Marco Polo, Ernest Shackleton,
Amelia Earhart, Thor Heyerdahl i Neil
Armstrong. Cinc noms que han passat
a la Història per la seva tenacitat,
valentia i coratge. Tots ells van
perseguir un somni, una idea per a la
majoria inabastable, forassenyada
o simplement impossible.
Un recorregut excepcional per la vida
i les proeses d’aquests cinc herois,
cinc valents, cinc viatgers intrèpids
que van desafiar els elements per
assolir el seu repte.
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Capítol I

QUAN LA TERRA
ERA PLANA

Fa uns set-cents anys, al segle xiii, a Europa no es tenien gaires coneixements de la geografia de la resta
del món. De fet, fins aleshores tan sols havien traçat amb certa precisió el mapa del seu mateix continent. Amèrica encara no havia estat descoberta
pels europeus, i les regions interiors d’Àsia i d’Àfrica eren llocs remots que només es coneixien a través de la gent i dels productes que arribaven fins a
la riba del Mediterrani. Es viatjava a peu, a cavall,
en carro o en vaixell de vela. I, és clar, es donava per
descomptat que la Terra era plana.
Al segle xiii, doncs, anar a un altre continent era
com anar a un altre planeta: un viatge cap a terres
desconegudes.
Fa set-cents anys, un jove anomenat Marco Polo
va decidir emprendre un gran viatge. Va sortir de
Venècia i va travessar Àsia, fins a arribar a la Xina.
Vint-i-quatre anys més tard, va tornar per explicar que havia vist un món meravellós.
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Mapamundi antic, de l’any 1300 aproximadament.
A la part superior s’hi representa Àsia; a la part
inferior, a la dreta, Àfrica, i Europa a l’esquerra.
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Marco Polo va néixer a l’Europa del segle xiii, és a
dir, en plena edat mitjana; una època de castells i
cavallers, però també de ciutats i mercaders.
La major part de la població vivia al camp i eren
serfs, és a dir, estaven al servei d’un senyor, llauraven les seves terres i formaven part del seu exèrcit.
Els senyors o nobles eren els propietaris de castells,
boscos, camps, cases, molins, camins, ponts..., i servien el rei.
El Papa tenia tant de poder com els monarques.
Els monestirs, governats per abats i abadesses de famílies nobles, tenien terres, serfs i biblioteques. Els
llibres es copiaven a mà d’un en un i es guardaven
als monestirs, on quedaven a l’abast de molt pocs.
Les ciutats, petites i emmurallades, eren plenes
de vida i de novetats; hi vivien i s’hi trobaven artesans, mercaders, artistes i científics. Van començar
a alçar-se grans catedrals, esveltes, belles i lluminoses com cap altre edifici fins aleshores; van obrir les
seves portes les primeres universitats, on savis d’arreu d’Europa donaven les lliçons en llatí; les places i els camins cada vegada eren més transitats per
persones i mercaderies...
Tota aquesta vitalitat era bona per al comerç, i
també per a Venècia, una ciutat diferent de totes les
altres.
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Capítol II

UNA FAMÍLIA
DE MERCADERS

Venècia va ser construïda sobre una llacuna, gairebé dins del Mediterrani; és la ciutat dels canals i les
góndoles, una ciutat singular des dels seus orígens.
El seu nom complet era Sereníssima República de
Venècia i era una ciutat-estat; no depenia de cap sobirà o senyor extern a la ciutat, els venecians es governaven a ells mateixos.
La riquesa de la ciutat es basava en el comerç;
els seus ciutadans eren mercaders que viatjaven a
tots els ports del Mediterrani per carregar les seves embarcacions de productes procedents de terres llunyanes. Venècia era, doncs, una ciutat emprenedora que proporcionava a reis, nobles i ciutadans
rics de l’època els productes més preuats.
Marco Polo va néixer l’any 1254 en aquesta Venècia lliure i comerciant. Aquest venecià il·lustre va
rebre el seu nom del patró de la ciutat: Sant Marc
(‘Marco’, en italià). El símbol d’aquest sant també és
el símbol de Venècia: el lleó alat.
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Marco Polo provenia d’una família de mercaders i
exploradors. Pocs mesos abans que Marco naixés,
el seu pare Niccolò i el seu tiet Matteo, que eren
comerciants, van emprendre un llarg viatge. A la
recerca de les meravelloses mercaderies que arribaven d’Orient, es van anar allunyant cada vegada
més de la riba del Mediterrani i es van endinsar
a l’Àsia. A poc a poc, de paisatge en paisatge, de
poble en poble, de caravana en caravana, d’any en
any, van arribar fins al final: fins a la Xina, l’Extrem Orient.
Abans que Niccolò i Matteo Polo emprenguessin
el viatge cap a la Xina, els europeus coneixien bé
l’Orient Mitjà: el nord d’Àfrica, Terra Santa, Pèrsia,
Aràbia..., però pocs s’aventuraven a anar més enllà.
No obstant això, feia molt de temps que les mercaderies recorrien el llarg camí que uneix el Mediterrani amb l’Extrem Orient. Com si fos una gran
cadena humana, els mercaders es passaven els productes de mà en mà, de vaixell en vaixell, de caravana en caravana, carregats en cavalls, camells,
elefants... Aquesta ruta comercial, que unia la Xina
amb Europa passant per l’Índia i l’Orient Mitjà, rep
el nom de Ruta de la Seda i va ser una de les xarxes
d’intercanvi més importants del món. Per aquesta
ruta, a més de la seda que li dóna el nom, es transportaven pedres i metalls preciosos, llana, lli, am11

bre, ivori, goma laca, espècies, vidre, perfums, perles, tints, ceràmica, porcellana, jade, lapislàtzuli...
Així, doncs, Niccolò i Matteo es van proposar recórrer els camins ben traçats de la Ruta de la Seda
i arribar fins al final. El seu primer viatge va durar
quinze anys. Van marxar l’any 1254, van recórrer
tot el continent asiàtic i van arribar fins a la cort del
gran emperador d’Orient, el Gran Khan.
Khublai Khan, l’emperador de l’Extrem Orient
que va conèixer Marco Polo en el seu viatge.
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