
Els voluntaris catalans

Dilluns, 21 d'agost de 2006 a les 14:00
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Racó Català

Fa uns anys, quan vivíem a Tucson, vaig anar a comprar uns

banderins amb la bandera noruega per celebrar la diada d'aquest

país, com fem cada any i com també es fa cada any entre la

comunitat noruega a la diàspora. Vaig anar a una tenda

important de banderes (Tucson's Map and Flag Center) on em

vaig trobar un noi encuriosit per si era noruec, jo li vaig

contestar que no, era català. Llavors el noi es va interessar

encara més i va estar xerrant amb mi durant una estona. Em va

comentar que Tucson va tenir un exercit de catalans voluntaris

que patrullaven per tota la zona de Sonora i Califòrnia. Des d'aquell dia que em vaig quedar molt

i molt encuriosit i vaig provar de trobar més informació, però no vaig trobar mai massa sobre el

tema.

Aquests dies, i degut a una fotografia al diari Tucson Citizent, m'he posat mans a la feina un altre

cop i he estat prou sorprès de trobar força més informació.

Els Voluntaris Catalans que varen patrullar per la zona del sud-oest americà eren soldats reclutats

desprès de la desfeta de l'11 de setembre. Eren catalans que varen voler marxar a veure món i a

deixar enrere una situació de la qual estaven ben farts. Tot i així, varen deixar la situació descrita

per arribar a una nova terra per lluitar, de manera molt eficaç, contra els natius, els russos, els

americans i els anglesos que eren els que creaven perill a la frontera de la Nova Espanya.

Que cadascú en tregui les conclusions oportunes, però aquest es també un capítol de la nostra

historia.

Podeu trobar molta informació, tot en llegua anglesa, a els següents enllaços:

Second Company Catalonian Volunteers Chronology

http://www.neta.com/%7E1stbooks/colony6.htm

The Catalonian Volunteers And Their Assignments In Northwestern New Spain, 1767-1803

https://icon.army.mil/anon/content/history/html/sanchez.html

També hi ha un llibre sobre el tema, on destaca informació sobre la primera companyia que feia

campanya per el Canadà, però també hi ha informació sobre la companyia de voluntaris catalans

Spanish Bluecoats, escrit per en Joseph P. Sanchez

Personalment, crec que varen ser catalans que degut a la situació creada a Catalunya, varen optar

per veure món, per marxar, quelcom que varen aconseguir, però, segons el meu criteri, seguint

un camí molt incoherent...

Es clar, que es molt fàcil jutjar-los (erròniament) des de la perspectiva d'avui dia.




