molècula que fins aleshores era gairebé inexistent a l’atmosfera-. Quan 
l’oxigen  (O2) s’anava acumulant a l’atmosfera, les pròpies radiacions UV trencaven la 
mateixa molècula d’oxigen per formar-ne una altra de nova, l’ozó. D’aquí ve que 
aquesta molècula estigui formada per tres àtoms d’oxigen (O3). Així doncs, a mesura 
que la vida va produint més oxigen, també es va generant més ozó. Però aquest ozó, 
com acabem de comentar, té la propietat d’absorbir les radiacions de longitud d’ona 
curta –les més nocives per la vida- i d’aquesta manera es destrueixen les molècules 
d’ozó per tornar-ne a generar de noves. D’aquesta manera es van formant 
contínuament noves molècules d’ozó. 
 
Per tant, la capa d’ozó –a conseqüència de la pròpia vida- ha possibilitat que els 
organismes colonitzessin la superfície del planeta i evolucionessin sense patir els 
efectes de les radiacions UV.  Per això, la vida té “tan d’interès” per mantenir-la. I 
llavors de què ve aquest rebombori quan es parla de la  destrucció de la capa d’ozó?  
 
Molts de vosaltres, segurament us haureu fixat més d’una vegada que molts productes 
domèstics que sovint comprem porten una etiqueta que diu que NO conté substàncies 



que danyen la capa d’ozó. Sabeu perquè ho diuen això? Doncs ara fa encara no trenta 
anys, es va descobrir que les substàncies que s’utilitzaven per generar aerosols 
(esprais, en general) i altres com el gas freó –àmpliament utilitzat per refredar les 
neveres-, tot i que eren completament inerts per nosaltres, no ho són gens quan 
arriben a l’estratosfera. Aquestes substàncies contenen molècules halogenades 
formades per àtoms de Cl (Clor) i F (Fluor). Són les anomenades CFC (molècules de 
Carboni amb àtoms de Fluor i Clor). Aquests àtoms de F o de Cl es combinen amb l’ozó 
i no deixen que es torni a combinar de nou amb l’oxigen per tornar a regenerar l’ozó.  
Tot i davant la perplexitat despertada per part dels fabricants d’aquestes substàncies, 
s’ha demostrat inequívocament que el poder destructor de la capa d’ozó d’aquestes 
substàncies és de tal magnitud que des dels anys 70 s’ha anat observant –ja sigui amb 
sensors globus-aerostàtics o per mitjà de satèl·lits- una davallada molt important de la 
concentració d’ozó tant a l’Àrtic com a l’Antàrtida; zones on ja per la naturalesa física 
del planeta, la capa d’ozó sol ser més prima que en altres punts de la terra. Les 
concentracions d’ozó es mesuren en unitats Dobson (DU), doncs hem passat de tenir 
valors d’uns 300 DU a inicis dels anys 70, a concentracions actuals bastant per sota dels 
200 DU.  
 
Tot i que la recerca que s’està duent a terme a les bases permanents de l’Antàrtida 
demostra que els organismes que hi viuen estan molt més protegits de les UV que 
altres espècies, no deixa de causar preocupació com perquè s’hagin pres mesures 
correctores a nivell internacional. Fòrums sòcio-polítics han mostrat doncs la seva 
preocupació i molts països han signat ja tractats –entre ells l’estat espanyol- on queda 
prohibida totalment la fabricació d’aquests productes. Ara cal esperar els efectes. Però 
tingueu present que no els notarem fins després de molts anys. 
 
No obstant, cal encara molta recerca per fer sobre aquests temes; doncs hi ha moltes 
preguntes que encara no tenen resposta. Aquest és el criteri unànime de molts de 
nosaltres que ens dediquem a la ciència. Molt sovint la recerca no té perquè tenir una 
aplicabilitat immediata. Si no fos perquè molts dels que estem fent recerca respon 
aquest afany de curiositat de saber com les coses són com són,  – i això ja cal que els 
nostres governants ho tinguin ben present- difícilment s’hagués trobat el perquè els 
CFCs estaven destruint la capa d’ozó. Llavors ens preguntem.... quines repercussions 
podria arribar tenir sobre la vida?  
 
Aquesta setmana estem enfeinats elaborant la memòria final dels nostres resultats. 
Molts d’ells generen encara  moltes més preguntes que no tenen resposta. Això ens 
dóna encara molt més coratge i satisfacció. Doncs gràcies al fet que la recerca desperta 
curiositat,  o de fer ciència per la ciència, la nostra civilització ha pogut aconseguir els 
millors descobriments fins ara coneguts. 
 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 



. Ens trobem a la Península Antàrtica 

. Posició: 61° 41' S 
  58° 36' W 
. Temperatura de l'aire: - 1.0 °C 
. Temperatura de l'aigua: -0.6 °C 
 
Fotografies afegides: una fotografia llençant un globus des de la base de Neumayer i 
cedida per investigadors de la base, una fotografia se satèl·lit de la NASA i una gràfica 
de l'evolució del mida del forat d'ozó. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 38. (6 de maig del 2000) “Conservació” 
 
Hi ha d’altra gent, aquí – 
 
Quan tot el que t’envolta és mar, gel i muntanyes nevades, veure un altre vaixell és 
agradable i es converteix en un motiu de distracció. Però a tota la zona del mar de 
Weddell on ens vam passar un mes no vàrem veure mai cap vaixell. Quan hi érem, feia 
una mica d’angúnia pensar que, en cas de necessitar-lo, el vaixell més proper potser 
trigaria una setmana a arribar allà on érem. Realment això és un paradís. Però un 
paradís solitari i aïllat. 
 
Però ara som a la Península Antàrtica, molt més a prop del continent americà del que 
ho estàvem abans del continent africà. Fa quatre o cinc dies ens vam haver d’esperar 
per prendre mostres d’aigua perquè el Nathaniel Palmer un vaixell oceanogràfic 
americà estava justament allà on volíem anar. Abans d’ahir estàvem treballant a 
l’entrada de l’illa Decepció i l’Almirante Irízar, un trenca gels argentí ens va demanar 
que ens apartéssim, que volien sortir. No n’hi ha gaires de trenca gels grans com el 
Polarstern o l’Irízar, així que els comandants es van comunicar i un dels nostres 
helicòpters va anar a recollir el seu comandant i el cap de campanya per tal que 
visitessin el Polarstern. Va resultar, curiosament, que una amiga de la Cova anava 
d’investigadora al Irízar, i ella va poder aprofitar per visitar el vaixell argentí. És un 
vaixell comandat per militars, i que bàsicament fa la feina de portar la gent i vetllar la 
logística de les bases. La recerca hi és secundària (dos investigadors i quasi cent 
tripulants !) i en Volker el nostre cap de màquines es sorprenia que, essent tanta gent 
com eren, tinguessin la màquina i el vaixell en conjunt força brut i rovellat. El 
Polarstern, s’ha de dir tot, és immaculadament net: es podria fer el berenar asseguts al 
terra de la màquina sense ni embrutar-se els pantalons. Els qui han estat a diversos 
vaixells oceanogràfics diuen que la diferència potser està en el fet que el Polarstern és 
portat per una empresa civil. 
 
El mateix vespre que havíem vist l’Irízar vam tenir una sorpresa: davant de l’illa 
Decepció hi havia un vaixell congelador pesquer japonès. A la vora hi havia pesquers 
argentins, polonesos i xinesos. Ens va sorprendre força i ens va estranyar que 
estiguessin aquí car no podien pas estar arrecerats del mal temps, feia bo, i des de fa 
uns anys és prohibit de pescar a aigües antàrtiques. Què hi feien ? Fa un segle quasi es 
van extingir algunes espècies de balenes i de foques i lleons marins per culpa d’una 
explotació exagerada: penseu que bullien els pingüins de viu en viu per tal d’aprofitar-
ne l’oli. Sortosament allò es va acabar quan la gent se’n va assabentar. Però aquí hi ha 
pesqueries aprofitables que van ser explotades durant alguns anys. Que són 
aprofitables bé ho sabem els que vam tenir el plaer de tastar un tros d’un peix de gel 
que els mariners van cuinar després que els científics li mesuressin tot allò mesurable. 
L’Enrique, el mariner xilè, ens en va oferir un fragment, que era deliciós. 
 
Com potser sabeu, l’Antàrtida és un continent que no pertany a cap país i on 
bàsicament es fa recerca i prou. És tant interessant fer-hi recerca per què és de les 
poques parts del món molt poc afectada per l'home. Ha costat que sigui així. Diversos 
països van reclamar part de l’Antàrtida per a ells: Nova Zelanda, Austràlia, França, 



Noruega, Xile, Argentina i el Regne Unit, amb l’agradant que algunes zones com ara la 
Península Antàrtica, són reclamades alhora per aquests darrers tres països. A algunes 
bases científiques es fa ostentació de forma ridícula de l’ensenya del país, pintant les 
teulades amb la bandera (a una de les bases espanyoles també hi és ben pintada), i 
especialment Xilens i argentins intenten que hi hagi gent vivint de forma natural a 
l’Antàrtida (naixent-hi, anant-hi a escola, casant-s’hi...), com a excusa per reclamar-ne 
la propietat. L’any 1959, però es va signar el tractat antàrtic, pel qual els països deixen 
de banda les seves reclamacions territorials i posen l’Antàrtida com un indret de 
recerca on tothom hi és convidat mentre hi vagi per a aquesta finalitat. Aquest tractat, 
al qual actualment hi ha adherits uns 50 països, va ser ratificat ara fa poc a Madrid. El 
tractat prohibeix l’explotació minera del continent, fa que s’hagi de demanar permís 
per treballar en ciència, i permet que es puguin inspeccionar les bases i els vaixells 
oceanogràfics que s’han d’endur totes les deixalles que generen. 
 
El tractat funciona bastant bé. Però hi ha amenaces serioses que desfarien l'atractiu (i 
l'interès científic) principal del continent: el turisme, que ha augmentat en massa els 
darrers anys i que fa que algunes colònies de pingüins hagin disminuït enormement els 
seus nombres per culpa de la influència humana. Les exploracions geològiques, que no 
s’aturen i que, finançades per empreses petrolieres fan de mal pensar. Aquests 
pesquers que hem vist a Livingstone. Les piles de ferralla i deixalles acumulades a 
algunes bases. Els accidents, com ara el del vaixell argentí Baia Paradiso que va 
embarrancar i vessar tot la seva benzina prop de la base americana de Palmer... 
Greenpeace i la Costeau Society, entre d’altres ONG pel medi ambient han suggerit 
que l’Antàrtida sigui un Parc Natural Mundial. No es tracta de reservar el continent 
pels quatre científics afortunats que ens hi podem acostar. Però s’ha d’evitar que 
desapareixen com ho han fet les restes de balenes que hi havia a moltes platges i s’ha 
de permetre que pingüins i lleons marins i balenes visquin com els plagui. 
 
Perquè si els nostres avantpassats ens van deixar aquest continent preciós, l’hem de 
deixar igual pels nostres descendents.  
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a la Península Antàrtica 
. Posició: 62° 23' S 
  58° 41' W 
. Temperatura de l'aire: - 0.9 °C 
. Temperatura de l'aigua: -0.5 °C 
 
Fotografies afegides: un contenidor on es venen souvenirs a la base xilena de Teniente 
Marsh, restes d'una base abandonada a l'illa de Decepció, un esquelet de balena 
abandonat, una base balenera abandonada, deixalles a l'illa de Decepció 
 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGE 39. (9 de maig del 2000) “Síntesis” 
 
Hem assolit els nostres objectius? 
 
Per portar a terme tots els objectius proposats en una campanya oceanogràfica com 
aquesta, les relacions entre les persones i els grups que participen han de ser 
fonamentalment cordials i disteses. En aquest sentit hi ha d‘haver persones amb un 
paper clau per coordinar seixanta investigadors a bord. Molts d'ells pertanyen a petits 
grups de recerca i molt sovint amb objectius força diferents de la resta. Tot plegat 
dóna com a resultat un “trencaclosques” bastant difícil de coordinar. Aquí és quan hi 
entra en joc una persona que, al cap i a la fi, és del tot imprescindible. Aquest és el cap 
de campanya. El màxim responsable d‘una campanya d‘aquesta envergadura podria 
ben bé optar per posicions força oposades: des de ser molt estricte i intransigent 
(doncs es fa el que ell pensa, i prou) fins a posicions molt més dialogant i flexibles. En 
aquesta darrera faceta es pot caure fàcilment en el caos si no ets flexible i estricte al 
mateix temps. Aquest paper només ho poden fer molt poques persones, i nosaltres 
hem tingut la gran sort de comptar amb un cap de campanya realment "extraordinari". 
El Professor Wolf Arntz (a qui tots, afectuosament, anomenem Petz, que en alemany 
vol dir "os de vellut"), que a més a més de ser un excel·lent científic, és una persona 
plena d'humanitat i d‘entusiasme. Cerca en tot moment la part positiva de les coses i 
sempre està provocant la discussió constructiva. Francament, posseeix una virtut 
malauradament escassa. En "Petz" és doncs el cap de campanya ideal, i gràcies a ell, 
tot ha anat com una seda.  
 
Hem arribat a finals de campanya i toca fer balanç. Hem pogut fer tot el que volíem ? 
Hem trobat quelcom de nou ? I quins avenços ha portat la nostra feina d‘aquestos 
darrers dos mesos ? ... i del coneixement general de l'Antàrtida ?  

 
Us en fem cinc cèntims? Doncs som-hi! 
 
Us recordeu de les mostres recollides amb el CTD-Rosette?  
A partir dels seus resultats hem pogut comprovar que durant la tardor austral les 
masses d'aigua estan bastant més barrejades del que calia esperar, sobretot en totes 
aquelles estacions de mostreig que tenien menys fondària. Això significa que 
segurament hi havia un important intercanvi d‘aigües entre la superfície i el fons del 
mar. Durant l'estiu i la primavera aquest intercanvi és més reduït, car l'aigua de desgel 
genera una diferència de densitats, la qual actua com una mena de barrera per les 
partícules que sedimenten. Amb els correntòmetres de l'Enrique hem pogut veure que 
a aquelles estacions situades a les plataformes continentals el corrent era bastant més 
fort prop del fons que a la superfície; degut a que hi havia una elevada densitat 
d‘icebergs, i és donava una ralentització de la circulació de l'aigua. Així doncs, si els 
corrents que arrosseguen les partícules van més lents, aquest fet facilita que es doni 
una “pluja“ de partícules cap el fons de manera que els organismes del bentos estan 
rebent molt més aliment del que es suposava. És a dir que si bé els icebergs, en llaurar 
el fons marí tenen un efecte negatiu sobre les comunitats bentòniques, també podem 
dir que tenen un efecte positiu en afavorir l'entrada extra d'aliment. Aquesta idea  és 
del tot innovadora a l'Antàrtida. Amb les anàlisis de nutrients d’en Quico hem pogut 



veure que les concentracions, per exemple d'amoni, nitrits, nitrats o fosfats, són molt 
similars durant aquesta època de tardor de les detectades durant l'estiu austral. A més 
a més, la concentració d'aquests nutrients varia bastant entre les quatre zones 
estudiades (les 3 situades al mar de Weddell, i una quarta a l'estret de Bransfield). A 
les estacions amb menys fondària hem trobat més nitrats i fosfats que les altres. En 
totes les estacions hi trobem el mateix patró de variació des de la superfície cap al 
fons; doncs les concentracions de nitrats i fosfats s‘incrementen gradualment en 
fondària mentre que les d‘amoni disminueixen. En Quico també ha detectat valors de 
nitrits en molts punt dels perfils de la columna d‘aigua. I això vol dir que hi ha d‘haver 
activitat nitrificant, sobretot en aquells llocs on la descomposició de la matèria 
orgànica és incipient (zones molt productives). De la mateixa manera, en Sergi ha 
trobat que la concentració de clorofil·la i la de proteïnes a l'aigua també tenen la 
mateixa tendència que els nutrients. Per tant, podem corroborar un fet molt 
important, i no gaire confirmat fins ara, i és que durant la tardor a l‘Antàrtida, les 
condicions per a què hi hagi productivitat biològica són força més favorables del que 
esperàvem trobar. Aquest era un dels nostres objectius més importants i l‘hem assolit. 
Aquestes dades ens ajuden a creure que les condicions que es donarien a l'hivern no 
serien tant poc productives com fins ara s‘ha escrit; si més no a aquestes latituds on 
hem treballat. En conclusió, l'hivern antàrtic no és tant dràstic pels organismes que hi 
viuen. Aquesta idea també s'ha pogut observar, i de manera notòria, en els valor de 
producció bacteriana d'en Pep i d’en Carles. Ells han vist que la producció és bastant 
similar a les 4 àrees estudiades i al llarg de tota la columna d'aigua. Mitjançant 
experiments duts a terme a bord, han vist que malgrat afegir-hi nutrients a l'aigua, els 
microorganismes triguen fins a 10 dies en reaccionar. Mentre que si s‘augmenta la 
temperatura uns 4 graus, aquests reaccionen abans. D'aquesta manera es demostra 
que la producció dels microorganismes està bàsicament controlada per la 
temperatura. Tingueu present que la temperatura gairebé no canvia durant tot l‘any a 
l'oceà Antàrtic. És per això que la matèria orgànica es descomposta molt lentament, 
cosa que no succeeix, per exemple, en ambients tropicals i temperats com el 
Mediterrani. Així, malgrat no haver-hi massa producció, a excepció d'alguns períodes 
puntuals per primavera i estiu que és quan es dona una elevada proliferació de 
fitoplàncton, aquesta seria suficient per garantir l‘aliment pels suspensívors bentònics,  
l‘altre dels objectius de treball prioritaris del nostre grup. 
 
Mitjançant les pesques de zooplàncton realitzades a distintes profunditats per en 
Francesc, hem constatat que durant aquesta època hi ha una densitat molt elevada de 
salpes, plàncton gelatinós, per tota la columna d‘aigua, i que segurament fan 
migracions massives des de la superfície fins el fons. A més a més, en Francesc s‘ha 
adonat que la diversitat de plàncton gelatinós a prop del fons era força més elevada; 
cosa que ens ha sorprès. A partir de les imatges de vídeo de la Núria obtingudes amb el 
ROV hem pogut comprovar aquest fet quasi insòlit: un major increment de l‘activitat 
de zooplàncton a mesura que ens anem apropant cap al fons. En aquests vídeos també 
ens hem adonat que hi ha algunes espècies molt abundants d'esponges que generen 
prolongacions del seu cos o propàguls asexuals. Val a dir que no és fàcil observar-ho en 
els mars polars; i per això fa que aquest fet tingui encara molta més rellevància. Per les 
poblacions bentòniques és un mecanisme molt eficaç que els permet perpetuar-se 
sense haver de passar l'aventura de la reproducció sexual en un oceà com aquest on 



els recursos alimentaris no són sempre abundants. LA producció de gàmetes te un cost 
més elevat que generar uns propàguls. A més a més, aquesta manera de reproduir-se 
(és a dir, alliberant un individu idèntic a la mare mitjançant gemmació) podria ben bé 
explicar alguns agrupaments de colònies o exemplars de la mateixa espècie que 
cobreixen desenes i desenes de metres del fons marí sense quasi cap altre organisme 
més. Fins ara s’havia postulat la hipòtesi que aquests grups colonials estaven originats 
per l‘assentament de larves produïdes per reproducció sexual. En Josep-Maria, 
estudiant el contingut estomacal de moltes actínies i altres cnidaris, ha descobert un 
fenomen també força inusual, però que pot ser molt rellevant per l‘ecologia de les 
comunitats bentònica antàrtiques. Ha observat que tots aquests animals s'alimenten 
quasi únicament de les salpes que arriben fins el fons després de migrar cada dia més 
de 400 metres de columna d‘aigua. Aquestes salpes filtren i acumulen una gran 
quantitat de microplàncton que després també formarà part de la dieta dels 
organismes bentònics. Els estudis d'en Pablo i de la Isabel sobre la reproducció 
d'alguns invertebrats bentònics, especialment cnidaris (gorgònies, actínies, etc.) ens 
han confirmat una de les hipòtesis que volíem demostrar: que moltes espècies 
d'aquests grups alliberen precisament les seves larves ara, daurant la tardor austral, al 
contrari del què es pensava. Sembla doncs, que les poblacions de cnidaris, esponges, 
poliquets, etc... (els organismes dominants de les comunitats bentòniques) estan 
alliberant ara les seves larves. En el transcurs del que queda de tardor i hivern, 
aquestes espècies puguin desenvolupar-se i estar ben preparats per aprofitar les 
condicions de més aliment quan arribin la primavera i l‘estiu. Aquestes larves es 
coneixen pel nom de "litotròfiques" perquè tenen el seu propi aliment (és a dir, vitel o 
recursos propis) per arribar a transformar-se en individus juvenils sense haver de 
cercar aliment. El darrer dels nostres objectius prioritaris han estat els experiments de 
la Cova sobre alimentació de l'esponja "chupa-chups". Oi que encara us en recordeu de 
com és aquesta esponja ? Precisament hem demostrat que aquestes esponges 
s‘alimenten entre d’altres coses, sobre tot de bacteris amb unes taxes de captura de 
fins a 4.5 x 104 bacteris ml-1 h-1. Valors molt similars, sorprenentment, als que es 
coneixen d'altres espècies estudiades al Mediterrani i al Carib. 
 
Finalment, en Pepe i en Bernat, després de 14 pesques d’arrossegament a diferents 
àrees han observat que hi ha espècies de peixos que prefereixen les zones afectades 
per l’acció dels icebergs. També han vist que a la zona de la Península Antàrtica hi ha 
espècies diferents de les del mar de Weddell. On, per cert, la biomassa global és 
menor, fruit segurament de les condicions més dures, del medi. Apart, aquests 
companys han aplegat un munt de dades i de mostres per estudiar a casa la 
reproducció, la distribució en edats, i l‘alimentació dels peixos antàrtics. 
 
En general, estem contents d‘haver pogut portar a terme els nostres objectius, i hem 
obtingut resultats sovint sorprenents i sempre interessants. Però encara ens queda 
molt per analitzar a casa. I tot perquè volem treure l‘entrellat de moltes de les 
preguntes que ens hem anat plantejant durant aquests dies a bord del Polarstern. Hi 
ha prou producció algal i bacteriana com per garantir i explicar la gran biomassa i 
diversitat de les comunitats de suspensívors bentònics que estem estudiant ? És 
l'hivern antàrtic no tan dràstic pels organismes com contràriament sempre s‘havia 



suposat ? Possiblement, aquestes dues preguntes resumeixen moltes de les que 
encara ens queden per contestar. 

 
De veres ha estat tot una experiència inoblidable! 
 
Una abraçada i fins el proper missatge, 
 
Els investigadors dalt del Polarstern 
 
 
Dades: 
. Ens trobem a l’estret de Drake 
. Posició: 57° 25' S 
  62° 24' W 
. Temperatura de l'aire: - 0.6 °C 
. Temperatura de l'aigua: 3.1 °C 
 
Fotografies afegides: Cap de campanya desprès del mostratge, fotografia de grup amb 
i sense senyera, fondos d'esponges on es veuen els propàguls asexuals, una colònia 
d'alcionari amb els pòlips inflats plens de salpes, dibuix on es veu l’abundància de krill 
en l'oceà antàrtic com exemple de la seva lata productivitat en alguns períodes de l'any 
(primavera) i variabilitat regional de la mateixa, un model de xarxa tròfica antàrtica 
amb la incorporació de l'home. 
 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



MISSATGE 40. (10 de maig del 2000) “retorn” 
 
L'hora dels adéus 
 
Avui fa 55 dies que vàrem sortir de Ciutat del Cap. Després de creuar el pas de Drake, 
conegut entre navegants i expedicionaris pels forts vents i temporals, hem arribat a 
Punta Arenas. La ciutat xilena més al sud del continent sud-americà admès de Puerto 
Williams, és habitada per unes 120 mil persones. La ciutat viu a l'entorn del comerç 
marítim, la pesca i, més recentment, del turisme que la visita tant com a port de 
sortida cap a l'Antàrtida com per conèixer la Patagònia i la Terra de Foc. Una visita 
obligada és l’estàtua dedicada a Magallanes a la plaça situada al centre de la ciutat. 
Aquesta estàtua representa també un indi patagònic, amb un peu molt gros. Patagònia 
és la terra dels indis patagònics, anomenats així perquè els primers espanyols es van 
pensar que feien el peu molt gros (“patagones”) quan realment el què passava és que 
els duien embolicats pel fred. Diuen que qui dona un petó al peu de l'indi podrà tornar 
a la ciutat. De moment el que sí sabem és que ja és hora de tornar a casa amb la 
satisfacció d'haver viscut una aventura a l'oceà Antàrtic i d'haver fet la nostra feina 
tant bé com hem pogut. Alguns dels nostres companys es queden uns dies per 
aquestes terres australs gaudint d'un merescut descans. Els altres tornarem demà cap 
a casa on les nostres famílies ens esperen i d'altres obligacions i projectes 
s'amunteguen damunt la taula. Ha estat una experiència inoblidable per tots i molts ja 
pensen en tornar a l'Antàrtida. Els records de l'estada ens acompanyaran durant molts 
mesos i ens engrescaran potser a preparar una altra expedició: l'Antàrtida és realment 
especial i captiva fins al punt que inevitablement tens la necessitat de tornar-hi.  
 
Aquesta vegada hem tingut uns acompanyants molt especials. Heu estat tots vosaltres, 
els qui heu consultat la pàgina web i llegit els missatges que hi enviàvem. Els que heu 
enviat missatges i, potser, heu aconseguit tenir reposat. L'esforç diari per compartir 
amb vosaltres la nostra experiència ens ha agradat i ens ha estimulat molt. I ens ha 
forçat a aprendre a explicar la nostra recerca de forma que fos comprensible per 
tothom. Prometem tornar-hi. La propera vegada, potser nosaltres mateixos, o d‘altres 
companys, uns escriurem des del Pol Nord, dels mars tropicals o des dels llacs del 
Pirineu o les llacunes de l’altiplà de Castella. Creiem que aquesta experiència ha de 
tenir continuïtat i esperem seguir comptant amb la col·laboració de la CIRIT per seguir 
compartint amb tots vosaltres el dia a dia de la recerca científica. Els professionals de 
la recerca som deutors cap a la societat en general i les escoles en particular. Som 
conscients que la major part de científics no hem fet prou per estar prop de vosaltres. 
La divulgació científica encara demana un gran esforç per part nostra però cal dedicar-
li. Potser la propera vegada entrem en contacte explicant-vos el que de fet és també 
tota una aventura:  el desenvolupament d'un experiment en un hospital, laboratori o 
centre de recerca. En contacte diari. Esperem que entre tots ho puguem fer ! 
 
Ara que ja estem al final d'aquesta aventura compartida creiem que cal recordar els 
orígens d’aquesta experiència. El col·lectiu de mestres Lacenet, del Bages, van ser els 
qui tingueren la primera idea. Amb la idea de convertir el viatge que el nostre company 
Pep va fer a l’Antàrtida l’any passat en una experiència educativa telemàtica, van 
muntar unes planes web amb missatges des de l’Antàrtida, informacions variades 



sobre el continent, i amb activitats educatives adaptades a diferents nivells d’edat que 
encara ara es poden visitar i aprofitar (www.lacenet.org). Un bon grapat d’escoles i 
instituts van seguir l’experiència de l’any passat i van treballar l’Antàrtida a l’aula, i els 
companys de Lacenet han explicat la seva experiència i la valoració que en van fer 
arreu del món, en congressos de mestres i als congressos de la I*EARN (Xarxa 
educativa telemàtica mundial). Si hem rebut molts missatges i moltes consultes des de 
l’Argentina ha estat gràcies a la divulgació que del projecte feren els mestres de 
Lacenet. Cal valorar especialment el fet que la tasca d’aquests mestres, pionera sens 
dubte a Catalunya, es va fer sense massa suport institucional i a les hores que les 
classes els deixaven lliures. Actualment Lacenet està seguint una ascenció a l’Everest: 
igualment conjuntant telemàtica, aventura i educació.   
 
Quan en Josep-Maria va proposar dur a terme aquesta activitat a l'escola Frederic 
Mistral, pensant en poder estar més en contacte amb la seva filla Anna, va rebre una 
acceptació immediata per part de l'escola malgrat la incògnita de la novetat. En Pep i 
en Josep-Maria es varen posar d'acord en ajuntar il·lusions i esforços per repetir 
l’experiència de contacte telemàtic entre l’Antàrtida i Catalunya, i ho comunicaren a la 
CIRIT. La resposta positiva i entusiasta de la CIRIT va engegar tot el projecte. Gràcies a 
l'esforç diari dels nostres companys a “casa”, en Víctor i en David, i amb una 
col·laboració impressionant dels nostres companys d'expedició hem pogut estar quasi 
cada dia amb vosaltres. Al Polastern tot han estat facilitats tant per part d'en Wolf, cap 
de campanya, com per part de l‘Alfred Wegener Institut, que és el centre cap on 
canalitzaven els missatges. I al final bé el millor dels agraïments possible: a tots 
vosaltres per la vostra paciència, interès i companyia. Ens heu engrescat a tornar-hi!. 
 
A Punta Arenas el dia és gris i fred. Aquí ja ha començat l'hivern. Malgrat tot hi ha 
molta activitat pels carrers, sembla com si la gent estès acostumada a aquest clima que 
per nosaltres no deixa de ser una mica inhòspit. Avui hem comprat alguns regals per la 
família i hem anat a visitar una pingüinera. Ens volem acomiadar de vosaltres de la 
mateixa manera que us vàrem saludar des de Ciutat del Cap. Allà us vam explicar coses 
del pingüí del Cap. Avui hem vist alguns exemplars del que es coneix com a pingüí de 
Magallanes. Tots dos pingüins s’assemblen molt, i us convidem a comparar les dues 
imatges i a trobar les diferències ! (fixeu-vos bé amb les ratlles del coll). Com el pingüí 
sud-africà, aquest pingüí fa nius al terra. Ara els polls ja són grans, i molts dels animals 
estan dispersos per altres illes i indrets de la Terra del Foc. Alguns resten encara a la 
pingüinera que, en aquest cas, està protegida i marcada amb cordills per a que la gent 
no envaeix el territori dels animals. De pingüí a pingüí, acabem així els nostres 
missatges. Desitgem que us hagin interessat i divertit.  
 
Una abraçada i fins la propera ocasió ! 
 
Els investigadors a dalt del Polarstern 
 
Dades: 
. Ens trobem a Punta Arenas (Terra de Foc) 
. Posició:   53° 30'S 
        70° 20' W 



. Temperatura de l’aire: 5.0  °C 
 
Fotografies afegides: uns pingüins de Magallanes, una platja de l'illa de King George, i 
una fotografia d'un otària a la mateixa platja de l'illa de King George en front de la base 
argentina de Jubany,  el monument a Magallanes en Punta Arenas, un iceberg portant 
pingüins,  i uns pingüins nedant. 
 

 
 

 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MISSATGES REBUTS I QUE ES VARN RESPONDRE DURANT LA CAMPANYA 
(els missatges es van rebre i van contestar en català i es conserva la llengua original) 
 
MISSATGES REBUTS 
 
______________Cabecera de remisión________________________________ 
 
Asunto: warntz 
Autor:  DAVID 1 SEGARRA MEDIAVILLA en CCMAIL_PRBR_COMUNI 
Fecha:  13/04/00 06:17 p.m. 
 
 
 
     TO: Josep Maria GILI 
 
     Benvolgut Josep Maria, fa temps et vaig enviar el document que ara et 
     torno a adjuntar, amb tot de missatges a respondre. Em temo que no me 
     l'heu retornat (crec), o sia que potser no l'heu rebut o no el vaig 
     enviar be. Us el trono a enviar, doncs, i em poso a fer mes "costars i 
     pegars" perque s'acumulen els mails . 
 
     Una abraçada, 
 
     david. 
 
     PD: en Canals Artigues m'ha fet un article sobre les seves descobertes 
     glacials a l'Antartida, que penjarem a un lloc o altre del web. Aixo 
     s'anima! 
----------------------------- 
Apadrinament d'un iceberg 
Autor:  jperez12@pie.xtec.es (INTERNET.jperez12) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 08:38 a.m. 
 
 
Hola amics científics, 
Ens dirigim una altra vegada a vosaltres per animar-vos en la vostra 
tasca. La nostra classe estem estudiant els icebergs a partir de la vostra informació. I 
sen's ha ocurrit una idea. Ens agradaria "apadrinar" un iceberg. Ja sabem que això no 
es normal, però ens fa il·lusió i us creiem amb prou autoritat per fer-nos aquest favor. 
Si ho creieu convenient ens agradaria que donessiu el nom de la nostra escola 
"ANDREU CASTELLS" a un iceberg que pogueu localitzar. Només cal que ens doneu les 
seves coordenades aproximades i una hora concreta. 
Seria "un bombazo" d'entusiasme per a la nostra Setmana Cultural que celebrarem 
seguidament. 
Ànim i salutacions a la resta dels companys i la tripulació. 
Alumnes de 3r A del Col·legi Públic Andreu Castells. Sabadell.Catalunya.Spa 
in 



_________________________________ 
José Antonio Pérez Morales 
CEIP Andreu Castells (Sabadell) 
Coordinador d'Informàtica 
E-Mail: jperez12@pie.xtec.es 
_________________________________ 
 
 
a8001716@centres.xtec.es (INTERNET.a8001716) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 10:08 a.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola exploradors!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
La Magalí i la Clara us desitgen molta sort en la vostra expedició a l'Antartida , que us 
ho passeu molt be i que conseguiu el vostre objectiu. 
 
ADEU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Autor:  a8001716@pie.xtec.es (INTERNET.a8001717) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 10:09 a.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Benvolguts amics : 
Sóm el Kaio,Arnau i Miquel;esperem que us vagi bé l' expedició i que  tingueu molta 
sort 
 
ADEU! 
 
----------------------------- 
 
 
 
A l'atenció de Josep M. Gili. 
 
Benvolgut: 
 
Hola, som els alumnes de 4t B de la escola  Germanes Bertomeu  de Mataró. 
 
Ens interessa molt tot el que ens esteu explicant en els vostres missatges, tot i que a 
vegades ens costa entendre el vostre vocabulari tècnic, però ens esforçarem per poder 
comprendre'l. 
 
Ens agradaria saber: 
 
En quina llengua us comuniqueu la gent del vaixell? 



Podeu dormir amb les onades del mar? Us heu marejat molt? 
Que feu en el vostre temps lliure? 
Heu vist ja algun animal ? 
-    Dineu tots junts o feu torns per dinar? 
         
 
            Classe de 4t B 
   -------- 
 
A l'atenció del doctor Josep M. Gili. 
 
Benvolgut, 
 
Des de Mataró, els alumnes i mestres de l'Escola Pública Germanes Bertomeu estem 
entusiasmats en seguir d'aprop  la vostra expedició a l 'Antàrtida, aquest continent 
tant lunyà i desconegut per nosaltres, tot utilitzant les noves tecnologies que aminoren 
les distàncies i fan possible el contacte amb vosaltres. 
 
La nostra escola és un centre d'Educació Infantil i Primària i tots els nens i nenes estan 
preparant missatges que molt aviat us faran arribar. 
 
Agraïm al Doctor Francesc Uribe que des del Museu de Zoologia de Barcelona ens ha 
fet coneixedors d'aquest projecte i de la possibilitat de comunicar-nos amb vosaltres i 
al mateix temps facilitar-nos tot aquell suport necessari per tal que els nens i nenes 
puguin tenir tota la informació relativa a la fauna del Continent Antàrtic tan en el medi 
marí com terrestre. 
 
Tot esperant que la cominicació entre uns i altres sigui interessant i motivadora ens 
despedim fins al pròxim E- mail. 
 
Si és possible doneu molts records a en Francesc Sabater i Comas. 
 
     EL CLAUSTRE DE GERMANES BERTOMEU 
 
 
 
 
Expedició a l'Antàrtida 
Autor:  salesianes.montbau@bcn.servicom.es (INTERNET.salesian) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 12:46 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 
 
Barcelona, 26 de març de 2.000 



 
Hola investigadors! 
 
Suposo que a hores d'ara ja haureu depassat els furiosos cinquantes i us 
trobareu en els bramuladors seixantes, molt a prop de la base Neumayer en el mar de 
Weddell. La vostra situació en el mapa camí a l'Antàrtida em resulta envejable. Ara fa 
dos mesos vaig tenir la sort de poder veure el continent antàrtic -el meu somni des de 
feia molts anys- passant quinze dies a bord del vaixell rus Professor Multanovskiy, amb 
el naturalista, Tony Soper, com a cap del grup. El viatge es va centrar en la Península 
Antàrtica fins arribar al Cercle Polar Antàrtic, això sí sense bateig polar! 
 
La bellesa dels paisatges antàrtics, la grandiositat d'alguns icebergs, la 
proximitat de les balenes fent saltirons, les colònies de pingüins, les foques prenent el 
sol damunt la banquisa mentre el vaixell trencava el glaç, el sol de mitjanit i tantes 
altres coses, fan que tal com escriu Joandomènec Ros en el seu llibre Objectiu: 
l'Antàrtida: "...la joia de la descoberta que suposa un viatge antàrtic..." et faci sentir un 
privilegiat. 
 
Sóc professora de llengua i literatura en un centre de secundària a 
Barcelona, per tant el meu interès per l'Antàrtida s'ha anat nodrint amb llibres de 
divulgació i literatura sobre els primers exploradors que van arribar al continent blanc. 
És per això que em sembla una bona iniciativa l'esforç de divulgació del vostre viatge 
científic, que d'aquesta manera no queda únicament reservat als científics, sinó que 
pot arribar a un públic més ampli amb possibilitats d'adquirir interès per l'Antàrtida. 
 
Penso que seria una bona idea treballar amb un grup d'alumnes la informació 
que ens feu arribar mitjançant els missatges i les imatges, que permeten seguir 
l'itinerari del vostre viatge. Crec que també podria ser un bon complement passar 
algunes diapositives de Sud-àfrica -especialment de la fauna i la flora de Ciutat del Cap, 
el Parc natural del Cap de Bona Esperança i la colònia de pingüins de Boulders Bay- una 
selecció de diapositives del viatge que vaig fer a l'Antàrtida i potser algun documental 
sobre la fauna antàrtica. 
 
Per acabar us voldria fer una pregunta: 
 
En la pàgina web s'informa de què l'actual campanya a l'Antàrtida 
constitueix una excepció perquè es du a terme als inicis de l'hivern austral. Lògicament 
el temps meteorològic i les condicions del gel en aquesta època de l'any seran pitjors 
que a l'estiu. Quins són els motius que expliquen la decisió de començar la campanya a 
mitjans de març i no abans? 
 
Us desitjo bon viatge i bon temps. 
 
Eva Brun. 
 
P.D: Després de llegir els comentaris sobre la Cova en el llibre de 
Joandomènec Ros Objectiu: l'Antàrtida, ha estat divertit veure la seva fotografia. 



 
 
Aquest és el meu e-mail: 
 
bruneva_1999@yahoo.com 
-------------------------------------------------------------------------------- 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Sort 
Autor:  quim@si.ges.ub.es (INTERNET.quim5) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 02:23 p.m. 
 
 
Es un missatge pel Josep Ma. Gili, Quico Sabater i Framcesc Pages. Soc el Quim Murillo 
(us en recordeu de mi). Ja veig que vaig equivocar la professio. No us fa falta algu per 
prcessar dades? (en cas afirmatiu, agafo el preimer avio i vinc). 
 
Sort i que no passeu gaire fred. Si us fa falta alguna informacio i us puc ajudar m'ho feu 
saber. 
 
/Quim 
 
 
P.D. Vaig enviar un mail com aquest, pero em va donar un error. disculpeu si ja us ha 
arribat duplicat. 
 
 
 
antartida 
Autor:  ernesto@reiner.org (INTERNET.ernesto3) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 02:56 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Amigos, como gran aficionado a los viajes, y especialmente, a los 
realizados a los Polos, sigo desde La Rioja el que vosotros ahora estáis realizando. 
 
Saludos 
Ernesto Reiner 
- Viaje pintoresco por La Rioja - 
www.reiner.org 
 
------- 
 
 
Escola Turó del Cargol 
Autor:  a8043838@centres.xtec.es (INTERNET.a8043838) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 03:39 p.m. 



 
 
Som els nois i noies de 5è curs de l'escola Turó del Cargol. Les vostres fotos ens han 
agradat molt. Ens agradaria de veure la fotografia de l'iceberg amb més detall. Quan 
creieu que el'iceberg s'acabarà de desprendre? Passarà alguna cosa? 
Heu passat per algun mar que estigui molt gelat? Heu trobat algun altre vaixell? 
Us aveniu entre vosaltres, l'equip? Ha de ser molt dur estar tan aïllat. 
 
--------- 
 
Desde Barcelona 
Autor:  avazquez@pie.xtec.es (INTERNET.avazquez) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 06:34 p.m. 
 
 
Hola a todos: 
 
Somos un grupo de chicos y chicas de 6o de Primaria de la escuela pública Marinada-
SAlvador Espriu del Masnou (Barcelona) y estamos siguiendo vuestro viaje. 
Hoy nos ha llamado mucho la atención todo lo que contais de los icebergs. DEbe ser 
muy chulo estar allí como estais vosotros aunque debe hacer mucho frío. 
 
A ver si tenemos suerte y nos contestais, pero si no podeis es igual, nosotros 
seguiremos vuestro viaje. Enviad muchas fotos. 
 
Que tengais mucha suerte 
 
Alumnos y alumnas de 6º 
 
 
saludos 
Autor:  med019194@nacom.es (INTERNET.med01919) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 08:53 p.m. 
 
 
El otro día estábamos un grupo de amigos en el centro de Madrid, comiéndonos un 
cocido bestial en un sitio que se llama "Malacatín" (si teneis oportunidad cuando 
vengais, no os lo podeis perder) y estuvimos hablando de vosotros largo y tendido. Eso 
sí, comprendíamos que leer vuestra web en catalán resulta un tanto restringido, 
cuando lo que estais haciendo por allí es más del mundo mundial. Y el castellano, al fín 
y al cabo es el 2º idioma más hablado en el mundo, en clara competición con el inglés 
al que va a desbancar por completo. 
Pero no merece la pena gramaticopolitizar esta banalidad. Supongo que tendreis 
muchos emilios, y que no dareis a basto para contestarlos a todos. Pero a los de por 
aquí nos hace ilusión que nos escribais.A los de pueblo nos sigue asombrando esto de 
las comunicaciones casi interestelares. Comunicarse con la Antártida ¡y que te 
contesten!  sin poner sello, y sin dirección de correos, es como de brujas. 



Como por allí no saldreis mucho al cine, y las pelis de DVD ya os aburrirán, y muchas 
discofocas no creo que haya, pues la verdad, un saludito me encantaría. 
Ahí va mi primera lección en catalán, en vuestro honor: 
Parlo catalá una mica no gaira. Y tal como suena.Totalmente murciano y charnego, 
como corresponde. Un saludo 
Pilar, desde Guadalajara 
 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Un nou amic 
Autor:  pct0119@pie.xtec.es (INTERNET.pct0119) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  01/04/00 12:49 p.m. 
 
 
Com va per l'Antartida?  Sóc el germà de la Consol. Jo em dic Lluís Marias Barber tinc 
10 anys. 
Tinc una pregunta per fer: 
-La piscina és sacsejada perquè si heu d'estudiar algun animal marí cregui que està al 
seu ambient no? 
 
Si us plau m'agradaria que em contessiu aquest  missatge. Adéu, Lluís. 
 
 
Endavant! 
Autor:  plopez@pie.xtec.es (INTERNET.plopez9) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 09:22 a.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- He llegit el diari  m'ha fascinat, aniré recollint les cartes del diari 
d'abord i les aniré penjant a l'aula, segur que els meus alumnes es senten molt 
motivats per saber més encara 
-------------------- 
 
 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Salutacions 
Autor:  tourmalet@mx2.redestb.es (INTERNET.tourmal1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 09:47 a.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, sóc en Miquel, tinc 9 anys i he vist les vostres fotos des de 
l'ordenador del meu pare. 
 
Adéu. Miquel 
------------- 



 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: SALUDOS DESDE CANARIAS 
Autor:  sandra_deniz@teleline.es (INTERNET.sandrad1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 09:48 a.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 
 
RECIBIMOS TU BONITA POSTAL. LOS NIÑOS ESTÁN BIEN Y TE ECHAN DE MENOS. EL 
TOPILLO SE QUEDÓ MUDITO.QUEDASTE MUY BIEN EN LA FOTO DE INTERNESS, SI 
PUEDES MÁNDANOS EN EMILIO, 
CUIDATE, BESOS, LOS NIÑOS. 
---------------------------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Saluts desde Mallorca Bernat 
Autor:  enricviada@wanadoo.es (INTERNET.enricvia) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:04 a.m. 
 
 
Que pasa, com va, esper que de puta mar4e, aixó de esser una pasade, n 
o 
saps com m´agradaría estar encara que fos fen net retretes, je, je, be d´aquí dues hores 
baix cap a Barna per fer un poquet de feina, esper que estiguis molt bé. 
Be, records per tots, bona feina i bones fotos catalans, fins un altre 
. 
 
 
 
PD: no passeu molt de fred, i perdonau les faltes, ADEU. 
 
 
 
------- 
 
: antartida 
Autor:  mpunti@pie.xtec.es (INTERNET.mpunti) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:28 a.m. 
 
 
Gracies per la vostra explicacio sobre els icebergs. Ja us vaig dir que he tornat 
recentment de la Patagonia xilena i argentina. Quan varem estar al Perito Moreno ens 
preguntarem perque el gel tenia color blau intens i verd i ara ho he pogut aclarir. 
 
Que tingueu molta sort, veureu balenes?. Merce. 



 
-------- 
 
hola! 
Autor:  rcodola@pie.xtec.es (INTERNET.rcodola) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:29 a.m. 
 
 
Aquest és un missatge de salutació per tots vosaltres i en particular per JM Gili. 
Soc la Rosa Codolà , em sembla que hauràs de consultar la "orla" per poder identificar-
me. 
Donc classes a l'IES Puig Castellar de Sta Coloma de Gramanet i amb els meus alumnes 
de 4rt d'ESO de l'assignatura de Biologia i Geologia fem el seguiment de la vostra 
singladura. 
Ens agrada molt veure que per ara tot va "en viento en popa y a todo motor". 
Seguirem observant-vos. 
Petons i una abraçada. 
Rosa 
 
-------- 
 
____________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: saludos 
Autor:  rdamin@ciudad.com.ar (INTERNET.rdamin) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:41 a.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola!: Mi nombre es Mónica Rodríguez Larribau y soy profesora de 
Geografía en la Educación Basica General, en el Polimodal y en un instituto de 
Formación Docente en la ciudad de Buenso Aires.Leí de la investigación en un diario y 
me conecte para poder actualizar los temas de investigación antártica.Muchas Gracias 
Suerte. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: TRUKONSKY 
Autor:  enricviada@wanadoo.es (INTERNET.enricvia) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:42 a.m. 
 
 
Hola com estas, esper que bé, teng la teva postal, va arrivar mentres 
estava per Barna, esper que no pasis molt de fred y que tot sigui com a de ser. Bé, 
records pels catalans i resta. Fins un altre. 
 
 
PD: Perdona per resurgi lo de "RUKONSKY", amb (Y) está ben escrit. 



 
-------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Fotografies 
Autor:  parera@wanadoo.es (INTERNET.parera2) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:57 a.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 2 d'abril del 2000 
 
Benvolguts expedicionaris, 
 
Us dono les gràcies per la vostra resposta al meu e-mail del proppassat dia 19/3. 
 
Només us torno a escriure per felicitar-vos per les informacions que van sortint a la 
xarxa; m'agraden molt les fotografies que envieu, així com els vostres relats, que 
segueixo i seguiré amb molt interès. 
 
Gràcies a tots! 
 
Cordialment, 
 
Jaume Parera 
 
 
-------------- 
 
Salutacions 
Autor:  jclosas1@pie.xtec (INTERNET.jclosas1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:58 a.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola Pep Gasol. 
Remenant les pàgines web t'he trobat entremig d'aquesta mar de glaç. Heu quedat 
prou afavorits a la fotografia de grup. 
Salutacions, Bona feina i a reveure. Joan Closas 
-------------------- 
 
 
HOOOLAAAA 
Autor:  josemag@nil.fut.es (INTERNET.josemag) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:59 a.m. 
 
 



This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola!!! Com va el vostre viatge? Jo soc una noia de Tarragona que 
està estudiant Biologia a la UAB i la nostra professora de Zoologia que m'assembla que 
coneix a un de vosaltres ( es diu Ana Morton) ens va explicar el vostre viatge i hem va 
interessar molt perque a mi des de molt petita m'han agradat molt els animals i 
sempre he sommiat que algun dia podré viatjar com feu vosaltres a llocs meravellosos i 
podre contemplar aquests paisatges tan espectaculars. Només volia desitjar-vos 
moltíssima sort i que gaudiu molt de tots aquests dies i que quan estigueu cansats 
penseu en la sort que teniu de poder realitzar el vostre somni!!! Ah! si podeu escriviu-
me i envieu-me fotos de tot el que veieu!!!! ÀNIM!"!!!!!! 
-------------------- 
 
Autor:  b7000779@centres.xtec.es (INTERNET.b7000779) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 12:33 p.m. 
 
 
Hola  investigadors! 
Sóc l'Alícia, la representant de la classe de 6é de l'escola Dr.Robert de Camprodon per 
avui. Voliem saber si teniu por dels icebergs? 
Hi han animals en els icebegs? 
Podrieu enviar un mapa bo de la zona? 
 
GRÀCIES 
Moltes abraçades per a tots i molta 
sort. 
 
 
 
Ceip Dr. Robert 
 
------------ 
 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Resposta 
Autor:  a8029957@centres.xtec.es (INTERNET.a8029957) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 02:29 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Som els nens de P-5 del C.E. GRESOL (Terrassa). Hem rebut la 
vostra resposta. Ens agradaria si teniu pensades algunes activitats en les que puguem 
participar nosaltres i així poder colaborar amb vosaltres. Ens ha fet molta il.lusió tenir 
notícies vostres. Ànims a tots i fins aviat. -------------------------------------------------------------
------------------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Per a en Pep Gasol 



Autor:  RamonRS@blanquerna.url.es (INTERNET.RamonRS) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 03:04 p.m. 
 
 
Salut, Gasol! 
Ja hi tornem a ser, oi? 
 
He estat consultant el vostre diari de bord i, evidentment, he endevinat que estaves al 
darrera de tot això. Aviat hauràs de posar-te un piset al continent gelat, amb tants de 
viatges.T'escric des de la Facultat de Magisteri, a Blanquerna 
(ramonrs@blanquerna.url.es), tot i que a casa, amb el Mac, pots comptar que les coses 
van millor (rah_mon@retemail.es). 
No et demanaré cap consulta científica, com pots imaginar-te, sino que t'escric per 
escriure't i per contan-te alguna novetat. Entre unes quantes, cal destacar-ne dues. La 
primera és que ESTEM EMBARASSATS de quatre mesos i mig. Ens tocarà passar l'agost 
a casa fins que no ens neixi el petit/petita cumbaianet/ta. Però no ens serà cap 
problema a casa, perquè ens canviem de casa. ENS N'HEM COMPRAT UNA i justament 
avui ja és legalment nostra. 
Ja ho veus: un parell de notisssssions dels grosssssos!!! 
Ja que les generacions "immediatament superiors" no es decideixen, naltros hem 
decidit de fer cas a en Pujolet i portar més catalanets al món. Vejam si predicant amb 
l'exemple comencen a venir cosinets per la geografia catalana (o de qualsevol racó del 
món). 
Apa; et deixo reposar que, tal com dieu als articles, aneu molt enfeinats i no teniu 
massa temps lliure. 
 
Salut i fins aviat. 
 
PD: per cert!! Ja saps la meva dèria pels instruments. Si et trobéssis una foca o un ós 
blanc tocant-ne algun, enrotlla-te'l i que t'expliqui d'on l'ha aconseguit, o bé embauca'l 
per a què te'l regali. 
 
--- 
 
Molta sort 
Autor:  mriba@pie.xtec.es (INTERNET.mriba1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 06:49 p.m. 
 
 
Hola amics, 
 
Avui ens hem connectat i d'ara en endavant seguirem les vostres petjades. 
 
Molta sort en la vostra empresa. 
 
Una forta abraçada, 



 
Magda & sergi 
 
Nota: les fotos són impressionants, igual que la investigació ! 
 
------ 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Emma Tortajada Borrell 
Autor:  gtb@nil.fut.es (INTERNET.gtb) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:43 p.m. 
 
 
Hola, sóm dos estudiants de Dret de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona que estem fent un treball sobre el problema de la desglaciació de 
l'Antàrtida i la regulació jurídica en aquest àmbit. 
Tot buscant informació per internet sobre aquest tema vam descobrir 
la seva expedició, i vam poder comprovar que hi havia informació interessant. Però 
com que nosaltres no sóm ni molt menys uns experts en aquest àmbit, ens agradaria 
saber quina relació hi ha entre aquesta desglaciació i l'escalfament del planeta, ja que 
per a poder fer el treball, a banda de la part més jurídica, voldríem iniciar la nostra 
exposició fent un mínim comentari tècnic sobre la situació actual en aquest camp. 
Ens satisfaria molt que ens poguessin respondre tot contestant-nos 
la nostra pregunta, per la qual cosa poden escriure a la següent adreça electrònica:  
gtb@ tinet.fut.es 
 
Gràcies i bona sort en la seva expedició. 
Atentament: Emma Tortajada i Borrell i Teresa Borrut Lòpez. 
 
---------- 
 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: hola! 
Autor:  circe_@sinectis.com.ar (INTERNET.circe1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 02:26 a.m. 
 
 
hola mi nombre es Débora, les escribo porque me gustaria informarme sobre lo ke 
estan haciendo, lo que estudian, y como es la vida en la antártida etc, ya ke yo voy a 
seguir biologia marina o oceonografia, no estoy muy decidida y queria que me cuenten 
sobre algunas experiensias, o algo por el estilo! 
les pido ke me contesten, tya ke es muy importante para mi muchas gracias! 
mi direccion de correo es circe_@sinectis.com.ar Muchas gracias 
Chau 
--------- 
 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 



Asunto: Salutacions des de l'OSB 
Autor:  obrasoc@suport.org (INTERNET.obrasoc) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 11:01 a.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Des de l''OSB (Fundació Obra Social Benèfica de Castellar del 
Vallès), entitat d'atenció a gent gran, us saludem i 
 
us encoratgem a continuar informant sobre aquesta expedició. 
 
Gràcies, 
 
Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès 
 
obrasoc@suport.org 
----------------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Autor:  taitsa@andorra.ad (INTERNET.taitsa) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 04:09 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola sóc la Mònica i us escric des de Andorra, hem sembla molt 
maca l'experiència que esteu visquent i també molt interessant, gràcies per deixar-nos 
participar de la vostra experiència, ja que després de llegir les vostres explicacions, no 
he pogut parar fins acabar. Seguiré informant-me de tot el que feu, tot i l'enveja que 
hem produiu, tot el que esteu veient es impresionant, i us he de dir que les fotos son 
genials. Bé espero que no passeu gaire fred i que la vostra feina fagi el seu fruit. 
 
Molts records,    Mònica 
-------------------------------------------------------------------------------- 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Correu del CEIP Loseron d?Arties 
Autor:  c5000535@centres.xtec.es (INTERNET.c5000535) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 04:42 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Estem seguint per internet la vostra expedició. Us encoratgem i us 
enviem els nostres millors desitjos d´èxit. Som els alumnes del CEIP Loseron D' Arties. 
Arties és un petit poble de la Vall d' Aran, prop de les pistes de Baqueira Beret. Aquí 
avui està nevant i fa fred, però no tant com el que deveu estar passant vosaltres. 
 
Anims! 
------- 



 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Josep M. Gasol 
Autor:  serracm@diba.es (INTERNET.serracm) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 07:59 p.m. 
 
 
Apa que no! 
Amb aquests missatges ens féu delir molt. Aquest cop és força diferent no de les altres 
vegades?   no sé ho trobo de pel·licula, mira que jo ja em delia abans. 
Aquesta vegada que aneu tanta gent, hi ha un responsable també de la biblioteca, no 
us cal pas un bibliotecari? 
Si és així m'ho fas saber. 
Per aquí tot fa o no fa.   Finalment ha plogut! 
Fins la propera,   Montserrat Serra i Coma 
Biblioteca de Moià 
Sant Josep, 12  08180 Moià 
Tel. 93/830.06.74 
Fax.93/820.90.07 
a.e.  serracm@diba.es 
 
--------- 
 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: kiku sabater comas 
Autor:  morientes@teleline.es (INTERNET.moriente) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 08:21 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- hola soy un amigo de monse y javier de mallorca que te envian 
muchos recuerdos que  muchos animos y abrazos que desean que todo te sea propicio 
y que no se olbidan deti que si quieres ote es posible contestar que por ellos 
encantados adeu 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Hola per tercera vegada 
Autor:  jperez12@pie.xtec.es (INTERNET.jperez12) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 08:58 a.m. 
 
 
Hola amics, 
És la tercera vegada que us escrivim per veure si tenim sort i ens 
contesteu. Potser no teniu posibilitats? Heu rebuts els nostres dos missatges 
anteriors? 
Digueu alguna cosa si us plau 



Classe de 3r A del CEIP Andreu Castells de Sabadell 
_________________________________ 
José Antonio Pérez Morales 
CEIP Andreu Castells (Sabadell) 
Coordinador d'Informàtica 
E-Mail: jperez12@pie.xtec.es 
_____________________________ 
 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: SALUTACIONS 
Autor:  az129961@alumnes.xtec.es (INTERNET.az129961) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 11:00 a.m. 
 
 
Hola! 
 
Som els alumnes d'un institut de Barcelona, l'I.E.S. Príncep de Viana. Estem estudiant 
1er d'ESO i tenim entre 12 i 13 anys 
Des de que vàreu començar el vostre viatge estem llegint el vostre diari a la pàgina 
web i en fem un petit resum. 
Si no us fa res, us enviarem missatges de tant en tant. Ens faria molta il.lusió que ens 
contestéssiu quan pugueu i farem un registre dels missatges que puguem intercanviar 
 
Esperem que tot us vagi molt bé 
 
Pensem en vosaltres. Fins aviat 
 
Alumnes de l'IES Prícep de Viana 
--------- 
 
emons001@correu.udg.es (INTERNET.emons001) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 12:48 p.m. 
 
 
Molt bona aquesta! 
 
Estava buscant informació sobre beques en el gencat quan de cop i volta veig: 
expedició a l'antàrtida! Així que tota encuriosida vaig obrir el d'això (el llenguatge 
informàtic mai ha estat el meu fort)  Sorpresa la meva al veure que era un seguiment 
de la vostra expedició i que a més de pròpia mà de tots vosaltres. Cada dia m'escapo 
mitja horeta de les classes a la universitat per seguir el vostre viatge. Ja m'agradaria a 
mi poder estar aquí, a sobre el vaixell, ajudant en l'expedició, ni que fos rentant 
lavabos, però 
igualment, seguint el vostres missatges, tinc la sensació d'endinsar-me cada dia una 
mica més, en aquest fantàstic continent que encara ens ha de revelar tots els seus 
secrets. 
 



Sobretot, no pareu d'enviar fotos ni explicacions de tot el que visqueu per allà, per 
ajudar a descobrir, a tots aquells que de moment han de tocar amb els peus al terra, 
un continent tan apassionat com és l'ANTARTIDA i els seus misteris. 
 
MOLTA SORT EN LA VOSTRA RECERCA, i moltes gràcies! 
 
 
Una abraçada des de girona 
 
Eli 
-------SALUDOS 
Autor:  estudio@profarnet.com.ar (INTERNET.estudio) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 01:39 p.m. 
 
 
Expedicionarios: 
Por fin a arribado al continente Antártico.- Saludos y 
felicitaciones.- 
Desde la ciudad de rosario en ARGENTINA.- 
Dr. Carlos Paredes.- 
---------- 
 
Autor:  dolsa@emporion.net (INTERNET.dolsa001) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 09:03 p.m. 
 
 
No soc enveijos però em doneu enveija !! 
Aprofito aquesta facilitat per fer-vos una pregunta que he pensat alguna vegada i no 
conec la resposta (tampoc he cercat gaire sobre això) 
 
Hi ha alguna forma de vida artropoda a l'antartida ? 
 
Tant sol això. 
Bona estada i bona feina 
 
Alfons G. Dolsa 
Museu de les Papallones de Catalunya http://www.emporion.net/museu 
--------- 
 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Gràcies!!!! 
Autor:  rmguardia@eic.ictnet.es (INTERNET.rmguardi) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 11:01 p.m. 
 
 
Hola  a tota  l´expedició, 
 



Imagino que la feina que teniu és molta. Sencillament us voldría donar les gracies per 
poder compartir amb vosaltres aquestes imagtes tan boniques i pel tot el coneixement 
que ens transmeteu. 
Anims i us envio una mica de la caloreta que fa per aquí. 
 
Una abraçada. 
 
Rosa 
-------- 
 
FELICITATS 
Autor:  ramon.pares@teleline.es (INTERNET.ramonpar) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 11:14 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- FELICITATS A TOTS ARA QUEDA LA FEINA DE DEBO ----------------------
----------------------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Endavant 
Autor:  juvenal.puig@sumi.es (INTERNET.juvenalp) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  06/04/00 12:04 a.m. 
 
 
Endevant i molta sort en la vostre tasca. Adeu, fins aviat! 
Juvenal Puig 
Sabadell 
------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Comentari sobre l'escalfament de la Terra 
Autor:  jvidal@arrakis.es (INTERNET.jvidal8) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  06/04/00 12:55 a.m. 
 
 
Estimats amics, 
he llegit a la premsa d'avui (el Periódico, 5/4/2000), un article de la Mercè Conesa 
titolat "La Terra s'escalfa a tota marxa". Ens parla de l'informe anual del WorldWatch 
Institute (WWI) en el que es diu que "l'augment de la temperatura de la Terra com a 
conseqüència del increment de les concentracions atmosfèriques de diòxid de carboni, 
va més ràpid del que s'havia previst fins fa ben poc" 
Aquesta frase que he remarcat amb negreta és, al meu entendre, profundament 
preocupant. Sobretot el matis "fins fa ben poc", 
ja que dona a entendre una manca de possibilitats  reals de calcul per poguer fer 
previsions més encertades a curt termini, així com una manca de poder efectiu per 
posar frè al increment de les concentracions atmosfèriques de CO2. 



El informe del WWI denuncia quines son les consequències devastadores sobre el glaç 
de l'Artic, l'Antartic, Alaska, Groenlandia, els Alps, els Andes i l'altiplà tibetà de 
Quinghai.El informe segueix parlant de les consequències sobre les barreres de corall, 
etc ... 
 
Si és possible, us agrairia un comentari sobre aquest tema, ja que potser la proximitat 
amb el glaç antartic fa augmentar la senssibilitat i la percepció del problema. 
 
Gracies i fins un altre moment. 
 
Jaume Vidal i Ximenes 
Mataró 
 
 
 
 
 
-----------------: Imatges 
Autor:  aalegret@iies.es (INTERNET.aalegret) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  06/04/00 04:28 a.m. 
 
 
He estat  llegint  el conjunt de missatges enviats, aixi com les imatges incloses i son 
magnífiques, endevant amb el projecte i moltes felictacions per el gran treball que 
esteu fent. Una abraçade a tot el grup i molt bona sort 
 
Ferran Alegret 
Barcelona 
 
Bon viatge! 
Autor:  jnino@canal21.com (INTERNET.jnino) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  28/03/00 07:08 p.m. 
 
 
Hola. 
Des de Cerdanyola del Vallès un desitjo un bon viatge i una bona estada per terres del 
continent "blanc". 
Adéu. Jesús 
 
Salutacions 
Autor:  M. TERESA SIERRA FORNELLS (XGENCAT.mtsierra) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 09:44 a.m. 
 
 
Hola equip d'investigadors: 
 



Sóc una funcionària del Departament d'Economia i sempre que puc llegeixo els vostres 
missatges. Esteu fent una gran tasca i us admiro. Jo sempre he treballat de funcionària, 
des dels 16 anys i en tinc 51, totes aquestes mogudes m'interessen però jo sóc més 
rata de biblioteca ja que sóc llicenciada amb grau en Història General i Geografia i ara 
m'estic animant a fer el doctorat. Com veureu tant la meva feina com els meus estudis 
no tenen res a veure amb el que feu vosaltres, però m'interessa tot el que passa al 
món, forma part de la història actual. 
 
No cal que em contesteu, ja sé que teniu molta feina, jo si que us seguiré enviant 
missatges. 
 
Fins aviat. 
 
Ma. Teresa Sierra. 
 
 
Per a Pep gasol 
Autor:  rprat@pie.xtec.es (INTERNET.rprat001) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:21 a.m. 
 
 
Hola Pep; sóc en Roger Prat, company de l'universitat. Quina 
sorpresa veure el teu nom en aquesta pàgina Web. Feia temps que no sabia res de tu.  
Jo estic fent de profe a Lliçà , i de cop veig el teu nom  a la pantalla. Fa molt fred, per 
aquí baix?. A veure què m'expliques? 
Una abraçada 
 
 
Això és genial! 
Autor:  aecosta@cablecat.com (INTERNET.aecosta) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 11:25 a.m. 
 
 
L'Antàrtida és un continent que ja des de petita m'ha interessat força, i quan vaig llegir 
al diari que podia seguir amb regularitat una expedició científica em va fer molta 
il·lusió. 
El Polarsten ja el coneixia gràcies al llibre Objectiu: L'Antàrtida d'en Joandomènec Ros. 
Mentre el llegia vaig viatjar dins del Polarsten des de Ciutat del Cap fins al continent 
glaçat. El vostre diari de viatge és per a molta gent una manera diferent de saber més 
sobre el món antàrtic i la vida científica que s'hi duu a terme. 
Molts records des de la Medirerrània 
 
 
 
Saludos desde tierra firme! 
Autor:  RosaMaria.Roman@uab.es (INTERNET.RosaMar6) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 01:30 p.m. 



 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola compañeros/as! 
Antes de nada comentaros que desde tierra firme se os envidia...y MUCHO!!!. Soy una 
estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona que trabajo con 
bosques pero daría medio brazo y media pierna por estar en el mar ahora, con 
vosotros/as. Tenía curiosidad de preguntaros si alguien a bordo trabaja con imágenes 
de satélite sobre los puntos que muestreáis y si el barco cuenta con tecnología para 
este tipo de estudios (receptor, ordenadores, etc). :-)... 
 
Que no os maréeis mucho!!. 
 
Mucha suerte! 
 
Rosa María 
 
Rosa Mª Román Cuesta 
CREAF. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) 
Unidad de Ecología.Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Bellaterra 08193. Barcelona. España 
Tel:93-5813353 
Fax:93-5811312 
E-mail:rmroman@einstein.uab.es 
 
 
 
missatge pel Pep Gasol 
Autor:  esther@icm.csic.es (INTERNET.esther09) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 03:41 p.m. 
 
 
Volia preguntar pel sorter del citometre.  Em semblava que no acabava de rutllar be 
pero no se ben be quins problemes tenia. Què em pots comentar sobre aixo? 
 
Records des de Barcelona. 
Esther 
***********************************************************************
* Dra. Esther Garces i Pieres 
Institut de Ciencies del Mar (CSIC) 
Pje. Joan de Borbo s/n 
08039 Barcelona 
Spain 
 
Tel: +34 93 221 64 16 
Fax: +34 93 221 73 40 
e-mail: esther@icm.csic.es 



 
 
 
xplanas@pie.xtec.es (INTERNET.xplanas) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 04:43 p.m. 
 
 
hola!!!! som els alumnes de sisé de l'escola llebetx. com va l'expedició??? 
 
 
Autor:  xplanas@pie.xtec.es (INTERNET.xplanas) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 04:47 p.m. 
 
 
Hola, som uns alumnes de la casse de sisè de l'escola Llebetx, i us volem preguntar: 
quants dies porteu a la antartida? 
quant de temps us hi estareu? 
 
esperem una resposta. 
roger 
abel 
oriol 
ricard 
arnau 
--------------------- 
Xavier Planas 
<xplanas@pie.xtec.es> 
-------------------- 
 
 
carta de alumnos a los investigadores 
Autor:  ib-deutsch@gmx.net (INTERNET.ibdeutsc) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:44 p.m. 
 
 
This is a message in MIME format. The first part should be readable text, while the 
remaining parts are likely unreadable without MIME-aware tools. 
-------------------------------------------------------------------------------- Estimados investigadores 
del buque Polarstern: 
 
En el diario argentino CLARIN del domingo 19 de marzo de 2000 salió un 
artículo sobre la campaña antártica que realizan actualmente. En dicho artículo se 
invita a alumnos a comunicarse por e-mail con Ustedes. Alumnos del  colegio Deutsche 
Schule Villa Ballester / Instituto Ballester (Buenos Aires) hicieron uso de este 
ofrecimiento. Adjunto les envio la carta por ellos redactada. 
 
Sin otro particular saludo a Ustedes atentamente 



 
Peter Rey 
Profesor de alemán 
 
 
Animo gente¡¡¡¡¡ 
Autor:  rasuamo@euita.upv.es (INTERNET.rasuamo) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:45 p.m. 
 
 
gente..que tal por esas latitudes..os escribo par que paseis el rato y que libereis 
vuestras emntes durante un corto periodo de tiempo, pues he leido que no soleis 
tener mucho tiempo libre con tantas investigaciones pendientes. 
Me llamo raquel y soy una estudiante de agricolas de la facultad de valencia , un 
compañero me ha comentado que habia un barco en espedicion por la antartida que 
lo habia leiodo en el periodico...y al entrar en la pagina web me he decidido a 
escribiros un emilio... 
Bueno, me encanta que halla gente como vosotros que tenga el valor y la osadia de 
irse tan lejos para pasar una larga temporada...supongo que eso se lleva en la sangre y 
ademas hay que tener un gran espiritu de sacrifico, porque por mucho que uno le 
guste algo siempre hay dias de flaqueza, supongo que con tanta gente como soys no os 
ocurrira, pero el estar lejors de los amigos y de la familia siempre da que pensar, 
porello os escribo, al igual que mi amigo , anteriormente citado, que os mando un 
emilio de animo...y ese ha sido mi propuesto.. 
Bueno me despido tal vez hasta otra y suponiendo que no habra respuesta , pero 
contenta y satisfecha de haber enviado este mensaje tan lejos de donde me encuentro 
a alguien que se halla haciendo un gran bien por la gente..y ante todo por el planeta , 
que lo necasita muy seriamente. 
Un abrazo para todos y suerte en vuestra expedicion.Un beso y ¡ animo ¡ 
 
 
hola 
Autor:  az109909@alumnes.xtec.es (INTERNET.az109909) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:45 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- hola, com esteu? k vagi b 
 
firmat: un 
----------------------------- 
 
dades metereològiques i magnètiques 
Autor:  madrigal@infomail.lacaixa.es (INTERNET.madriga1) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 07:24 p.m. 
 



 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Sóc Capità de la Marina Mercant, i un gran aficionat a tots els 
aspectes de la mar especialment a la meteorológia i a les variacions del camp magnètic 
de la terra. Podrieu passar-me dades de les variables metereològiques en la zona del 
"furiosos cinquantes" i dels "uduladors seixantes", així com altura d'ones ? 
 
Pel que fa al desvio magnètic produït en el vaixell, tan amb la seva componet vertical 
com horitzontal, també hi estaria interessat. 
 
Atentament, 
Benet Morera i Moliner 
madrigal@infomail.lacaixa.es 
-------------------------------------- 
 
Felicitaciones 
Autor:  mrussmann@intramed.net.ar (INTERNET.mrussman) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 07:46 p.m. 
 
 
Este es un mensaje con m·ltiples partes en formato MIME. -------------------------------------
------------------------------------------- 
Mi nombre es Juan Ignacio Eugenio Russmann,soy de Argentina y quería 
felicitarlos por sus constantes esfuerzos y sus  animos por lograr sus objetivos.Creo 
que los grandes valores como ustedes deben ser apoyados por las autoridades 
mundiales mucho más que ahora. 
Saludos y suerte 
---------------------------------- 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Hola 
Autor:  familymoscovich@infovia.com.ar (INTERNET.familymo) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 08:56 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, soy del colegio secundario argentino excelsior. 
Esto queda en argentina, buenos aires, cap. fed. 
Me gustaría recibir a menudo mails con información de la Antártida pero tiene que ser 
en ESPAÑOL o CASTELLANO porque ese es mi idioma. Si es posible o no igual les pido 
que me manden un mail de contestación. ---------------------------------------------- 
 
Hola 
Autor:  guille10@teleline.es (INTERNET.guille10) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 09:45 p.m. 
 



 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola em dic Guillermo i tinc deu anys.Vaig a l'escola de practiques 
dos. 
L'altre dia la meva professora ens va donar la vostra adreça d'internet.Com jo ha vaig 
trobar molt interesant doncs m'he conectat i he trobat un espai on posava que es 
poida escriure doncs hos he escrit.Ja m'e llegit l'apartat que deia que si no tenieu 
temps no respondrieu.A mi hem fa molta il·lusió rebre missatges així que espero que 
hem respongueu. Que tingueu molta sort! ---------------------------------------------------------- 
Guille 
guille10@teleline.es 
----------------------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Que la sort us acompanyi !! Records des de Catalunya... 
Autor:  afnmartin@teleline.es (INTERNET.afnmarti) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:30 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 
 
Quin gust te l'aire mentres mireu l'horitzó? Quin color ofereix el mar quan el 
sol brilla amb intensitat? 
 
Podria fer milers de preguntes i escoltar milers de respostes sense satisfer 
la curiositat del meu cor. L'Antàrtida és per mi un somni... llunyà i misteriós que ha 
crescut amb mi durant els últims anys. Des d'aquí, Catalunya, ànimes anònimes agraïm 
la vostra disponibilitat i la vostra informació. Tinc 18 anys i moltes coses per aprendre, 
el temps dóna forma a les persones i jo vaig moldejant el meu cos mentres somio que 
algun dia respiraré l'aire que vosaltres ja porteu als pulmons. 
Aquestes paraules van destinades a animar-vos, per mi és tot un privilegi 
poder escriure-us i si en alguna estona morta teniu temps de contestar-me us agraïria 
que ho feciu tan sols explicant a una amiga que és el que sentiu. Igualment si puc fer 
alguna cosa per vosaltres... 
Espero, deitjo i us animo a que tot us vagi molt bé, lluiteu per aconseguir el 
que esteu buscant i sigueu molt feliços !! 
 
Que la sort us acompanyi i molts records des de Catalunya, molt atentament 
 
Núria 
Guardiola de Berguedà 
 
 
---------------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 



Asunto: Ja heu arribat a l'Antàrtida! 
Autor:  a8019976@centres.xtec.es (INTERNET.a8019976) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:35 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- M'imagino que ja heu arribat a l'Antàrtida pel que ens mostra el 
mapa de la vostra situació. Desitjo que el vostre viatge sigui un gran bé per la ciència. 
No us podeu imaginar com estant d'engrescats els meus alumnes de sisè amb aquesta 
expedició. Anireu rebent missaltges seus aquests dies. Jo sóc la professora de naturals 
de sisè de Primària im'agrada molt que ja des d'ara vulguin ser uns bons científics, que 
observin, que experimentin, que busquin conclusions i explicacions a allò que observen 
i experimenten... Els sou un bon exemple. Espero que anirem reben notícies vostres. Ja 
ens anirem comunicant 
Esteu bé? 
Un munt de records per tots. 
Roser. De l'escola El Carme-Vedruna de Manlleu (sabeu on és aquesta 
vila?) 
 
--------------------------------- 
 
Autor:  campocid@ambbit.es (INTERNET.campocid) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 11:13 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola em dic Clara i tinc 11 anys. M'agrada molt el que feu i les fotos 
que envieu. Anire mirant el que feu a veure si entenc les coses que descubriu. Adeu i 
que tingueu sort 
Clara 
--------------------- 
 
bon viatge 
Autor:  quim@si.ges.ub.es (INTERNET.quim5) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 09:50 a.m. 
 
 
Nomes una salutacio pel Josep Ma. Gili el Qioco Sabanet i el Francesc Pages. Soc el 
Quim Murillo (us en recordeu de mi?). Ja veig que em vaig equivocar a l'escollir la 
feina. Que no passeu gaire fred. Sort 
 
/Quim 
 
 
des de Catalunya 
Autor:  joa22@LatinMail.com (INTERNET.joa22) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:09 p.m. 



 
 
Hõrzliche Gr"sse aus Catalonien: 
 
Hier auf "terra ferma" beneiden euch f"r euer Gl"ck. 
 
Wir bezeichnen es als Gl"ck einfach nur weil wir uns   bei und mit euch 
w"nchten. UNsere biologie lehrerin Nuri, hat uns gestern von der Epedition erzõhlt. 
Alle h÷rten fasziniert zu, und ich w"rde mich freuen dabei zu sein, sogar um eure Teller 
zu Sp"len. 
 
Ich w"nche Euch weiterhin viel Gl"ck, Erfolg und sch÷nes Wetter. 
 
Eure Miriam Kircher und auch Gr"sse von Silvia Pau. 
(IES de CelrÓ, 30.03.00) 
 
 
------- 
 
A la atencio del Dr. Josep Gassol 
 
Hola Pep, 
Soc el Ramon Coma del Centre de Estudis de Blanes, per la nostra pagina 
web vaig rebre aixo. He donat la teva adressa del ICM, t'envio el missatge 
per si t'interesa posarte en contacte amb la Dr. Gollino. 
 
que vagi be per l'Antartida 
salutacions, 
Ramon Coma 
 
---------- Forwarded message ---------- 
Date: Fri, 24 Mar 2000 17:40:42 +0100 
From: "[iso-8859-1] Valérie Gollino" <vgollino@ciesm.org> 
To: wbmaster@ceab.csic.es 
Subject: (no subject) 
 
 Dear Madam, Dear Sir, 
 
 
Perhaps you can help me ! I would like to join Dr Joseph Gasol, I think 
he work in the Center of  Blanes. Could you give me his e-mail address, 
or tell how I can find it ? 
 
 
I think you in advance for your response. 
 
Best regards. 



 
Valérie Gollino 
Ciesm 
vgollino@ciesm.org 
 
 
 
********************** 
CIESM 
16, Bd de Suisse 
98000 Monaco 
Tel. : 377 93 30 38 79 
Fax : 377 92 16 11 95 
********************** 
Salutacions des de Catalunya (Celrà) 
Autor:  b7006708@centres.xtec.es (INTERNET.b7006709) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:21 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, som unes alumnes de segon de Batxillerat de l'IES de Celrà, la 
nostra professora de biologia coneix un tripulant d'aquest vaixell tant fantàstic. La 
professora és la Núria Terés. Ens va fer interessar molt en el tema i per això ens hem 
decidit a escrivir-vos. Ens agrada molt aquest tema de passejar-vos per el mar, no 
home no ja sabem que esteu investigant sobre el gran món desconegut de l'Antàrtida. 
Ara us farem una petita entrevista sobre el vostre treball 
aquí. Esperem rebre resposta el més aviat possible. 
 
1. Quina formació teniu vosaltres que us hagi permés arribar fins aquí? 2. Què feu 
durant el dia, de manera general? 
3. Us comuniqueu sobimt amb la família? 4. Per quines organitzacions treballeu? 5. 
Que feu en el vostre temps lliure? 
 
Moltes gràcies per la vostre atenció. 
 
Núria Ferrer, Cristina Canals i Sònia Casadevall. 
 
Les nostres adreces de correu electrònic són: sonuma@teleline.es 
az113309@alumnes.xtec.es 
 
---------------------------- 
 
flippy@mixmail.com (INTERNET.flippy) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:34 p.m. 
 
 



Primer de tot felicitats per haver arribat fins al vostre objectiu o dest†, encara que 
segur que en teniu molts mÚs. 
Ens presentem, s3/4m unes noies que estem estudiant segon de batxillerat a l'Órea de 
cifincies i ens interessa bastant el m3/4n de la biologia. 
La vostre web ens ha semblat molt interessant, la veritat Ús que en un continent tan 
solitari i mon_tom hi hagi tanta gent interessada a anar-hi. Per mi seria un somni 
arribar fins on sou vosaltres. Ja que primer de tot hauria de tenir uns estudis fantÓstics 
sobre aquest m3/4n de la biologia,f†sica,.... Aix† que com us podeu imaginar 
m'agradaria estudiar cifincies ambientals, i desprÚs poder fer la meva tesis doctoral 
amb un d'aquests viatges tan espectaculars, per_ aix_ ja s'anirÓ veient de mica en 
mica. Sobretot m'interessa tot all_ que fa referfincia amb la meteorologia, la capa 
d'oz3/4,.... 
Us estaria molt agra´da si em poguÚssiu enviar informaci3/4 sobre tot el que esteu 
fent (investigacions, fotografies, reportatges,...) TambÚ sobre el per†ode de temps que 
us estareu aqui i quan torneu. La vostra amiga des de Catalunya: Anna. 
 
flippy@mixmail.com 
 
P.D.- Que vagi tot molt bÚ. Molta sort. 
 
------- 
 
Missatge per en Kiko 
Autor:  c.espinar@escolaparroquiastfeliu.com (INTERNET.cespinar) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:59 p.m. 
 
 
---------------------------------------------------------- Adreçat a en Kiko Sabater(sóc alumne d'en 
Joan Mola). 
 
Em dic Anna i sóc una alumne de l'escola Sant Feliu de Cabrera de Mar (Bcn). 
Després de veure la vostre web i posar-me al corrent de les informacions que ens 
doneu, m'agraderia fer-vos una pregunta: aquests últims mesos han aparegut 
informacions sobre el desglaç de l'Antàrtida i del perill que això podria soposar. És 
veritat aquesta afirmació? És observable? 
Una pregunta de part d'en Joan: Fa molt més fred aquí a l'Antàrtida que a Font 
de Many? Quin dels dos indrets és més bonic? En Joan diu que no et vol fer la denteta 
però que pujarà per Setmana Santa (a l'Antàrtida no, eh!, a Font de Many). 
Bé, a part d'això desitjar-vos bona sort i una salutació d'en Joan. 
 
 
e-mail: 
c.espinar@escolaparroquiastfeliu.com 
 
--------------------------- 
 



 
____________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Autor:  sbertrgi7@fesl.ub.edu (INTERNET.sbertrgi) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 04:50 p.m. 
 
 
Quina enveja que feu...! 
 
 
__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Autor:  sbertrgi7@fesl.ub.edu (INTERNET.sbertrgi) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 04:58 p.m. 
 
 
Amb aquests missatges sembleu el Jostein Gaarden a "El món de Sofia", però mola, és 
divertit i Felicitats! 
 
 
Salutacións Gili & company 
Autor:  munilla@blues.uab.es (INTERNET.munilla) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 07:11 p.m. 
 
 
Hola compañeros antárticos y colegas. Soy Tomás Munilla. La verdad es que me dais 
envidia pero me tendré que aguantar hasta una próxima ocasión. 
Para Gili: por favor, guárdame los picnogónidos que salgan, con permiso de 
Wolf.Moltes merçés. 
Para Wolf: me ofrezco voluntario para una próxima campaña del Polarsten. Ya recibí tu 
carta sobre el trabajo a publicar en Polar biology. Muchas gracias. 
Para Carlos (Sevilla): te mandé información sobre aquellos picnogónidos de tus 
ascidias. 
Saludos a Carlos Pedrós, a la Cova, a Pages y a todos los demás. Cuidado con los 
teutones, suelen hacer bromas. 
Un abrazo para todos y que tengais buena campaña. Tomás. 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Conferència del Dr. Antonio Cruzado Cap del Dep.d'Oceania Qu 
Autor:  madrigal@infomail.lacaixa.es (INTERNET.madriga1) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 07:47 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Ahir, dia 29 de març, us vaig trametre un correu en el qual us 



esmentava que sóc Capità de la Marina Mercant i sol·liccitava dades de les variables 
metereològuiques, alçacda d'ones a la zona dels 50º i 60º sud i sobre el camp 
magnètic. Vaig descuidar-me de comunicar-vos que a Girona hi ha una 
associació"Associació Gironina d'Amics del Mar"  (AGAM) que com el seu nom indica 
realitza moltes activitats relacionades amb la mar. La propera serà el proper dia 12 del 
mes d'abril a càrrec del Dr. Antonio Cruzado, a la Casa de la Cultura de Girona, a les 
20.00 hores sobre la seva experiència a l'Antàrtida..... si el coneixeu i voleu que li 
trameti algun missatge? 
 
També com a marí i gran aficionat a la muntanya us envejo, evidenment, d'una forma 
sana amb l'experiència en que esteu posats. Els ultims llibres del tema en qüestió que 
he llegit són: Yo he vivido en la Antàritda (Fina Castellví), Objectiu:l?Antàrtida( 
Joandomènec Ros) ja conèc prou be el POLARSTERN.... i un de molt interessant 
Atrapados en el Hielo (Caroline Alexander) sobre el viatge del capità Shacklerton, 
suposo que vosaltres ja els coneixeu de sobres i probablemet els porteu a bord per 
anar fent ambient. 
 
Passeu-vos-ho molt be........ 
atentament 
Benet Morera i Moliner 
madrigal@infomail.lacaixa.es 
------------------------------ 
 
Una grumet. 
Autor:  marus1@pie.xtec.es (INTERNET.marus1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 08:29 a.m. 
 
 
Hola! 
Des de la pàgina de Xtec m'he assabentat de la vostra aventura.He llegit 
els vostres sis missatges, en dues vegades, i  ho trobo tot de veritat engrescador, 
emocionant, gairebé màgic, i... ho volgueu o no m'incorporo a la vostra expedició -
potser només virtualment és clar, per ser paradoxalment realista-. 
Doncs sort i a reveure      Salut. 
Bon viatge! 
Autor:  jnino@canal21.com (INTERNET.jnino) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  28/03/00 07:08 p.m. 
 
 
Hola. 
Des de Cerdanyola del Vallès un desitjo un bon viatge i una bona estada per terres del 
continent "blanc". 
Adéu. Jesús 
 
Salutacions 
Autor:  M. TERESA SIERRA FORNELLS (XGENCAT.mtsierra) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 09:44 a.m. 



 
 
Hola equip d'investigadors: 
 
Sóc una funcionària del Departament d'Economia i sempre que puc llegeixo els vostres 
missatges. Esteu fent una gran tasca i us admiro. Jo sempre he treballat de funcionària, 
des dels 16 anys i en tinc 51, totes aquestes mogudes m'interessen però jo sóc més 
rata de biblioteca ja que sóc llicenciada amb grau en Història General i Geografia i ara 
m'estic animant a fer el doctorat. Com veureu tant la meva feina com els meus estudis 
no tenen res a veure amb el que feu vosaltres, però m'interessa tot el que passa al 
món, forma part de la història actual. 
 
No cal que em contesteu, ja sé que teniu molta feina, jo si que us seguiré enviant 
missatges. 
 
Fins aviat. 
 
Ma. Teresa Sierra. 
 
 
Per a Pep gasol 
Autor:  rprat@pie.xtec.es (INTERNET.rprat001) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:21 a.m. 
 
 
Hola Pep; sóc en Roger Prat, company de l'universitat. Quina 
sorpresa veure el teu nom en aquesta pàgina Web. Feia temps que no sabia res de tu.  
Jo estic fent de profe a Lliçà , i de cop veig el teu nom  a la pantalla. Fa molt fred, per 
aquí baix?. A veure què m'expliques? 
Una abraçada 
 
 
Això és genial! 
Autor:  aecosta@cablecat.com (INTERNET.aecosta) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 11:25 a.m. 
 
 
L'Antàrtida és un continent que ja des de petita m'ha interessat força, i quan vaig llegir 
al diari que podia seguir amb regularitat una expedició científica em va fer molta 
il·lusió. 
El Polarsten ja el coneixia gràcies al llibre Objectiu: L'Antàrtida d'en Joandomènec Ros. 
Mentre el llegia vaig viatjar dins del Polarsten des de Ciutat del Cap fins al continent 
glaçat. El vostre diari de viatge és per a molta gent una manera diferent de saber més 
sobre el món antàrtic i la vida científica que s'hi duu a terme. 
Molts records des de la Medirerrània 
 
 



 
Saludos desde tierra firme! 
Autor:  RosaMaria.Roman@uab.es (INTERNET.RosaMar6) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 01:30 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola compañeros/as! 
Antes de nada comentaros que desde tierra firme se os envidia...y MUCHO!!!. Soy una 
estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona que trabajo con 
bosques pero daría medio brazo y media pierna por estar en el mar ahora, con 
vosotros/as. Tenía curiosidad de preguntaros si alguien a bordo trabaja con imágenes 
de satélite sobre los puntos que muestreáis y si el barco cuenta con tecnología para 
este tipo de estudios (receptor, ordenadores, etc). :-)... 
 
Que no os maréeis mucho!!. 
 
Mucha suerte! 
 
Rosa María 
 
Rosa Mª Román Cuesta 
CREAF. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) 
Unidad de Ecología.Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Bellaterra 08193. Barcelona. España 
Tel:93-5813353 
Fax:93-5811312 
E-mail:rmroman@einstein.uab.es 
 
 
 
missatge pel Pep Gasol 
Autor:  esther@icm.csic.es (INTERNET.esther09) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 03:41 p.m. 
 
 
Volia preguntar pel sorter del citometre.  Em semblava que no acabava de rutllar be 
pero no se ben be quins problemes tenia. Què em pots comentar sobre aixo? 
 
Records des de Barcelona. 
Esther 
***********************************************************************
* Dra. Esther Garces i Pieres 
Institut de Ciencies del Mar (CSIC) 
Pje. Joan de Borbo s/n 
08039 Barcelona 
Spain 



 
Tel: +34 93 221 64 16 
Fax: +34 93 221 73 40 
e-mail: esther@icm.csic.es 
 
 
 
xplanas@pie.xtec.es (INTERNET.xplanas) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 04:43 p.m. 
 
 
hola!!!! som els alumnes de sisé de l'escola llebetx. com va l'expedició??? 
 
 
Autor:  xplanas@pie.xtec.es (INTERNET.xplanas) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 04:47 p.m. 
 
 
Hola, som uns alumnes de la casse de sisè de l'escola Llebetx, i us volem preguntar: 
quants dies porteu a la antartida? 
quant de temps us hi estareu? 
 
esperem una resposta. 
roger 
abel 
oriol 
ricard 
arnau 
--------------------- 
Xavier Planas 
<xplanas@pie.xtec.es> 
-------------------- 
 
 
carta de alumnos a los investigadores 
Autor:  ib-deutsch@gmx.net (INTERNET.ibdeutsc) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:44 p.m. 
 
 
This is a message in MIME format. The first part should be readable text, while the 
remaining parts are likely unreadable without MIME-aware tools. 
-------------------------------------------------------------------------------- Estimados investigadores 
del buque Polarstern: 
 
En el diario argentino CLARIN del domingo 19 de marzo de 2000 salió un 
artículo sobre la campaña antártica que realizan actualmente. En dicho artículo se 
invita a alumnos a comunicarse por e-mail con Ustedes. Alumnos del  colegio Deutsche 



Schule Villa Ballester / Instituto Ballester (Buenos Aires) hicieron uso de este 
ofrecimiento. Adjunto les envio la carta por ellos redactada. 
 
Sin otro particular saludo a Ustedes atentamente 
 
Peter Rey 
Profesor de alemán 
 
 
Animo gente¡¡¡¡¡ 
Autor:  rasuamo@euita.upv.es (INTERNET.rasuamo) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:45 p.m. 
 
 
gente..que tal por esas latitudes..os escribo par que paseis el rato y que libereis 
vuestras emntes durante un corto periodo de tiempo, pues he leido que no soleis 
tener mucho tiempo libre con tantas investigaciones pendientes. 
Me llamo raquel y soy una estudiante de agricolas de la facultad de valencia , un 
compañero me ha comentado que habia un barco en espedicion por la antartida que 
lo habia leiodo en el periodico...y al entrar en la pagina web me he decidido a 
escribiros un emilio... 
Bueno, me encanta que halla gente como vosotros que tenga el valor y la osadia de 
irse tan lejos para pasar una larga temporada...supongo que eso se lleva en la sangre y 
ademas hay que tener un gran espiritu de sacrifico, porque por mucho que uno le 
guste algo siempre hay dias de flaqueza, supongo que con tanta gente como soys no os 
ocurrira, pero el estar lejors de los amigos y de la familia siempre da que pensar, 
porello os escribo, al igual que mi amigo , anteriormente citado, que os mando un 
emilio de animo...y ese ha sido mi propuesto.. 
Bueno me despido tal vez hasta otra y suponiendo que no habra respuesta , pero 
contenta y satisfecha de haber enviado este mensaje tan lejos de donde me encuentro 
a alguien que se halla haciendo un gran bien por la gente..y ante todo por el planeta , 
que lo necasita muy seriamente. 
Un abrazo para todos y suerte en vuestra expedicion.Un beso y ¡ animo ¡ 
 
 
hola 
Autor:  az109909@alumnes.xtec.es (INTERNET.az109909) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:45 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- hola, com esteu? k vagi b 
 
firmat: un 
----------------------------- 
 
dades metereològiques i magnètiques 



Autor:  madrigal@infomail.lacaixa.es (INTERNET.madriga1) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 07:24 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Sóc Capità de la Marina Mercant, i un gran aficionat a tots els 
aspectes de la mar especialment a la meteorológia i a les variacions del camp magnètic 
de la terra. Podrieu passar-me dades de les variables metereològiques en la zona del 
"furiosos cinquantes" i dels "uduladors seixantes", així com altura d'ones ? 
 
Pel que fa al desvio magnètic produït en el vaixell, tan amb la seva componet vertical 
com horitzontal, també hi estaria interessat. 
 
Atentament, 
Benet Morera i Moliner 
madrigal@infomail.lacaixa.es 
-------------------------------------- 
 
Felicitaciones 
Autor:  mrussmann@intramed.net.ar (INTERNET.mrussman) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 07:46 p.m. 
 
 
Este es un mensaje con m·ltiples partes en formato MIME. -------------------------------------
------------------------------------------- 
Mi nombre es Juan Ignacio Eugenio Russmann,soy de Argentina y quería 
felicitarlos por sus constantes esfuerzos y sus  animos por lograr sus objetivos.Creo 
que los grandes valores como ustedes deben ser apoyados por las autoridades 
mundiales mucho más que ahora. 
Saludos y suerte 
---------------------------------- 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Hola 
Autor:  familymoscovich@infovia.com.ar (INTERNET.familymo) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 08:56 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, soy del colegio secundario argentino excelsior. 
Esto queda en argentina, buenos aires, cap. fed. 
Me gustaría recibir a menudo mails con información de la Antártida pero tiene que ser 
en ESPAÑOL o CASTELLANO porque ese es mi idioma. Si es posible o no igual les pido 
que me manden un mail de contestación. ---------------------------------------------- 
 



Hola 
Autor:  guille10@teleline.es (INTERNET.guille10) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 09:45 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola em dic Guillermo i tinc deu anys.Vaig a l'escola de practiques 
dos. 
L'altre dia la meva professora ens va donar la vostra adreça d'internet.Com jo ha vaig 
trobar molt interesant doncs m'he conectat i he trobat un espai on posava que es 
poida escriure doncs hos he escrit.Ja m'e llegit l'apartat que deia que si no tenieu 
temps no respondrieu.A mi hem fa molta il·lusió rebre missatges així que espero que 
hem respongueu. Que tingueu molta sort! ---------------------------------------------------------- 
Guille 
guille10@teleline.es 
----------------------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Que la sort us acompanyi !! Records des de Catalunya... 
Autor:  afnmartin@teleline.es (INTERNET.afnmarti) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:30 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 
 
Quin gust te l'aire mentres mireu l'horitzó? Quin color ofereix el mar quan el 
sol brilla amb intensitat? 
 
Podria fer milers de preguntes i escoltar milers de respostes sense satisfer 
la curiositat del meu cor. L'Antàrtida és per mi un somni... llunyà i misteriós que ha 
crescut amb mi durant els últims anys. Des d'aquí, Catalunya, ànimes anònimes agraïm 
la vostra disponibilitat i la vostra informació. Tinc 18 anys i moltes coses per aprendre, 
el temps dóna forma a les persones i jo vaig moldejant el meu cos mentres somio que 
algun dia respiraré l'aire que vosaltres ja porteu als pulmons. 
Aquestes paraules van destinades a animar-vos, per mi és tot un privilegi 
poder escriure-us i si en alguna estona morta teniu temps de contestar-me us agraïria 
que ho feciu tan sols explicant a una amiga que és el que sentiu. Igualment si puc fer 
alguna cosa per vosaltres... 
Espero, deitjo i us animo a que tot us vagi molt bé, lluiteu per aconseguir el 
que esteu buscant i sigueu molt feliços !! 
 
Que la sort us acompanyi i molts records des de Catalunya, molt atentament 
 
Núria 
Guardiola de Berguedà 
 



 
---------------- 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Ja heu arribat a l'Antàrtida! 
Autor:  a8019976@centres.xtec.es (INTERNET.a8019976) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:35 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- M'imagino que ja heu arribat a l'Antàrtida pel que ens mostra el 
mapa de la vostra situació. Desitjo que el vostre viatge sigui un gran bé per la ciència. 
No us podeu imaginar com estant d'engrescats els meus alumnes de sisè amb aquesta 
expedició. Anireu rebent missaltges seus aquests dies. Jo sóc la professora de naturals 
de sisè de Primària im'agrada molt que ja des d'ara vulguin ser uns bons científics, que 
observin, que experimentin, que busquin conclusions i explicacions a allò que observen 
i experimenten... Els sou un bon exemple. Espero que anirem reben notícies vostres. Ja 
ens anirem comunicant 
Esteu bé? 
Un munt de records per tots. 
Roser. De l'escola El Carme-Vedruna de Manlleu (sabeu on és aquesta 
vila?) 
 
--------------------------------- 
 
Autor:  campocid@ambbit.es (INTERNET.campocid) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 11:13 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola em dic Clara i tinc 11 anys. M'agrada molt el que feu i les fotos 
que envieu. Anire mirant el que feu a veure si entenc les coses que descubriu. Adeu i 
que tingueu sort 
Clara 
--------------------- 
 
bon viatge 
Autor:  quim@si.ges.ub.es (INTERNET.quim5) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 09:50 a.m. 
 
 
Nomes una salutacio pel Josep Ma. Gili el Qioco Sabanet i el Francesc Pages. Soc el 
Quim Murillo (us en recordeu de mi?). Ja veig que em vaig equivocar a l'escollir la 
feina. Que no passeu gaire fred. Sort 
 
/Quim 
 



 
des de Catalunya 
Autor:  joa22@LatinMail.com (INTERNET.joa22) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:09 p.m. 
 
 
Hõrzliche Gr"sse aus Catalonien: 
 
Hier auf "terra ferma" beneiden euch f"r euer Gl"ck. 
 
Wir bezeichnen es als Gl"ck einfach nur weil wir uns   bei und mit euch 
w"nchten. UNsere biologie lehrerin Nuri, hat uns gestern von der Epedition erzõhlt. 
Alle h÷rten fasziniert zu, und ich w"rde mich freuen dabei zu sein, sogar um eure Teller 
zu Sp"len. 
 
Ich w"nche Euch weiterhin viel Gl"ck, Erfolg und sch÷nes Wetter. 
 
Eure Miriam Kircher und auch Gr"sse von Silvia Pau. 
(IES de CelrÓ, 30.03.00) 
 
 
------- 
 
A la atencio del Dr. Josep Gassol 
 
Hola Pep, 
Soc el Ramon Coma del Centre de Estudis de Blanes, per la nostra pagina 
web vaig rebre aixo. He donat la teva adressa del ICM, t'envio el missatge 
per si t'interesa posarte en contacte amb la Dr. Gollino. 
 
que vagi be per l'Antartida 
salutacions, 
Ramon Coma 
 
---------- Forwarded message ---------- 
Date: Fri, 24 Mar 2000 17:40:42 +0100 
From: "[iso-8859-1] Valérie Gollino" <vgollino@ciesm.org> 
To: wbmaster@ceab.csic.es 
Subject: (no subject) 
 
 Dear Madam, Dear Sir, 
 
 
Perhaps you can help me ! I would like to join Dr Joseph Gasol, I think 
he work in the Center of  Blanes. Could you give me his e-mail address, 
or tell how I can find it ? 
 



 
I think you in advance for your response. 
 
Best regards. 
 
Valérie Gollino 
Ciesm 
vgollino@ciesm.org 
 
 
 
********************** 
CIESM 
16, Bd de Suisse 
98000 Monaco 
Tel. : 377 93 30 38 79 
Fax : 377 92 16 11 95 
********************** 
Salutacions des de Catalunya (Celrà) 
Autor:  b7006708@centres.xtec.es (INTERNET.b7006709) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:21 p.m. 
 
 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, som unes alumnes de segon de Batxillerat de l'IES de Celrà, la 
nostra professora de biologia coneix un tripulant d'aquest vaixell tant fantàstic. La 
professora és la Núria Terés. Ens va fer interessar molt en el tema i per això ens hem 
decidit a escrivir-vos. Ens agrada molt aquest tema de passejar-vos per el mar, no 
home no ja sabem que esteu investigant sobre el gran món desconegut de l'Antàrtida. 
Ara us farem una petita entrevista sobre el vostre treball 
aquí. Esperem rebre resposta el més aviat possible. 
 
1. Quina formació teniu vosaltres que us hagi permés arribar fins aquí? 2. Què feu 
durant el dia, de manera general? 
3. Us comuniqueu sobimt amb la família? 4. Per quines organitzacions treballeu? 5. 
Que feu en el vostre temps lliure? 
 
Moltes gràcies per la vostre atenció. 
 
Núria Ferrer, Cristina Canals i Sònia Casadevall. 
 
Les nostres adreces de correu electrònic són: sonuma@teleline.es 
az113309@alumnes.xtec.es 
 
---------------------------- 
 
flippy@mixmail.com (INTERNET.flippy) en GENERALITAT_(REMOTS) 



Fecha:  30/03/00 01:34 p.m. 
 
 
Primer de tot felicitats per haver arribat fins al vostre objectiu o dest†, encara que 
segur que en teniu molts mÚs. 
Ens presentem, s3/4m unes noies que estem estudiant segon de batxillerat a l'Órea de 
cifincies i ens interessa bastant el m3/4n de la biologia. 
La vostre web ens ha semblat molt interessant, la veritat Ús que en un continent tan 
solitari i mon_tom hi hagi tanta gent interessada a anar-hi. Per mi seria un somni 
arribar fins on sou vosaltres. Ja que primer de tot hauria de tenir uns estudis fantÓstics 
sobre aquest m3/4n de la biologia,f†sica,.... Aix† que com us podeu imaginar 
m'agradaria estudiar cifincies ambientals, i desprÚs poder fer la meva tesis doctoral 
amb un d'aquests viatges tan espectaculars, per_ aix_ ja s'anirÓ veient de mica en 
mica. Sobretot m'interessa tot all_ que fa referfincia amb la meteorologia, la capa 
d'oz3/4,.... 
Us estaria molt agra´da si em poguÚssiu enviar informaci3/4 sobre tot el que esteu 
fent (investigacions, fotografies, reportatges,...) TambÚ sobre el per†ode de temps que 
us estareu aqui i quan torneu. La vostra amiga des de Catalunya: Anna. 
 
flippy@mixmail.com 
 
P.D.- Que vagi tot molt bÚ. Molta sort. 
 
------- 
 
Missatge per en Kiko 
Autor:  c.espinar@escolaparroquiastfeliu.com (INTERNET.cespinar) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:59 p.m. 
 
 
---------------------------------------------------------- Adreçat a en Kiko Sabater(sóc alumne d'en 
Joan Mola). 
 
Em dic Anna i sóc una alumne de l'escola Sant Feliu de Cabrera de Mar (Bcn). 
Després de veure la vostre web i posar-me al corrent de les informacions que ens 
doneu, m'agraderia fer-vos una pregunta: aquests últims mesos han aparegut 
informacions sobre el desglaç de l'Antàrtida i del perill que això podria soposar. És 
veritat aquesta afirmació? És observable? 
Una pregunta de part d'en Joan: Fa molt més fred aquí a l'Antàrtida que a Font 
de Many? Quin dels dos indrets és més bonic? En Joan diu que no et vol fer la denteta 
però que pujarà per Setmana Santa (a l'Antàrtida no, eh!, a Font de Many). 
Bé, a part d'això desitjar-vos bona sort i una salutació d'en Joan. 
 
 
e-mail: 
c.espinar@escolaparroquiastfeliu.com 



 
--------------------------- 
 
 
____________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Autor:  sbertrgi7@fesl.ub.edu (INTERNET.sbertrgi) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 04:50 p.m. 
 
 
Quina enveja que feu...! 
 
 
__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Autor:  sbertrgi7@fesl.ub.edu (INTERNET.sbertrgi) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 04:58 p.m. 
 
 
Amb aquests missatges sembleu el Jostein Gaarden a "El món de Sofia", però mola, és 
divertit i Felicitats! 
 
 
Salutacións Gili & company 
Autor:  munilla@blues.uab.es (INTERNET.munilla) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 07:11 p.m. 
 
 
Hola compañeros antárticos y colegas. Soy Tomás Munilla. La verdad es que me dais 
envidia pero me tendré que aguantar hasta una próxima ocasión. 
Para Gili: por favor, guárdame los picnogónidos que salgan, con permiso de 
Wolf.Moltes merçés. 
Para Wolf: me ofrezco voluntario para una próxima campaña del Polarsten. Ya recibí tu 
carta sobre el trabajo a publicar en Polar biology. Muchas gracias. 
Para Carlos (Sevilla): te mandé información sobre aquellos picnogónidos de tus 
ascidias. 
Saludos a Carlos Pedrós, a la Cova, a Pages y a todos los demás. Cuidado con los 
teutones, suelen hacer bromas. 
Un abrazo para todos y que tengais buena campaña. Tomás. 
 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Conferència del Dr. Antonio Cruzado Cap del Dep.d'Oceania Qu 
Autor:  madrigal@infomail.lacaixa.es (INTERNET.madriga1) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 07:47 p.m. 
 



 
This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Ahir, dia 29 de març, us vaig trametre un correu en el qual us 
esmentava que sóc Capità de la Marina Mercant i sol·liccitava dades de les variables 
metereològuiques, alçacda d'ones a la zona dels 50º i 60º sud i sobre el camp 
magnètic. Vaig descuidar-me de comunicar-vos que a Girona hi ha una 
associació"Associació Gironina d'Amics del Mar"  (AGAM) que com el seu nom indica 
realitza moltes activitats relacionades amb la mar. La propera serà el proper dia 12 del 
mes d'abril a càrrec del Dr. Antonio Cruzado, a la Casa de la Cultura de Girona, a les 
20.00 hores sobre la seva experiència a l'Antàrtida..... si el coneixeu i voleu que li 
trameti algun missatge? 
 
També com a marí i gran aficionat a la muntanya us envejo, evidenment, d'una forma 
sana amb l'experiència en que esteu posats. Els ultims llibres del tema en qüestió que 
he llegit són: Yo he vivido en la Antàritda (Fina Castellví), Objectiu:l?Antàrtida( 
Joandomènec Ros) ja conèc prou be el POLARSTERN.... i un de molt interessant 
Atrapados en el Hielo (Caroline Alexander) sobre el viatge del capità Shacklerton, 
suposo que vosaltres ja els coneixeu de sobres i probablemet els porteu a bord per 
anar fent ambient. 
 
Passeu-vos-ho molt be........ 
atentament 
Benet Morera i Moliner 
madrigal@infomail.lacaixa.es 
------------------------------ 
 
Una grumet. 
Autor:  marus1@pie.xtec.es (INTERNET.marus1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 08:29 a.m. 
 
 
Hola! 
Des de la pàgina de Xtec m'he assabentat de la vostra aventura.He llegit 
els vostres sis missatges, en dues vegades, i  ho trobo tot de veritat engrescador, 
emocionant, gairebé màgic, i... ho volgueu o no m'incorporo a la vostra expedició -
potser només virtualment és clar, per ser paradoxalment realista-. 
Doncs sort i a reveure      Salut. 
 
Mes missatges:  
 
 
__________________________ _____________________ 
Asunto: missatge als investigadors cap a l'Antàrtida 
Autor:  a8022574@centres.xtec.es  
 
---- Hola, investigadors: 



ens agrada mirar la vostra pàgina i la seguim cada quatre dies. Les fotografies són 
espectaculars i ens agraden molt, sobretot, la de l'albatros i la del pingüí. 
Estem aprenent coses sobre els vaixells, sobre els animals i també sobre 
l'Antàrtida. 
Bon viatge i fins a la propera! 
 
Alumnes de 2n, 3r i 4t de l'Escola. 
 
 
______________________________ 
Asunto: Desde l'UAB 
Autor:  Joaquima.Navarro@uab.es  
 
--------- Hola Josep Maria, 
Ens ha fet molta gràcia conèixer on estàs. Quina vida més apassionant la teva !!! Que 
diferents és per a mi disfrutar d'un ajuda de la Generalitat respecte a tu!!! 
Una forta abraçada 
 
 
 
 
______________________________ 
Asunto: Autor:  consvi@teleline.es  
 
---- Em dic Marta Vilarrubias, tinc 16 anys i estic fent 1er de batxillerat, el 
científic,concretament, i m'agradaria daber a quina temperatura esteu aquí a 
l'antartida, quins animals són més comuns i si hi ha alguna mena de vegetació. Gràcies. 
La meva direcció de correu electrònic és: martavilarubias@ole.com -------------------------
------------------------------------------------------- 
 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Asunto: Para Nardo o Turkoski. 
Autor:  rosendop@palma.infotelecom.es  
 
Querido amigo ictiólogo. Te hemos visto en la foto i pareixes un cap de faba. Esper que 
ens hagis comprat molts de regals.  S'altre dia vaig veurre a na Núria. Crec que se 
estava enrollant amb en Patxi. Encara no se sa meva direcció. Quan la sapiga te la 
enviaré.  En pedja s'ha fet mestre d'escola, i a part d'aixó , l'altre  dia va quedar segon 
del maratón (darrera en Lupiáñez) i sa va "embutxacar" 150.000 pts. Per últim te diré 
que jo i el Suec ja som uns mestres d'obra, i quan tornis, si no se t'han pujat molt els 
fums, te mostrarem els nostres avanços. Ja hem cobrat ses carbaces.Se despideixen 
d'aquest insigne ICTIOLEG: -Dito: Ingeniero en Citogenética y especialista en técnicas 
de Producción Vegetal. -Tolo:  Ecofisiologo Vegetal, Enólogo y Viticultor 



-Pedja: Geomorfólogo y Experto analista en sistemas de Teledetección Espacial 
aplicada a la Información Geográfica. -Suec: Estudiante de Biología --------------------------
------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Asunto: Expedició a l'Antàrtida 
Autor:  cbrun@cetib.ictnet.es  
 
Barcelona, 26 de març de 2.000 
 
Hola investigadors! 
 
Suposo que a hores d'ara ja haureu depassat els furiosos cinquantes i us 
trobareu en els bramuladors seixantes, molt a prop de la base Neumayer en el mar de 
Weddell. La vostra situació en el mapa camí a l'Antàrtida em resulta envejable. Ara fa 
dos mesos vaig tenir la sort de poder veure el continent antàrtic -el meu somni des de 
feia molts anys- passant quinze dies a bord del vaixell rus Professor Multanovskiy, amb 
el naturalista, Tony Soper, com a cap del grup. El viatge es va centrar en la Península 
Antàrtica fins arribar al Cercle Polar Antàrtic, això sí sense bateig polar! 
 
La bellesa dels paisatges antàrtics, la grandiositat d'alguns icebergs, 
la proximitat de les balenes fent saltirons, les colònies de pingüins, les foques prenent 
el sol damunt la banquisa mentre el vaixell trencava el glaç, el sol de mitjanit i tantes 
altres coses, fan que tal com escriu Joandomènec Ros en el seu llibre Objectiu: 
l'Antàrtida: "...la joia de la descoberta que suposa un viatge antàrtic..." et faci sentir un 
privilegiat. 
 
Sóc professora de llengua i literatura en un centre de secundària a 
Barcelona, per tant el meu interès per l'Antàrtida s'ha anat nodrint amb llibres de 
divulgació i literatura sobre els primers exploradors que van arribar al continent blanc. 
És per això que em sembla una bona iniciativa l'esforç de divulgació del vostre viatge 
científic , que d'aquesta manera no queda únicament reservat als científics, sinó que 
pot arribar a un públic més ampli amb possibilitats d'adquirir interès per l'Antàrtida. 
 
Penso que seria una bona idea treballar amb un grup d'alumnes la 
informació que ens feu arribar mitjançant els missatges i les imatges, que permeten 
seguir l'itinerari del vostre viatge. Crec que també podria ser un bon complement 
passar algunes diapositives de Sud-àfrica -especialment de la fauna i la flora de Ciutat 
del Cap, el Parc natural del Cap de Bona Esperança i la colònia de pingüins a Boulders 
Bay- una selecció de diapositives del viatge que vaig fer a l'Antàrtida i potser algun 
documental sobre la fauna antàrtica. 



 
Per acabar us voldria fer una pregunta: 
 
En la pàgina web s'informa de què l'actual campanya a l'Antàrtida 
constitueix una excepció perquè es du a terme als inicis de l'hivern austral. Lògicament 
el temps meteorològic i les condicions del gel en aquesta època de l'any seran pitjors 
que a l'estiu.Quins són els motius que expliquen la decisió de començar la campanya a 
mitjans de març i no abans? 
 
Us desitjo bon viatge i bon temps. 
 
Eva Brun. 
 
P.D: Després de llegir els comentaris sobre la Cova en el llibre de 
Joandomènec Ros Objectiu: l'Antàrtida, ha estat divertit veure la seva fotografia. 
Aquest és el meu e-mail: 
bruneva_1999@yahoo.com 
 
 
 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Asunto: Mariano Moreno 
Autor:  azulkiang@yahoo.com  
Mi nombre es Carolina Galeano, tengo 16 años y vivo en la Provincia de Buenos aires. 
Supe de la existencia de la expedicion que uds. estan realizando a traves de mi 
profesora de Geografia, Claudia Mandzij. Actualmente estamos estudiando todo 
aquello referido a la Antartida y al sur de nuestro pais, seria muy interesante para 
nosotros si ustedes pudieran hacer llegar, a traves de mi correo electronico, algun tipo 
de informacion sobre lo que estan realizando. No esta demas decir que nuestro colegio 
gano un concurso a nivel nacional donde realizamos una monografia sobre el tema, 
Nuestro curso (2do año del polimodal) tiene que encargarse de actualizar esa 
monografia y nos seria de mucha ayuda si nos pudieran dar una mano. Desde ya 
muchas gracias, y aunque se que reciben muchos mails y se les hace imposible 
responderlos a todos, voy a esperar ansiosa una respuesta de ustedes. Suerte!!!! 
Carolina Galeano 
Un beso, suerte!!!!! 
Azul Kiang 
 
 
______________________________ 
Asunto: ànim!!!! 
Autor:  anvegon@euita.upv.es  
 
 
Rebeu des de València tot l ' ànim del mon. Felicitats i sort al vostre treball. 



Atentament Antoni Velarde. Alumne de l'Universitat Politècnica de València. 
anvegon@euita.upv.es 
------------ 
 
__________________________  
Asunto: als tripulants del polarstern des de Manlleu 
Autor:  a8019976@centres.xtec.es  
 
Hola! 
Sóm uns nens de catalunya que ens diem: Said, Gerard i Arnau.Trobem molt interesant 
la vostra pàgina web tot    el que hi ha escrit, sobretot la fotografía del pingüí, la de 
l'helicopter i les del vaixell. Ens agradaria que ens enviesiu més fotografíes i més 
escrits. Esperem la vostra resposta. --------------------------------------------------------------------
------------ 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Asunto: Salutaci? de l'escola 
Autor:  gira.sol@edufe1.tsai.es  
 
 
Hem llegit sobre el vostre viatge i les aventures que passareu a internet. 
Des de la nostra escola, us volen saludar els alumnes † mestres i ,aixi, fer arribar 
fins a vosaltres les ganes  de que tot vagi 
molt bÚ. 
 
Que sigui un viatge ben feliflí 
CEIP GIRA-SOL 
MONTMAJOR 
 
 
 
 
__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Autor:  kodokan@jazzfree.com --------------------------------------------------------------
------------------ HOLA A TODOS 
Solamente os escribo para daros ánimos y para que sigais con vuestras 
investigaciones viento en popa. Realmente os admiro y me encantaría estar allí con 
vosotros, pero yo no he estudiado... ese es el fallo que tuve. Simplemente desde aqui 
barcelona mandaros un saludo y que todo os vaya muy bien. SUERTE. P.D: A VER SI 
PODEIS MANDAR ALGUNA OTRA FOTO DEL PAISAJE DE LA ANTARTIDA ----------------------
---------------------------------------------------------- 
 
 
 



__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Salutacions 
Autor:  mesquen2@pie.xtec.es  
 
 
Hola a tots, 
Som un grup d'alumnes de 5è de l'Escola Dr.Robert de Camprodon(Girona). 
La nostra tutora a través de XTEC ens va informar de la vostra expedició a l'Antàrtida, 
per cert, la trobem molt interessant. Anem seguint els vostres missatges amb molt 
d'interès, i ho aprofitem per lectures informatives i descriptives a l'hora de llengua 
catalana. 
Els nostres noms 
són:Quim,Josep,Meritxell,Albert,Marc,Jordi,Eric,Alícia,Hunab,Frnacis,Clara,R oger, 
Isaac,Lluc i Aroa. I el nom de la tutora és Ma.Àngels. Adeú, 
Bona sort!!!!!! 
 
 
 
__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Autor:  b7000779@centres.xtec.es  
 
 
Estimats científics del Polarstem: som la Cora i en Sergi, representants avui  de la classe 
de sisè de l'escola Dr. Robert de Camprodon (Catalunya)i us desitgem ànims en la 
vostra feina. A tots ens agradaria saber si heu trobat ja alguna cosa interessant en el 
mar austral per on sou ara. També volem saber moltes coses sobre la feina diària en 
aquests fabulós viatge. A partir de les vostres dades us anem situant en un mapa que 
tenim penjata la nostra classe.Que la sort i el bon ambient us acompanyin sempre. 
Abraçades de totoa els nois i noies i mestres de sisè de primària. 
 
 
 
 
__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: carta de alumnos a los investigadores 
Autor:  ib-deutsch@gmx.net  
-------------------------------------------------------------------------------- Estimados investigadores 
del buque Polarstern: 
 
En el diario argentino CLARIN del domingo 19 de marzo de 2000 salió un 
artículo sobre la campaña antártica que realizan actualmente. En dicho artículo se 
invita a alumnos a comunicarse por e-mail con Ustedes. Alumnos del  colegio Deutsche 
Schule Villa Ballester / Instituto Ballester (Buenos Aires) hicieron uso de este 
ofrecimiento. Adjunto les envio la carta por ellos redactada. 



 
Sin otro particular saludo a Ustedes atentamente 
 
Peter Rey 
Profesor de alemán 
 
 
 
__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Nardo 
Autor:  vdbsbst4@clust.uib.es  
 
 
Nardo te escribo desde la UIB y espero que no tengas demasiado frío. Te interesará 
saber que desde que te has ido la Rubisco funciona como una máquina perfectamente 
engrasada. 
Pasatelo bien. Besos TOLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPOSTES ALS MISSATGES 
 
Contestes als missatges-1 



 
20-3-00 
 
To: bladu@teleline.es 
Subject: Mensaje desde la Antártida 
 
Apreciada Elisa, 
 
Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que nuestra experiencia te anime a 
conocer más cosas de la biología marina, e intentaremos ayudar a partir de la página 
web del proyecto. No te la pierdas ! 
 
De momento no pasamos mucho frío, pero en la base alemana a donde llegaremos 
dentro de una semana hoy estaban a -23“C. Veremos si es posible enviarte una 
fotografía dedicada más adelante. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Los investigadores 
 
_________________________ 
 
To: parera@wanadoo.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Benvolgut Jaume, 
 
Moltes gràcies pel vostre missatge d'ànim. Intentarem fer la nostra feina el millor 
possible, i fer-la saber a tothom tant com sigui possible. 
 
Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: a8022574@centres.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimats amics d'Orrius,  
 
Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins. Estigueu alerta ! 
 
Una abraçada, 
 



Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: pymesdelmundo@arnet.com.ar 
Subject: Mensaje desde la Antártida 
 
Apreciado Jose, 
 
Muchas gracias por tu mensaje de ánimo. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Los investigadores 
 
_________________________ 
 
To: Alex.pena@uab.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimat Alex,  
 
Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que t' ha agradat veure la 
pàgina web sobre l'Antàrtida.  
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: CarlosH483@aol.com 
Subject: Message from Antarctica 
 
Dear Carlos, 
 
Thanks for your message and for your good wishes ! 
 
The researchers 
_________________________ 
 
To: jv-saborit@fepyr.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimat Joan Vicent,  
 



Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que t' ha agradat veure la 
pàgina web sobre l'Antàrtida. I més contents encara de saber que, més o menys, 
s'entén. Segueix connectat, doncs les coses interessants encara no han arribat ! 
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: jv-saborit@fepyr.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimat Joan Vicent,  
 
Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que t' ha agradat veure la 
pàgina web sobre l'Antàrtida. I més contents encara de saber que, més o menys, 
s'entén. Segueix connectat, doncs les coses interessants encara no han arribat ! 
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: mrubio1@pie.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimas amics de l'escola pública Pau Romeva,  
 
Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins que creiem que us agradaran.  Estigueu alerta ! 
 
Una forta abraçada, 
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: az123808@alumnes.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimades Laura i Sílvia  
 



Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins que creiem que us agradaran.  Estigueu alerta ! 
 
De moment no us podem enviar fotografies, però les podeu agafar de la pàgina web, 
demaneu als vostres mestres com fer-ho ! 
 
Una forta abraçada, 
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: e3000627@centres.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimats amics de les Borges del Camp, 
 
Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins que creiem que us agradaran.  Estigueu alerta ! 
 
Una forta abraçada, 
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: a8043838@centres.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimats amics de l'escola Turó del Cargol, 
 
Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins que creiem que us agradaran.  Estigueu alerta ! 
 
No hi ha una hora fixe (ni un dia fixe) per penjar els missatges: es posen cada dos dies 
més o menys, però penseu que nosaltres els hem d'enviar a Barcelona, i depenent dels 
núvols el missatge triga més o menys a arribar (perque passa per un satèl.lit). Després, 
a Barcelona, l'han de preparar i això pot trigar una estona. 
 
Vinga, una forta abraçada, 
 
Els investigadors 
 
_________________________ 



 
To: jordimesa@wanadoo.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimat Jordi,  
 
Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que ja plou a Catalunya.  
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: iccgmt@cid.csic.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Estimada Inma, 
 
Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que la web t'ha agradat. 
Però no creguis, no...  aquí tenim muntanyes d'eppendorfs i estem extraient DANN 
tota l'estona, així que de fet fem una feina semblant, però dins un laboratori que es 
mou ! 
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors 
_________________________ 
 
To: jordi@ga.ges.ub.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Hola Jordi, 
 
Efectivament el vaixell pren dades contínuament de radiació, de nivells d'ozó i d'alguna 
cosa més. Però a bord no hi ha ningú que es dediqui específicamnent al tema 
atmosfèric. D'aquí uns dies parlarem del tema ozó, i posarem les dades recollides fins 
al moment ( a nivell divulgatiu, és clar). 
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors 
_________________________ 
 
To: nuria.puigv@campus.uab.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 



Hola Núria, 
 
Moltes gràcies pel teu missatge. No ho vam explicar massa bé, però si bé nomès hi ha 
tres noies de l'estat espanyol al vaixell, en total els investigadors estem si fa no fa 
meitat i meitat. La tripulació és majoritàriament masculina, però també hi ha cinc 
dones. 
 
Molta de la feina que es fa al vaixell es fa amb càmares submarines i vehicles operats 
per control remot (ja en parlarem més endavant). Però per poder mesurar taxes amb 
significat ecològic (com ara les taxes metabòliques de respiració) és necessari aillar els 
animals en aquaris. També, per tal de fer taxonomia de grups molt poc coneguts, cal 
tenir els animals als ditsi, fins i tot, fer talls histològics i preparacions per microscòpia. 
Sabem massa poc, de fet sabem poquíssim, de la taxonomia i l'ecologia dels animals 
antarctics. 
 
I és ben clar que no es pot pretendre protegir allò que no s'estima. I no es pot estimar 
allò que no es coneix. Aquesta és la funció de campanyes com la nostra. 
 
El tema deixalles és molt interessant. El Tractat AntÀrtic prohibeix l'abocament de cap 
mena de deixalla en aigües antàrtiques, i això es compleix del tot. Però aquestv vaixell 
està preparat per recuperar les deixalles i no abocar res al mar (per alguna cosa és 
alemany). Però sàpigues que és tradició dels mariners abocar absolutament totes les 
deixalles a mar: això és el ue fan absolutament tots els vaixells mercants i pesquers del 
món. És aquí que s'hauria de fer pressió: et convidem a fer-la ! 
 
Una abraçada, 
 
Els investigadors 
_________________________ 
 
 
23-3-00 
 
To: az118518@alumnes.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Benvolgut Sebastian, 
 
Moltes gràcies pel teu missatge. De moment no n'estem passant molt de fred. Però al 
lloc on arribarem demÀ passat avui estaven a 15° sota zero. Ja mirarem d'abrigar-nos. 
 
Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 



To: estudio@pofarnet.com.ar 
Subject: Mensaje desde la Antàrtida 
 
Amigos de la familia Paredes, 
 
Muchas gracias por vuestro mensaje. Esperamos que nuestra singladura os parezca 
interesante. 
 
Estamos traduciendo todo al español, y esperamos que esté disponible dentro de unos 
días. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Los investigadores 
 
_________________________ 
 
To: ALGOMEZL@teleline.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Benvolguda Francesca, 
 
Moltes gràcies pel teu missatge d'ànim. Ens alegra que t'agradi poder llegir els 
missatges que no seran diaris, però gairebé. Estigues alerta que tenim a punt moltes 
més fotografies d'animals. 
 
Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: ylosa@pie.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Hola Pris y Hola Sara,  
 
Muchas gracias por vuestro mensaje. Espero que os lo paseis muy bién en el crédito de 
medio ambiente, y no les deis mucho la bulla a Núria y a Montse. Si os gusta la 
Antártida, debeis saber que Núria estuvo un par de veces, así que ella és una veterana 
y le podeis preguntar todo, especialmente por los virus, que le gustan mucho. Ah, 
también le gusta el pan ! 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Els investigadors 
 



_________________________ 
________________________ 
 
To: pct0119@pie.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Benvolguda Consol, 
 
Moltes gràcies pel teu missatge. Ens alegra que t'agradi poder llegir els missatges. De 
moment elq ue més ens ha impressionat ha estat veure els primers gels i la primera illa 
plena de gel. Però esperem veure'n moltes més i poder-vos-ho explicar. 
 
Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: mpunti@pie.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Benvolguda M. Mercè, 
 
Moltes gràcies pel teu missatge. Ens alegra que t'agradi poder llegir els missatges i que 
això et recordi el teu viatge.  
 
Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: joansolvas@ole.com 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Benvolgut Joan, 
 
Moltes gràcies pel teu missatge. Ens alegra que t'agradi poder llegir els missatges i que 
això et faci imaginar aquest viatge que, qui sap, potser algun dia podràs fer. 
 
Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: acsantos@argen.net 



Subject: Mensaje desde la Antàrtida 
 
Amigo Arcadio, 
 
Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que nuestra singladura te parezca 
interesante. 
 
Estamos traduciendo todo al español, y esperamos que esté disponible dentro de unos 
días. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Los investigadores 
 
_________________________ 
 
To: azulkiang@yahoo.com 
Subject: Mensaje desde la Antàrtida 
 
Amiga Carolina, 
 
Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que nuestra singladura te parezca 
interesante. Sepas que estamos traduciendo todo al español, y esperamos que esté 
disponible dentro de unos días. 
 
Si teneis alguna pregunta concreta, podeis hacerla y miraremos de responder, aunque 
esto del correo electrónico a través de satélite va un poco lento. 
 
Recuerdos a tu clase y a tu profesora. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Los investigadores 
 
_________________________ 
 
To: molto@cc.uab.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Hola Isabel, 
 
Gràcies pel missatge, ens alegra que t'hagi agradat. Aquesta història la vam muntar 
una mica per casualitat i ja ens está desbordant, esperem que segueixi sortint bé 
(sense que ens faci oblidar que hem vingut a fer experiments !). 
 
Una abraçada, 
 



Pep (en nom de tots) 
 
_________________________ 
 
To: a8029957@centres.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Benvolguts amics de l'escola Gresol, 
 
Moltes gràcies pel vostre missatge d'ànim. Ens alegra que us agradi poder llegir els 
missatges. Estigueu alerta que tenim a punt moltes més fotografies d'animals. 
 
Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  
 
Els investigadors 
 
_________________________ 
 
To: jaimescg@santandersupernet.com 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 
 
Hola colla de cantamanyanes... clar que hi és el Pep, o qui et penses que l'ha muntat 
aquest sidral apart del Josep-Maria? 
 
Ja hem escrit a unes alumnes teves, però els hem dit que t'ho demanessin primer a tu, 
que en sabies tant o més que nosaltres. Bé, del tema pà, potser en saps més que no 
nosaltres. Vinga companya, aprofita-ho per fer que la colla de brètols que tens 
d'alumnes ens escriguin. 
 
Ah, i dona records a la Montse Batlle, i que escrigui, també. 
 
Abraçades de tots (en un dia de mala mar i temps de gossos). 
 
Pep 
 
_________________________ 
 
To: vicen00@teleline.es 
Subject: Mensaje desde la Antártida 
 
Querido amigo, 
 
Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que nuestra singladura te parezca 
interesante. Sepas que estamos traduciendo todo al español, y esperamos que esté 
disponible dentro de unos días. 
 



Sigue atento nuestra página, porque cada dos o tres días hablaremos de un tema 
distinto, a ser posible ilustrado con imágenes. También ofreceremos enlaces con otras 
páginas, aunque muchas de ellas serán en inglés. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Los investigadores 
 
 
ATENCIÓ !!! Hi ha missatges no contestats. Alguns perquè eren personals, 
d’altres perquè NO HI HAVIA l’ADREÇA ELECTRÒNICA !!! 
 
ATENCIÓ també, que el primer missatge té attachment. 
 
To: jperez12@pie.xtec.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
Attachment: IceEAC.jpg 
 
Amics del col·legi Andreu Castells, 
 
Moltes gràcies pel vostre missatge. La veritat és que no és molt normal això 
d’apadrinar un iceberg... com que no tenen vida gaire llarga, no se’ls sol donar nom. 
Però trobem que això és una bona idea. Així que us diem una posició d’un iceberg i us 
n’enviem una foto aèria. Ja és el vostre iceberg !!! 
 
Posició: 71°  
 
Potser aquest mail no us arriba per la setmana cultural. Però per la festa de final de 
curs, sí ! 
 
Una abraçada des del mar de Weddell, 
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
 
 
To: a8001716@centres.xtec.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Hola Magalí i Hola Clara, 
 
i Hola també al Kaio, a l’Arnau i al Miquel, 
 
Moltes gràcies pels vostres missatges, i pel vostre desig. Com aneu veient intentem 
passar-nos molt bé i mirar d’aconseguir els nostres objectius ! 
 



Una abraçada des del mar de Weddell, 
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
 
 
To: bruneva_1999@yahoo.com 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Amiga Eva, 
 
Gràcies pel teu missatge. Potser ets tu qui ens fa enveja a nosaltres !!! Un viatge amb 
en Tony Soper i dedicat especialment a veure animals... ha de ser magnífic. La veritat 
és que nosaltres hem estat a la Península a la primavera i a l’estiu i hem vist molts més 
animals que no pas aquest cop. Clar que mai havíem vist com es formava el gel marí, 
cosa que ara hem pogut veure. I els pingüins emperadors ! 
 
Efectivament, aquesta és una campanya different pel fet de ser a la tardor: va ser 
dissenyada específicament així. Es volia comparar la vida dels animals bentònics a 
aquesta època de l’any, quan se’ls està cobrint el mar de gel, i no rebran més aliments 
fins a la primavera. També volíem mesurar l’activitat dels organismes del plàncton a 
temperatures properes a la de congelacíó de l’aigua. Nomès ara podíem trobar-ho. 
 
 
Una abraçada des del mar de Weddell, i molts records de la Cova, 
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
 
To: ernesto@reiner.org 
Subject: Mensaje des de la Antártida 
 
Amigo Ernesto, 
 
Gracias por tu mensaje. Esperamos que la web e siga interesando. 
 
Un abrazo des del mar de Weddell, 
 
Los investigadores a bordo del Polarstern 



 
 
 
To: a8043838@centres.xtec.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Amics de l’escola Turó del Cargol, 
 
Gràcies pel vostre missatge. Hores d’ara ja deveu haver vist força imatges de gels i 
d’icebergs. També heu vist com el mar s’anava gelant. Penseu que hi havia dies que 
estàvem a 20 graus sota zero ! 
 
Avui hem vist un vaixell americà que està fent estudis de geologia, però és l’únic vaixell 
que hem vist. I de moment nosaltres ens ho setem passant molt bé, i ens avenim molt. 
Encara queden tres setmanes, però, i vés a saber què passarà ! 
 
Una abraçada des del mar de Weddell, 
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
 
 
To: avazquez@pie.xtec.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Amigos de la escuela Salvador Espriu del Masnou, 
 
Gracias por vuestro mensaje. Evidentemente hace fresco (bueno, ya habeis leído las 
temperaturas, no ?), pero el paisaje es espectacular. 
 
Seguid consultando la web, que todavía saldran más cosas interesantes. 
 
Una abraçada des del mar de Weddell,  
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
 
 
To: med019194@nacom.es 
Subject: Mensaje de la Antártida 
 
Amiga Pilar, 
 



Gracias por tu mensaje. Como quizás has ido comprobando, la web se va construyendo 
también en castellano. Rápidamente nos dimos cuenta de que, a pesar que esto era 
una experiencia piloto a ver como iba, empezábamos a recibir mails de todo el mundo. 
Así que rápidamente decidimos hacer también la versión castellana. Pero los sevillanos 
y la madrileña de nuestro grupo ya empiezan a estar saturados con tanta traducción, 
así que va poco a poco. 
 
Ah, hay cine cada día, pero en alemán... francamente más difícil que el catalán ! 
 
Un abrazo des del mar de Weddell, 
 
Los investigadores a bordo del Polarstern 
 
 
 
 
To: pct0119@pie.xtec.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Amic Lluís, 
 
Gràcies pel teu missatge. No, la piscina és sacsejada per tal que els partits de vaterpolo 
que hi fem sguin més divertits !! Els animals els mantenim en aquaris força més xics. 
 
Vinga, una abraçada des del mar de Weddell, 
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
 
 
To: plopez@pie.xtec.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Amic o amiga “plopez”, 
 
Moltes gràcies pel teu missatge. Esperem realment que els missatges siguin una eina 
de motivació. És per aquesta raó que els escribim ! 
 
Una abraçada des del mar de Weddell, 
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 



 
 
 
To: tourmalet@mx2.redestb.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Amic Miquel, 
 
Moltes gràcies pel teu missatge. Segueix mirant-te les fotos, que encara no han acabat 
!! 
 
Una abraçada des del mar de Weddell,  
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
 
 
To: mpunti@pie.xtec.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Amiga Mercè, 
 
Gràcies pel teu missatge. No nomès hi ha gel verd i blau, sinó que també n’hem trobat 
de negre. D’aquí uns dies potser ho explicarem. Ja n’hem vist alguna de balena, però 
crec que l’època no és la millor. 
 
Una abraçada des del mar de Weddell,  
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
 
 
To: rdamin@ciudad.com.ar 
Subject: Mensaje desde la Antàrtida 
 
Amiga Mónica, 
 
Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que te haya gustado la página web. Por 
aqui nosotros seguimos con el trabajo. 
 
Un abrazo desde el Mar de Weddell, 
 
Los investigadores a bordo del Polarstern 



 
 
 
To: josemag@nil.fut.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Amiga “quasi-biòloga” 
 
Gràcies pel teu missatge. Mirarem de passar-nos-ho tant bé com sigui possible !!  
 
Una abraçada des del mar de Weddell, i molts records als profes de la UAB – molts són 
companys nostres - 
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 
 
 
To: b7000779@centres.xtec.es 
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
 
Amics de l’escola Dr. Robert, 
 
Gràcies pel vostre missatge. No, no tenim massa por dels icebergs. El vaixell té radars 
molt bons que els detecten molt i molt bé. Dalt dels icebergs sol haver-hi lleons marins 
i sobretot, pingüins Adèlia, que són els més comuns per aquestes zones. 
 
Mireu les següents adreces web, que algun mapa bo de l’Antàrtida hauríeu de trobar: 

 http://earth.jsc.nasa.gov/ 
 http://learnz.icair.iac.org.nz/learnz97 
 http://www.glacier.rice.edu/ 
 http://www.icair.iac.org.nz/ 
 http://www.crseo.ucsb.edu/lter/lter.html 
 http://www.antarcticanz.govt.nz/ 
 http://www.nerc-bas.ac.uk/ 
 http://www.awi-bremerhaven.de/Polar/index.html 
 http://astro.uchicago.edu/cara/vtour/pole/ 
 http://www.asa.org/southpole/pictures.htm 
 http://quest.arc.nasa.gov/antarctica/index.html 

 http://www.terraquest.com/antarctica/ 
 
Una abraçada des del mar de Weddell, 
 
Els investigadors a bord del Polarstern 
 



 


