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Crònica des de USA
Magí Lluch i Arieti
Acabada la fira BIO2007 amb un èxit de participació i
una destacada presència del sector biotecnològic
català, i els deures fets, em disposo a fer una petita
visita turística per la ciutat. Són les 9:00 del matí del
dijous dia 10 de Maig i inicio un “tour” amb el “bus
turístic”. M’aturo al port, on agafo les “golondrines”
locals.
La vista de la ciutat és espectacular i fa un dia preciós.
El trajecte dura aproximadament mitja hora i arribo a
un altre punt de la costa, on hi ha amarrat un
majestuós veler, que més endavant descobriré que té
una llarga història i que és el motiu d’aquest relat.

Baixo del vaixell que m’ha portat a aquest punt de la
ciutat i em sorprèn veure un museu dedicat al veler,
que descobreixo que porta el nom de “USS
Constitution”. Al carrer, a l’entrada del museu hi ha
una filera de 5 màstils, en un dels quals hi oneja la
senyera. Imagino que el museu allotja alguna
exposició temporal de Catalunya i entro encuriosit per
a veure que hi ha. M’adreço a una noia que estava a la
recepció del museu i li pregunto pel motiu de la
“bandera catalana”. Molt amablement em fa repetir el
que li pregunto, primer pel meu anglès, però també
perquè desconeixia completament el motiu de la
presència d’aquella bandera que onejava al carrer, i
que no sabia que era la de Catalunya. M’adreça a un
company seu que hi havia a l’entrada del museu, a qui
li comento de nou que vinc de Catalunya i que m’ha
sorprès veure la bandera del meu país a l’entrada del
museu. De nou, no entén massa bé el que li pregunto

(jo constato que he de millorar el meu anglès) i sortim
al carrer on li senyalo la senyera. Llavors em diu que sí,
que és ell qui l’isa junt a les altres cada dia, però que
aquesta no en té ni idea de a quin país pertany i que
no coneix el motiu pel que es fa onejar a l’entrada del
museu. El noi, molt amable em fa tornar a entrar a
l’edifici i em diu que li pregunti al responsable del
museu, a qui la noia de recepció el truca per telèfon
per a demanar‐li que vingui a veure si ell pot resoldre
la meva curiositat. Després de tornar a preguntar per
tercer cop el motiu de la presència de la senyera, em
sorprèn constatar que aquesta persona tampoc sap
que la bandera en qüestió és la catalana, però quan
em diu que és ell qui va encarregar que la fessin i el
responsable de que onegi, ja no entenc res de res.
Ràpidament em diu que entri al museu, que
m’explicarà el motiu pel que hi ha aquesta bandera
tant curiosa que sembla que ningú sàpigui d’on és, ni
tant sols aquell que ha fet fer‐la.

Dins el museu, em porta directe a una sala on a
l’entrada hi posa “The Barbary War”, mentre comença
a explicar‐me que el veler “USS Constitution” al que fa
honor el museu, va ser el primer vaixell de guerra de la
flota dels Estats Units pocs després de que aquests
assolissin la independència, i que la seva primera
missió va ser anar a atacar als pirates de la
Mediterrània, i els països que els recolzaven, i que no
deixaven que els Estats Units comerciessin en pau, i
que un cop darrera l’altre atacaven els seus vaixells
comercials.
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Aquesta sala del museu està dedicada gairebé en
exclusiva a una gran batalla que va protagonitzar el
“USS Constitution”: La batalla de Trípoli.

La batalla de Trípoli està representada en un quadre
on hi apareix l’USS Constitution, i on es pot apreciar
perfectament la presència d’un conjunt notable de
senyeres (tot i que aquestes tenen 3 franges vermelles
en comptes de quatre). El responsable de museu,
inspirat amb aquest quadre em comenta que va fer
reproduir la bandera que hi apareix, en referència a
Trípoli (i no a Catalunya).

Jo no soc historiador i no li vaig poder explicar a
aquest senyor tant amable els detalls d’aquesta part
de la història, però si que li vaig dir que poc abans de
que aquesta batalla es produís, Catalunya era un estat
sobirà, amb territoris per tota la mediterrània, i que
una versió molt semblant de la bandera que es
representa en aquest quadre és encara avui la
bandera del nostre país, Catalunya.
Un cop em vaig acomiadar d’aquest senyor, vaig anar
a la biblioteca del museu, encuriosit per aquest episodi
de la història. Cap dels llibres que vaig consultar feia
cap referència a Catalunya i em pregunto si els meus
avantpassats van tenir res a veure amb la primera
gerra internacional que van tenir els Estats Units.

“The Mediterranean service was the school where
our navy received its first lessons, and its influence
has remained to this day and will continue as long as
the navy exists.” Thomas Macdonough, c1822
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