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Quan el fred vent hivernal del nord esvalota les aigües del mar, fins a convertir-les en trampa 

funesta que s'entesta a arrossegar el vaixell a l'abisme, els ulls dels marins exhausts, que 

s'agafen desesperadament a les restes de la seva nau, escruten àvids l'horitzó buscant una 

terra ferma que pugui oferir-los salvació. 

Llavors, allà al lluny, apareixen davant d'ells les costes rocoses de Menorca, que resisteixen 

impàvides l'empenta de les gegantines onades que s'estavellen contra les penyes entre núvols 

d'escuma. Lluiten per sobreviure, però pocs marins aconsegueixen escapar del seu tràgic destí. 

Per això, quan en els dies de bonança les seves naus passen properes a la costa, els mariners 

salten a terra i aixequen munts de pedres en honor a les Nereides que habiten en aquelles 

aigües, perquè en cas de desgràcia, els siguin propícies. 

Quan passegis prop d'aquells penya-segats, trobaràs molts d'aquests petits monuments. 

Respecta'ls, ja que són obra d'antics navegants que van estar allà fa milers d'anys, abans que 

la Història comencés a escriure’s. 
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UN PETIT CEMENTIRI 

 

Quan la nostra narradora Anita estava buscant informació per escriure la seva Història dels 

Herois, va llegir per casualitat una carta al director d’un diari. 

Un menorquí que es deia Alberto Gomila explicava que cada any un vaixell de la marina dels 

Estats Units recalava a Maó per netejar i embellir un vell i petit cementiri. 

Intrigada per aquesta notícia, l’Anita va esbrinar que eren les tombes d’uns difunts, tripulants 

d’antics vaixells, que van morir fa més de dos-cents anys. 

Llavors, moltes preguntes es van despertar en la seva ment. 

Quins eren aquells difunts? 

I després de dos-cents anys, per què encara eren recordats pels seus? 

Després d’avançar en la seva investigació, va descobrir una apassionant aventura de valentia 

i honor, una història que desconeixia i que t’explicarà. Van venir de terres llunyanes a lluitar 

contra els pirates de la Mediterrània, i els van vèncer per sempre. 
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Thomas Birch: American Warships Anchored at Port Mahon Spain. 

Alguns d’aquells homes van morir per diferents motius i jeuen allà, en un petit cementiri al 

costat del mar, al port de Maó. 

Va descobrir per què la seva pàtria mai oblida els seus Herois, i per què cada any un vaixell 

s’acosta a Maó i els mariners arreglen les seves tombes. 
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L’USS PHILADELPHIA 

 

Edward Moran: Burning of the Frigate Philadelphia in the Harbor of Tripoli. 
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La Fundació Aurora vol que tots els nens i joves de 7 a 15 anys aprenguin a fer els nusos 

mariners i coneguin l’arboradura dels vells vaixells de vela. 

Amb aquesta finalitat, en la Història dels Herois que l’Anita els explicarà surten cinc naus. 

Una d’elles és l’USS Philadelphia, una fragata de 36 canons construïda l’any 1799. 

Aquí pots veure-la cremar, incendiada perquè no quedés en poder dels pirates. 

 

Mariusz Kozik: USS Philadelphia. 

L’Anita ens explicarà la història del vaixell i de la gent que el tripulava. La fundació buscarà 

patrocinadors perquè els nens de 12 i 13 anys de les escoles construeixin la seva maqueta i 

d’aquesta manera aprenguin com eren aquells vells velers. 
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L’USS CONSTITUTION 

 

L’USS Constitution és una fragata de l’Armada dels Estats Units botada l’any 1797. 

Va participar en la lluita contra els pirates del Mediterrani, i va tenir la seva base en el port de 

Maó. 

Després d’una llarga vida de més de 200 anys, i de sobreviure a mil batalles i tempestats, és la 

joia del museu que porta el seu nom, situat en el port de Boston. 

L’USS Constitution es troba en perfecte estat de conservació, amb la seva tripulació allistada. 
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Podem veure’l en aquesta fotografia de l’any 1997, orgullós, solcant els mars amb el seu velam 
desplegat. 
 

 

No oblideu viatjar a la ciutat de Boston en l’estat de Massachusetts, i visitar les seves 

meravelles, entre les quals destaca l’USS Constitution Museum. 

 

 
 

 

      www.ussconstitutionmuseum.org 

 

 

Aquest museu té les seves instal·lacions en un moll del port de Boston, al costat de les 

drassanes a on es van construir molts grans velers. 
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En el museu es recull la història i la memòria d’aquella època històrica. 

L’USS Constitution està atracat allà, l’últim supervivent dels grans vaixells del Segle XVIII. 

Pujar a bord, i visitar totes les seves dependències amb parets, sostres i sòls de fusta noble 

impecablement conservada, és una experiència inesborrable. 

Tancant els ulls, un pot escoltar el tronar dels seus canons i els crits dels seus mariners quan 

lluitaven contra els pirates. 

La Fundació Aurora promourà l’agermanament de les ciutats de Maó i de Boston, en memòria 

de la seva història en comú, i com a homenatge als ciutadans i marins que van viure a principis 

del Segle XIX. 

Esperem que el record d’aquesta amistat centenària, generarà un flux de turisme cultural cap 

a Boston i cap a l’illa de Menorca, i que el port de Maó es converteixi en una escala 

imprescindible per als creuers que naveguen pel Mediterrani. 

El vell port de Maó, i tota l’illa de Menorca, conserven vestigis històrics i arqueològics, la 

memòria dels quals es perd en la nit dels temps. 
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ABIDE WITH ME 

 

L’any 1847 el poeta Henry Francis Lyte se sentia morir, afectat de tuberculosi. Pastor anglicà 

d’una petita parròquia, es va acomiadar dels seus feligresos, ja que pretenia marxar a 

l’assolellada Itàlia per trobar alleujament a la seva malaltia. 

No va aconseguir arribar al seu destí. Abans de morir, a Niça, va compondre l’himne Abide 

With Me. 

Mai coneixerem la seva música. L’any 1861 el músic William Henry Monk va compondre el seu 

himne Eventide amb la lletra de l’himne de Henry, que es va fer ràpidament famós. Des de 

l’any 1929 s’interpreta en la prèvia de la Rugby Football League Challenge Cup, i en molts 

altres esdeveniments molt populars. 

És una cançó sòbria, melancòlica, d’enganxosa tonada, que la gent canta amb emoció amb els 

ulls humits de llàgrimes. 
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Aquí la pots escoltar interpretada per un gran cantant, un dels millors del Segle XX. 

 

Vídeo: https://youtu.be/_cC4EvrvK7c 

Ara en una bella interpretació durant la Rugby League Challenge Cup Final de l'any 2009. 

 

Vídeo: https://youtu.be/fg3gCw5mm7c
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Interpretada pel meravellós i excepcional Mormon Tabernacle Choir. 

 

Vídeo: https://youtu.be/xFll6fIgRGQ 

La seva lletra doncs, és el punyent cant d’un Humà que es troba abandonat en terrible solitud 

i veu com la mort se li acosta; el cant d’un nàufrag que, agafat a una fusta perdut en la 

immensitat del mar, sent que els seus músculs s’entumeixen pel fred i sap que ningú va a 

trobar-lo; el cant d’un soldat ferit que veu impotent com la seva sang va tenyint la sorra de 

vermell mentre la seva vida s’apaga. 

Abide with me; fast falls the eventide; 

The darkness deepens; Lord, with me abide; 

When other helpers fail and comforts flee, 

Help of the helpless, oh, abide with me.
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