
EL MISTERI DE L'ILLA DE GEL – ENRIC LARREULA

Basant-se en una notícia escoltada per la ràdio fa molts anys, l'autor ens relata la història de 
l'expedició anglesa del vaixell Bear, que l'any 1884, sota el comandament del capità Schley, 
intentava explorar el nord de Grenlàndia i trobar un camí per acostar-se al pol Nord . A causa d'una 
tempesta, el vaixell va quedar encastat entre el gel. La tripulació es va veure obligada a abandonar-
lo i a preparar-se per passar l'hivern en una illa desconeguda. A partir d'aquell moment, alguns 
membres de la tripulació van desaparèixer i d'altres van ser assassinats d'una manera estranya i 
brutal. Després d'un seguit de peripècies, el capità Schley va descobrir el terrible misteri que 
envoltava aquella illa, però ja no va poder evitar el tràgic final dels seus habitants.

Recorda a fer-ho tot a mà.

1. Fes un resum del llibre.
2. Defineix tempesta amb les teves paraules. Cerca la definició a un diccionari i compara la 

resposta.
3. El text parla de diferents fenòmens meteorològics adversos i un moment cita una turbonada. 

De què es tracta aquest fenomen.
4. Quan surten del vaixell recuperen alguns aparells, entre els quals hi ha un sextant. Defineix-

lo, dibuixa'l i descriu com funciona.
5. El capità aconsegueix trobar una posició determinada per situar l'illa misteriosa, 70º N 

110ºW. Busca per internet aquesta posició i digues què hi ha actualment.
6. En un moment del text es parla de Charles Darwin. Esbrina qui va ser i quina teoria va 

formular. Fes-ne la biografia.
7. Els mariners temen agafar l'escorbut. Busca informació sobre aquesta malaltia i digues si 

està  causada per microorganismes.
8. Es mostren manifestacions de la dinàmica externa del planeta en forma d'esllavissades i 

d'allaus. Quines diferències hi ha entre aquests dos termes?
9. Ja que durant el curs has estudiat els mamífers, fes una fitxa amb dos dels animals que surtin 

en el llibre. Recorda a relacionar-lo amb les funcions vitals dels éssers vius: nutrició relació i 
reproducció. Pots enganxar-ne una fotografia.

10. Troben un espai amb olor a sofre i emissions d'aigua calenta. Són manifestacions de la 
dinàmica interna del planeta. Explica dos fenòmens relacionats amb aquesta dinàmica, surtin 
o no al llibre.

11. Valoració personal del llibre. Digues si t'ha agradat, si t'ha fet mostrar interès per esbrinar 
quina part de veritat i de ficció hi ha en el llibre, buscar informació sobre les condicions de 
vida en zones polars...


