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L'Anita, la nostra narradora, explicarà a nens i joves la sorprenent llegenda del bergantí 
Aurora, l’aventura que l’avi d’un vell pescador va viure quan era petit. 

Aquesta història servirà perquè els historiadors els hi facin arribar més informació sobre els 
fenòmens de l'emigració i l'esclavitud. 

També coneixerem que quasi a tots els pobles de la costa mediterrània es van instal·lar 
drassanes a on es van construir nombrosos velers. Desafiant el Terrible Huracà van portar gent 
i mercaderies al nou món, permetent el desenvolupament de l'economia. 

Una bonica peça musical ens farà plorar quan imaginem la tristesa que van sentir els emigrants 
que van deixar les seves terres, potser per no tornar-hi mai més. 
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Aquesta llegenda està fonamentada en fets reals. Ens explica que el bergantí Aurora va sortir 
de la platja de Sitges carregat amb bótes d’exquisida malvasia. El seu destí era Santiago de 
Cuba, a on els vins espirituosos aleshores eren molt preuats. 

Ningú es va adonar que amagat a les bodegues del vaixell hi havia un nen polissó, l’avi del 
pescador que li va explicar aquesta història a l’Anita, la nostra narradora. 

Abans d’arribar al seu destí, es van trobar amb el Terrible Huracà, que va sacsejar el vaixell 
amb violència, per tal que l’oceà l’engolís amb mercaderies i tripulants. 

El nen va sobreviure al naufragi, i va explicar al seu nét fets sorprenents. 

La Fundació Aurora motivarà als professionals que treballen al mar, i als afeccionats als esports 
mariners, perquè transmetin a nens i joves els valors morals que sempre ha tingut la gent del 
mar. 

Tots els nens i joves han de saber fer els nusos mariners, i conèixer l’estructura i principis 
tècnics dels grans velers. Per això, buscarem finançament perquè tots els nens muntin una 
maqueta a les seves escoles. 

Els més petits muntaran la maqueta d’un llaüt. Els nens de 9 a 11 anys la maqueta del bergantí 
goleta Aurora, i els més grans la maqueta del Pamir, un dels P-liners, els reis dels mars. 
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Gairebé hem oblidat que tots els pobles del Mediterrani van tenir durant els Segles XVIII i XIX 
drassanes, a on els mestres de ribera van construir nombrosos vaixells. 

Demanarem a historiadors i afeccionats que recullin tota la memòria històrica d’aquesta 
indústria, i als nens que busquin històries i llegendes, per tal que a cada poble es pugui crear 
un petit museu o memorial que recordi els seus avantpassats pescadors i mariners. 
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Sempre ens caldria tenir present que tots tenim un origen emigrant. Recents estudis genètics 
demostren que tots som fills d’una femella que va viure a l’Àfrica fa uns 300.000 anys, la qual 
va sofrir una mutació que va originar l’espècie dels Humans. 

Sembla que fa uns 30.000 anys vam arribar a Europa i Àsia, i gràcies a les nostres qualitats i 
l’ajut dels cavalls i dels gossos vam superar la darrera glaciació, resultant guanyadors de la 
cursa de l’evolució. 

Quan els historiadors ens expliquin com va evolucionar la nostra cultura, no cessaran 
d'esmentar-nos guerres i invasions. Hem de mostrar a nens i joves que, malgrat la nostra 
distinció física, de pell, sexe, raça o creença, tots hem estat migrants. Sense exclusió, 
pertanyem a l'espècie dels Humans, i tots som igual de valuosos i respectables. 

Ningú ha de quedar-se enrere. Qui de més dons disposi, ha d'oferir la seva ajuda al desfavorit, 
ja que formem part de la mateixa família, al marge de qualsevol diferència. 

Convencem a les futures generacions que la integració de tots és necessària per a assegurar 
la supervivència de la nostra espècie. 

mailto:info@fundacioaurora.cat


 
 

Via Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacioaurora.cat / Telèfon: +34 93 2386860  

 

 

Molts pobles conserven amb cura els vells edificis que van construir els indians, emigrants que 
van tenir la sort de sobreviure i poder tornar a la seva terra a jubilar-se i morir. 

Encara som a temps de poder reconstruir aquesta part tan important del nostre passat, i de la 
història dels pobles d’Amèrica. 

L’Anita va heretar uns interessos a Cuba. Algunes de les històries que explicarà a nens i joves, 
van succeir en aquella meravellosa illa. Per això, la Fundació Aurora també motivarà a tots 
perquè els nens i joves cubans gaudeixin de les seves activitats. Dos dels projectes de la 
fundació relacionats amb la música es desenvoluparan a Cuba. Ja en parlarem més endavant. 

El que és important ara és explicar que la fundació motivarà a que es reconstrueixi la memòria 
històrica de tots els emigrants que Cuba va acollir, i de tots els cubans que van tornar. 
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Les migracions han estat degudes a l’aspiració que han tingut molts Humans de millorar 
econòmicament, o moguts per la gana o la desesperació. 

Altres migracions s’han produït com a conseqüència del desig de conquesta, de dominació. Molts 
territoris han estat conquerits amb guerres i desolació. 

Més tràgica ha sigut l’esclavitud, la degradació d’alguns Humans al nivell de bèsties de càrrega. 
Ens sorprendrà conèixer que els historiadors calculen que un milió d’europeus van ser 
capturats pels pirates i corsaris, i venuts com esclaus als mercats del nord d’Àfrica. De la 
mateixa manera, es calcula que més de dotze milions d’africans van ser segrestats de llurs 
terres i portats a Amèrica a fer treballs forçats. 

Sembla que l’esclavitud és una nafra del passat, però no ens adonem que aquesta gent 
immigrant que viu menyspreada entre nosaltres i treballa sense papers per un sou miserable, 
o malviu de la venda ambulant al carrer, són realment els esclaus del Segle XXI. 

Hem d’educar als nens i joves per tal que quan siguin grans lluitin perquè l’esclavitud 
desaparegui per sempre. 
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Amadeu Vives i Roig va néixer a Collbató el 18 de novembre de 1871, i va morir a Madrid el 2 
de desembre de 1932. 

Compositor molt exitós, va escriure les partitures de més de cent sarsueles i algunes òperes, 
essent molt conegut a la seva època. Entre elles cal destacar la sarsuela Doña Francisquita, i 
l’òpera Maruxa. 

Simpàtic i animós, va fundar l’Orfeó Català amb en Lluís Millet. 

Ací destacarem una de les seves cançons més emotives, L’Emigrant, composta a partir d’una 
poesia de Mossèn Cinto Verdaguer. 

El passatger d’un vaixell que marxa de la seva pàtria, es troba malalt i vol tornar per morir a la 
seva terra. 

Escolta aquesta bonica melodia cantada per Montserrat Caballé i en Josep Carreras en el 
Teatre Bolshoi de Moscou l’any 1989. 
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Vídeo: https://youtu.be/Z91iTVV-nmQ  

La poesia de Mossèn Cinto Verdaguer, diu:  

Dolça Catalunya, 

pàtria del meu cor, 

quan de tu s´allunya 

d´enyorança es mor.

Hermosa vall, bressol de ma infantessa, 

blanc Pirineu 

marges i rius, ermita al cels suspesa, 

per sempre adéu! 

Arpes del bosc, pinsans i caderneres, 

cantau, cantau, 

jo dic plorant a boscos i riberes: 

adéu-siau!

¿On trobaré tos sanitosos climes, 

ton cel daurat? 

Mes ai, mes ai! ¿On trobaré tes cimes,  

bell Montserrat? 

Enlloc veuré, ciutat de Barcelona, 

ta hermosa Seu, 

ni eixos turons, joiells de la corona 

que et posà Déu.

Adéu, germans; adéu-siau, mon pare, 

no us veuré més! 

Oh, si al fossar on jau ma dolça mare,  

jo el llit tingués! 

Oh mariners, el vent que me´n desterra 

que em fa sofrir!  

Estic malalt, mes ai!, torneu-me a terra, 

que hi vull morir! 
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