
Entrenant per les platges de Barcelona i El Maresme

arrossegant rodes per simular els trineus antàrtics

Aventura

Tino Morte

Eric Villalón, diversos cops campió paralímpic d’esquí,
només té un 5% de visió. Jesús Noriega, professio-
nal del màrqueting, va néixer sense la mà dreta; i
Xavier Valbuena, professor de biologia al Col·legi
Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat, va perdre una
cama en un accident de moto. Tots tres, amb l’ajuda
de dos guies i uns esquís als peus, van liderar el pro-
jecte Pol Sud Sense Límits, el qual van protagonitzar
del 9 al 20 de gener de 2009.
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Molts ho somien. A molts els passa pel cap alguna

vegada, però pocs són els aventurers que s’atreveixen

a recórrer l’Antàrtida fins al Pol Sud, sobretot si tenim

en compte els molts precedents negatius que hi ha i les

dures condicions de la travessa. El mateix Robert

Falcon Scott CVO (6 de juny 1868–29 de març 1912), el

segon expedicionari de la història en conquerir el Pol

Sud, i que va morir en el viatge de tornada al costat de

tot el seu equip, va definir dramàticament la immensi-

tat blanca i blava de l’Antàrtida amb aquestes paraules:

“Déu meu! Aquest lloc és horrible”. 

Però, als nostres tres herois els va poder més la seva

capacitat de sacrifici i de superació, així com el com-

promís que havien adquirit amb l’Obra Social de La

Caixa, per tirar endavant aquest repte, ja que l’expedi-

ció era un projecte del Programa de Medi Ambient i

Integració de l’Obra Social de l’entitat financera. La

finalitat d’aquest projecte era doble. D’una banda

social, el fet de demostrar les capacitats de les perso-

nes discapacitades, i de l’altra científic, ja que l’expedi-

ció havia de recollir mostres de gel de l’Antàrtida, que

després serien analitzades per l’Institut de les Ciències

Marines (ICM) de Barcelona, el qual formar part del

Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Pol Sud Sense Límits
repte assolit

Any i mig de preparació
Prendre part en una expedició d’aquestes característi-

ques, tant particular, i amb els condicionants que es

donen a l’Antàrtida, requereix més que mai una molt

bona preparació, física i psíquica. L’Eric, el Xavier i el

Jesús van dedicar un any i mig a preparar com calia la

seva expedició, després de superar satisfactòriament

les proves de selecció, ja que no totes les persones

poden fer front a un repte com aquest. Una aventura

que anys enrere difícilment s’haurien imaginat que

protagonitzarien, atès que no totes les persones estan

capacitats per recórrer 250 quilòmetres pel pla antàr-

tic, una de les zones més dures, perilloses i inhòspites

del món, arrossegant els seus respectius trineus d’uns

60 quilograms de pes aproximadament, i sense cap

ajuda externa. De fet, han estat els primers aprotago-

nitzar una expedició com aquesta, i els primers a acon-

seguir-la.

Els tres expedicionaris es van preparar a fons. Van ser

a La Molina, a Groenlàndia, a les platges de Barcelona

arrossegant pneumàtics, al

gimnàs i fins i tot en càmeres de

gel. Havien de saber quina era la

resposta del seu cos a les dures

condicions que s’havien de trobar,

del seu cos i de les seves pròtesis,

en el cas de Xavier Valbuena.

Aquest professor d’un Institut de

l’Hospitalet (Barcelona) va haver de veure quina era la

resposta de la pròtesi de la cama a diverses tempera-

tures, ja que un cop s’està a la gèlida i poc agradable

planúria antàrtica tot ha d’estar sota control i calculat,

com a mínim tot el que es pugui, i per aquesta raó es

van tancar en càmeres de congelació a diferents tem-

peratures per veure quina seria la resposta del seu cos.

Ho feien en unes habitacions preparades, amb una des-

tral que hi havia a la paret de la cambra, per si en cas

d’emergència l’havien de fer servir per trencar la porta

i poder sortir a l’exterior. Per fortuna, no hi van haver de

recórrer cap dia, tot i que en el decurs dels dotze dies

que va durar l’expedició no tot va anar sobre rodes.

De fet, Eric Villalón –vegeu el quadre de l’entrevista– va

patir una gastritis, i durant tres dies no va poder ingerir

res de sòlid i poc de líquid, tot un handicap donades les

calories que es necessiten en un lloc com el Pol Sud, i

a més quan no només s’havia de caminar, sinó tirar

d’un trineu amb 60 quilograms; i tampoc ens hem

d’oblidar dels problemes físics que va patir Xavier

Valbuena. Però, per més problemes, per més dificul-

tats que patís algun membre de l’expedició, aquesta va

estar unida en tot moment. L’esperit d’equip, de treba-

llar conjuntament amb una idea comuna al cap, i d’afa-

vorir la creació d’una dinàmica positiva és bàsica en

tota expedició, més encara en una aventura extrema

d’aquestes característiques, on no val a badar, i qual-

sevol errada podria tenir greus conseqüències.

Afortunadament, tots aquests problemes i d’altres difi-

cultats, van quedar en un no res quan, després de dotze

dies esgotadors, els tres herois

d’aquest relat van arribar al Pol

Sud geogràfic el 20 de gener de

2009. Enrere quedaven l’esgota-

ment i els problemes físics,

l’esgotament –no havia de ser

gens fàcil aixecar cada nit un

campament al gel, amb les condi-

cions regnants–, la por a la hipotèrmia, a què qualsevol

factor, qualsevol variable, calculada o no calculada,

tirés per terra tot l’esforç dels expedicionaris i de la

molta gent que hi havia treballant al voltant… Uns pen-

saments que van desaparèixer del cap en el moment

que l’Eric, el Xavier i el Jesús van trepitjar per fi el Pol

Sud geogràfic. No podien plorar de l’alegria que sentien

perquè el fred els hagués congelat les llàgrimes, però

el fred no els va suposar cap impediment per començar

a saltar amb els esquís, abraçar-se i mirar el cel, tot

donant les gràcies.

Fitxa tècnica
Distància recorreguda: 250 quilòmetres

Les etapes una a una
Primera: Barcelona-Punta Arenas, Xile. Punta

Arenas, a l’extrem austral del continent sud-ame-

ricà, és la ciutat més cosmopolita de la Patagònia

xilena. Està situada a 53º de latitud sud, a la riba de

l’estret de Magallanes, i a pocs quilòmetres del Cap

d’Hornos.

Segona: Punta Arenas-Patriot Hills. Situada a 80º

de latitud sud, Patriot Hills és el campament base

per a un gran nombre d’expedicions internacionals,

no militars, que es duen a terme al cor de

l’Antàrtida. Es troba prop del massís Vinson, 4.892

metres.

Tercera: Patriot Hills-Latitud 88ºS. En aquesta

latitud no hi ha absolutament res més que un infinit

desert gelat, que ocupa una superfície de més d’un

milió de quilòmetres quadrats. És el punt de la

Terra més allunyat d’allò que es coneix com a civi-

lització.

Quarta: Latitud 88ºS Pol Sud. El Pol Sud és el punt

on coincideixen tots els meridians terrestres a la

latitud 90ºS. Un lloc mític i carregat de romanticis-

me, que va ser conquerit per primer cop per l’expe-

dició del noruec Roald Amudsen, el 14 de desembre

de 1911.

Expedicionaris
Eric Villalón. Barcelona, 1974. Auxiliar tècnic en

Ciències Agropecuàries, tècnic de nivell dos d'esquí

alpí. Ha estat onze anys amb l'equip paralímpic

d'esquí, i ha aconseguit un total de cinc ors, tres

plates i un bronze paralímpics.

Xavier Valbuena. Vilassar, Barcelona, 1964. És

biòleg, màster en Comunicació i Producció

Audiovisual i professor de ciències al Colegi Tecla

Sala de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). És

autor d’alguns curtmetratges de ficció, com ara

‘Hotel Moebius’, capità de iot, especialista en la

didàctica de l’astronomia…

Jesús Noriega. Barcelona, 1972. És llicenciat en

gestió comercial i màrqueting. Ha aconseguit un

total de vuit medalles d’or en natació als Jocs

Paralímpics, és productor d’una multinacional ale-

manya, esquiador i ciclista, està casat i té tres fills.

Acabats d’aterrar a la base antàrtica de Patriot Hills

Els exploradors

van lluitar amb

temperatures de fins a

-40º graus i vents que

arribaven als 300 km/h

Els tres al Pol Sud geogràfic amb el primer rellotge 

de sol preparat per operar al Pol Sud fet per la 

Societat Nomònica de Catalunya i que es va quedar 

a la base americana situada en aquest lloc.



Projecte científic
L’expedició al Pol Sud també tenia un marcat caràcter

científic, ja que els expedicionaris van prendre mostres

de la vida microbiana i de possible contaminació per

metalls. Cada dia els exploradors recollien mostres de

gel de l’Antàrtida, que després varen conservar com

calia, per posteriorment ser analitzades a l’Institut de

Ciències del Mar de Barcelona. El Consell Superior

d’Investigacions Científiques (CSIC) va assessorar del

procediment a seguir als aventurers, ja que en el

decurs dels dotze dies que va durar l’expedició van

haver d’agafar a diari mostres del gel de la superfície,

així com d’un metre de profunditat. Unes mostres que

representaven la vida de fa deu o dotze anys, proporcio-

nant una excel.lent plataforma per a fer diferents estu-

dis, ja que el Pol Sud, com el Nord, són un gran

baròmetre de quin és el funcionament del Planeta, ja

que les zones fredes atrauen i conserven els contami-

nants. 

Després de veure l’èxit de l’aventura, tant a nivell social

com científic, no seria d’estranyar que en el futur es

dugués a terme una expedició de similars característi-

ques. Aquesta és la idea que li balla pel cap al biòleg

marí Josep Maria Gili, investigador de l’Institut de

Ciències Marines (ICM) i una de les pedres angulars del

projecte del Pol Sud. La combinació d’aventura extre-

ma i ciència l’ha convençut, i per aquesta raó no seria

estrany que en el futur es dugués a terme una expedi-

ció de similars característiques, però amb un canvi

d’escenari radical, a l’Amazones, en una mostra més

de les infinites capacitats dels discapacitats. �

www.polsudsenselimits.org

El llibre
Aquest reportatge, molt més estès, i amb

moltes més opinions, ha quedat recollit en un

llibre commovedor, el qual han titulat ‘Polo

Sur Sin Límites, la capacidad de los discapaci-

tados’. Ha estat publicat per Plataforma

Editorial –www.plataformaeditorial.com–,

amb el pròleg de José Montilla, president de la

Generalitat de Catalunya

Eric Villalón, “Voliem demostrar
les capacitats dels discapacitats”

Auxiliar tècnic en Ciències Agropecuàries, Eric
Villalón (Barcelona, 1974) és l’esportista espan-
yol amb més guardons a la història del món
paralímpic. Inquiet i amb un esperit de supera-
ció i d’aventura insuperable, l’Eric va quedar
meravellat amb la immensitat antàrtica i espera
que aquesta expedició serveixi per “seguir
demostrant les capacitats dels discapacitats, i
que hi ha tantes capacitats com discapacitats”.

Eric, com va sorgir l'oportunitat de protagonitzar
una expedició com aquesta?
Va sorgir d'un grup d'amics que estava treballant

per un altre projecte. Vam tenir la necessitat de fer

alguna cosa per començar a canviar la percepció de les

persones considerades normals cap a les persones

discapacitades, tot enriquint el projecte amb l'esport, la

investigació, la ciència i el vessant social. 

Quina era la finalitat?
Seguir demostrant les capacitats dels discapacitats, i

que hi ha tantes capacitats com discapacitats.

Creus que l'entrenament per poder fer front a un
repte com aquest va ser molt dur, oi?
Va ser dur i llarg com tot gran repte, requeria esforç i

constància per arribar a assolir els coneixements i la

forma física per garantir l'èxit. Però, vam tenir bons

companys de viatge, com en Rafa i la Lierni, que es van

encarregar de tot el preparatori físic i fisioterapèutic, i

La Molina, que ens va cedir les seves instal.lacions per

fer-hi un entrenament de qualitat, així com els conge-

ladors de l'Institut de Ciències del Mar.

Què és el més complicat en una expedició d'aquestes
característiques?
D’entrada, equilibrar molt les forces de tots, ja que tots

havíem d’estar preparats per assumir el paper dels

altres en una situació compromesa, com podria ser el

muntatge i desmuntatge del campament, la recollida

de mostres, l’arrossegament de les pulques, l’orienta-

ció i la comunicació; i això ho fa complicat, ja que tots

tres teníem característiques diferents.

Hi ha un tema del que es parla poc i és el de la logís-
tica, que és força important en un repte com aquest,
oi, ja que no pot fallar.
I tant! Montse Garcia  –directora del projecte– va fer

una feina duríssima i excel.lent feina, perquè res que-
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dés a l'atzar, tot i comptar amb l'experiència de Josep

M. Gili. Realment, va dormir poc per deixar-ho tot

enllestit. Imagineu-vos que sortir de l'Antàrtida és una

tasca impossible si fa mal temps. Es va organitzar la

tornada perquè fos la millor possible, sobre tot pel

transport frigorífic de Punta Arenas – ciutat i port de

l’extrem austral de Xile– a Barcelona pe les mostres de

gel i neu que dúiem. Aquestes mostres no podien per-

dre temperatura en cap moment per poder ser investi-

gades com cal.

Què destacaries per damunt de tot d'aquesta expedi-
ció?
El treball en equip, el compromís dels que vam ser a

l'Antàrtida i els dels que es van quedar aquí perquè res

fallés. La cultura del treball ben fet i l'esforç ens va

recompensar.

Tria tres moments de l'expedició?
Quan buscàvem patrocini. La dura solitud quan guiaves

el grup pel vell mig de l'Antàrtida i el Pol Sud.

Suposo que ha d'haver-hi molts moments de pati-
ment, de glòria, de pensar en moltes coses, oi?
I tant, i la majoria succeeixen quan encara ni has mar-

xat, i un copallí el cap no para de donar voltes, tot i el

primitivisme de la situació et converteixes en un autò-

mat.

Què és el que més t'ha sorprès?
La immensitat antàrtica, la seva duresa, aquell horitzó

infinit, el buit absolut, i a la vegada la riquesa de la bio-

massa en les seves costes; i la reacció de la gent, que

alguna persona et digui "ens heu donat una lliçó", quan

molta gent no creia en nosaltres. Frases i situacions

com les que et dic dóna sentit al projecte.

El material, els esquís que fèieu servir per des-
plaçar-vos, necessitava d'un tractament especial?
Vam utilitzar esquís de muntanya, en els quals hi vam

collar amb uns cargols les pells de foca, ja que amb les

temperatures antàrtiques la cola no dura gens. La fixa-

ció era una placa fina de tefló amb dues corretges que

fermaven les botes toves que dúiem. Tractament de

ceres no en vàrem fer pas, i en cara que haguéssim

esquiat per algun pendent, amb una temperatura de

neu de -38, no haguéssim lliscat gens.

En algun moment de l'aventura vau passar por?
Por no, però problemes sí. Jo mateix vaig patir una gas-

tritis, i durant tres dies no vaig poder ingerir res de

sòlids i poc de líquid, en un lloc on el desgast calòric sol

rondar les 5.000 calories dia. Va arribar el moment que

em vaig posar al servei que em despatxessin d'allí si

feia falta, ja que el projecte era més important que jo.

Va haver-hi alguna ‘pajara’ d'en Xavier o la fatiga d’en

Jesús per portar el pes que no podia portar jo. Però, en

definitiva, el treball en equip dels cinc que hi vam anar

va ser perfecte.

Per a qui no et conegui una mica, li podries explicar
qui és Eric Villalón?
Tinc trenta-sis anys, sóc auxiliar tècnic agropecuari,

tècnic de nivell dos d'esquí alpí. He estat onze anys amb

l'equip paralímpic d'esquí, i he aconseguit un total de

cinc ors, tres plates i un bronze paralímpics. També he

guanyat una Copa del Món absoluta, i he estat campió

del món d'esquí en diverses ocasions. Tots aquests

èxits esportius han estat possibles gràcies als meus

guies i entrenadors, com Josep Maria Vilamitjana, Pere

Comet, Hodey Iurrita, Silvana Mestres, Jordi Carbonell,

i tants d'altres; així com a una família i uns amics que

m'han motivat per ser com sóc.

El que has/heu demostrat és que tenir una defi-
ciència visual no és, ni ha de ser cap impediment.
Tot plegat es demostra dia a dia al llarg de tota una

vida, però aquest projecte ha llançat un crit al cel,

perquè ens oblidem de les etiquetes i els estereo-

tips, i ens dediquem a potenciar les nostres capaci-

tats. Serveix per demostrar que lluitem per assolir

diners que ens empenyin endavant, i que ens ajudin

a superar les limitacions personals que ens disca-

paciten.

Escolta, i què veies a l'Antàrtida?, ja que tinc
entès que sí que tens una mica de visió.*
Bé, el que veig sempre: volums, formes, colors, i

molta concentració, però sobretot aquí a la ciutat,

perquè allí era tot blanc, blau del cel si feia bo, i les

taques vermelles dels companys o del compàs si

guiava el grup.

Quins són els propers reptes que tens al cap?
Ara mateix estic treballant per a la Fundació de la

Navegació Oceànica de Barcelona que, conjunta-

ment amb l'associació Zero Límits que vam crear

arran de l'expedició, continuarà empenyent les

capacitats dels discapacitats en un projecte relacio-

nat amb la Barcelona World Race, i no puc dir més.

*L’Eric va néixer amb una deformació al nervi òptic

i una altra a la retina, i a més pateix miopia i nistag-

mus. Té un 5% de visió.

**Nota: Si vols conèixer una mica més a l’Eric

Villalón pots anar al web de la revista

–www.esportsdhivern.cat– i consultar l’article

‘Esquí per a discapacitats’, publicat al número 4 de

la tercera temporada.

Cada dia s’agafaven mostres

de gel amb una finalitat científica

Entrenament a Noruega

Patriot Hills mentre esperaven millora del temps

Eric amb el compàs, guiant el grup


