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� «Es busquen homes per
a un viatge perillós. Sou
baix. Fred extrem. Llargs
mesos de foscor completa.
Perill constant. No és se-
gur tornar-ne amb vida.
Honor i reconeixement en
cas d’èxit». En plena eufò-
ria per les expedicions an-
tàrtiques, a aquest anunci
honest i sincer que va pu-
blicar l’explorador brità-
nic Ernest Shackleton en
els diaris hi van respondre
més de 4.000 persones;
moltes eren dones. I això
que no era una oferta de
feina qualsevol: podia cos-
tar-los la vida. Shackleton,
heroi del seu temps, veterà
de les expedicions polars,
va triar 27 homes, amb els
quals va partir rumb cap al
sud l’agost del 1914, pocs
dies abans que esclatés la

Primera Guerra Mundial.
Shackleton tenia una

obsessió: volia fer la pri-
mera travessia de l’Antàr-
tida a peu. Però va fracas-
sar estrepitosament: a tan
sols 160 quilòmetres del
destí (unes poques hores
de navegació), el vaixell
Endurance (en català, ‘re-
sistència’, quina parado-
xa...) va quedar atrapat en-
tre els blocs de glaç del
mar de Weddell i, nou me-
sos després, la pressió el
va esclafar i el va enfonsar.
Va ser llavors quan va co-
mençar la gesta per a la su-
pervivència dels 28 tripu-
lants.

Tot i les terribles condi-
cions (que van comportar
lògics desequilibris men-
tals en molts dels tripu-
lants), el fotògraf de l’ex-
pedició, l’australià Frank

Hurley, va documentar ex-
haustivament en un repor-
tatge fotogràfic colpidor i
ple de bellesa alhora, una
odissea que es va perllon-
gar dos anys i un mes. El
setembre del 1916, Shack-
leton i els seus 27 homes
arribaven a la ciutat xilena
de Punta Arenas. Tots
vius. Un autèntic miracle.
Aquest sí, un èxit, sens
dubte. «No s’ha perdut cap
vida i hem passat per l’in-
fern», va dir Shackleton,
un home lleial, sense por
del risc, de fort tempera-
ment i autoritari, per
molts, la clau de la super-
vivència del grup sencer.

El Museu Marítim de
Barcelona exposa, a partir
d’avui i fins al 24 de fe-
brer, la col·lecció fotogrà-
fica de Frank Hurley que,
com l’agosarat anunci als

diaris de Shackleton, con-
vida el visitant a explorar
l’Antàrtida, la de principi
de segle XX i també la de
principi de segle  XXI, i a
fer-li entendre el misteri,
els perills i l’adrenalina de
tota gran aventura. Atra-
pats al gel. La llegendària
expedició a l’Antàrtida de
Shackleton és una mostra
itinerant (ja s’ha vist a Va-
lència, Jerez, Palma, Va-
lladolid i Sevilla), organit-
zada i patrocinada per la
Fundació Caixa Catalunya
en el marc de l’Any Polar
Internacional 2007-2008,
basada en un projecte ex-
positiu original del Museu
Americà d’Història Natu-
ral de Nova York. El co-
missari, el doctor en cièn-
cies geològiques Jerónimo
López, ha concebut el
muntatge en clau didàctica

per tal que arribi a tots els
públics, i sempre tenint
present que la força per-
tany a les imatges de Hur-
ley. En el recorregut, hi ha
pantalles tàctils amb infor-
macions múltiples i curio-
ses, així com una pantalla
gegant de gel on s’hi pro-
jecten dos vídeos.

L’exposició posa l’ac-
cent principal en la figura
de Shackleton com el pa-
radigma d’esperit aventu-
rer. Recuperat d’aquell
viatge a l’infern del gel, a
finals de 1921 Shackleton
va tornar a l’Antàrtida
amb el repte de cartogra-
fiar el continent austral
amb més precisió. Va ser
el seu últim viatge. Molt a
prop de l’illa de Georgia
del Sud, el 5 de gener del
1922 va patir un atac de
cor.

Una exposició al Museu Marítim ressegueix la gesta per a la supervivència dels 28 aventurers liderats per Ernest
Shackleton que l’any 1914 van fracassar en el seu intent de travessar l’Antàrtida a peu

Viatge a l’infern del gel
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La tripulació de l’Endurance. A la dreta, Alexandra Shackleton, néta de l’explorador, amb un retrat del seu avi. / F. HURLEY/ ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY/EFE

Anna Güell,
premiada amb el
Margarida Xirgu
� Molins de Rei. La Penya
Carlos Lemos que ator-
ga anualment la distin-
ció Margarida Xirgu a
una actriu diferent va
fer públic ahir el vere-
dicte d’aquest any: An-
na Güell rebrà el guar-
dó per la seva interpre-
tació a El mercader, es-
trenat al Grec del 2006.
Güell va debutar el
1980 i darrerament tre-
balla amb Mercè An-
glès i Pep Pla. Aquest
tercet de creadors van
presentar al Grec passat
Leonce i Lena a la
Muntaner. La penya fa
34 anys que distingei-
xen una actriu amb
aquest guardó. L’han
rebut actrius com Núria
Espert, Emma Vilara-
sau, Clara Segura, Lau-
ra Conejero i Maife Gil.
Aquesta actriu, va fer
una conferència sobre
Dona i teatre, moments
abans que es notifiqués
el premi a Güell per te-
lèfon. / J.B.

Un estudi sobre
filosofia moral
rep el premi
Ferrater Mora
� Girona. El professor de
la Universitat de San-
tiago de Compostel·la
Óscar Horta és el gua-
nyador del I Premi Fer-
rater Mora d’assaig,
que convoca la càtedra
creada en memòria del
filòsof a la Universitat
de Girona, per un estudi
sobre la teoria moral
del pensador català. El
lliurament del premi
tindrà lloc al febrer. El
jurat va proclamar gua-
nyadora La filosofia
moral de J. Ferrater
Mora, que serà editada
en castellà i anglès i per
la qual Horta percebrà
6.000 euros. / EL PUNT

L’Envers convida
la poesia i música
celta a La Pedrera
� Barcelona. Envers Cul-
tura Celta és el nom de
l’acte d’homenatge a la
cultura celta que tindrà
lloc avui (19h) a La Pe-
drera. Els poetes Des-
mond Egan, Meredid
Puw Davies i Ana Va-
nessa Gutiérrez llegiran
els seus versos, traduïts
per Meritxell Cucure-
lla-Jorba i el músic Ron
Kavana oferirà un con-
cert. / EL PUNT

es moltes cançons que
Pau Casals va escriure
per il·lustrar les vetllades

musicals que organitzava i per
complaure alguns amics poetes,
no han estat mai editades. Sí, pe-
rò, interpretades. Per primer
cop, l’any 1934 per Conxita Ba-
dia al casal Garbí de Sant Salva-
dor, poc després de conèixer-les.
Més tard, i acompanyades al pia-
no pel seu autor, també es van in-
cloure en els cicles que es feien
al voltant de l’Orquestra Pau Ca-
sals. Assumpta Mateu en va res-

L

catar dotze l’any 2003 i les va
cantar al Vendrell, en un cicle
que recordava els 30 anys de la
mort del mestre. Ara, amb motiu
dels concerts de diumenge al
matí que organitza l’Auditori
Pau Casals de Sant Salvador, les
ha tornat a interpretar, i en un re-
cital que la soprano havia de fer
el mateix dia a la tarda al CCCB
en va incloure dues més, Son
Image sobre un poema de Téo-
phile Gautier i la Cançó dels ele-
fants amb text de Palmira Ja-
quetti. La primera, juntament
amb En sourdine, un text de Ver-
laine, són dues cançons molt es-
pecials amb una atmosfera im-
pressionista, tot i que a Casals no
li agradava Debussy, com si

l’idioma condicionés la música.
La segona és una cançó ritmada i
divertida, ideal, com va passar al
Vendrell, per cloure un concert i
per fer-ne un bis. Cal remarcar
que la Jaquetti va rimar «classe»
amb «estrassa», però no es pot
fer si pronunciem la primera
amb «e» tancada final i la segona
amb «a»final, sinó que s’han de
pronunciar totes dues amb la vo-
cal neutra per fer-les rimar. De la
resta de cançons ens va captivar
De cara al mar sobre un poema
molt bell de Joan Llongueres, i
les dues llargues balades de Ven-
tura Gassol, Dos estels i Nova
Solveig, eren més aviat poemes
musicats tot i l’encert musical
que tenien algunes estrofes, com

la que comença «Si la mitjana
hissa veles...» de la segona.
També cal destacar les quatre
cançons sobre textos d’Apel·les
Mestres i, sobretot, En l’enterra-
ment d’un nin, poema de Verda-
guer. Per sort es va facilitar al
públic el text de les cançons, ja
que la tessitura de molts mo-
ments de música i la peculiar
dicció de la cantant feien difícil
d’entendre tot el text. El nivell
general, però, va ser dolç, poètic
i amb grans moments expres-
sius. Resta esbrinar el contingut
de les altres cançons, que sembla
que també s’editaran, perquè pot
molt ben ser que alguna d’elles
entri, naturalment, en el reperto-
ri dels nostres cantants.

clàssica | assumpta mateu

JORDI MALUQUER

Les cançons mai editades de Pau Casals
� Lloc i dia: Auditori Pau Casals

de Sant Salvador (El Vendrell)
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