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En Jordi Bilbeny porta anys afirmant que En Colom va morir als 92 anys. Els seus
detractors ho neguen, sense cap més altra raó que "no és possible que un home
visqués tant". Ara, En Pere Baladron, després d'una acurada recerca, ens mostra un
llistat de personatges de l'Edat Mitjana, que van viure entre 70 i 100 anys i fa totalment
versemblant la gran vellesa del Descobridor, avalada per ell mateix en els seus propis
escrits, i pels cronistes que el van tractar.
Fa uns 15 anys que segueixo En Jordi
Bilbeny,

del

qual

estic

completament

convençut del que diu, perquè ho he
constatat

a

través

d'investigacions

pròpies. Fins ara, només he sentit o llegit
que estan en contra de les seves tesis,
majorment gent de l'àmbit universitari, i
no pas perquè aportin proves contundents
contràries, sinó que, per exemple, en el cas de l'edat d'En Cristòfor Colom, n'hi ha un que assegura
que tot el que diu són mentides i a més que ell (en Bilbeny) ho sap. Jo, per la meva part, vull fer
una aportació per provar que això no és així. Sobre l'edat del descobridor diuen els detractors que
no pot ser el que diu En Bilbeny (que En Colom morís als 92 anys) perquè, a l'Edat Mitjana , la gent
no vivia tant. I jo dic: per què no? És veritat que la gent no vivia tant, però depenia dels treballs que
es feien i, sobretot, de la salut. Naturalment que la gent del camp, que molts d'ells tenien entre 8 i
10 fills i que la meitat morien abans d'arribar a adults, la mitjana era molt baixa. Però us
donaré moltes proves de personatges d'aquell temps que proven també el contrari, I que tenien
d'entre 70 i fins a 100 anys, per exemple:
Francisco de los Cobos, 70 anys; Francisco Jiménez de Cisneros, 81; Joan Margarit Requesens,
Bisbe, 86; Francesc de Paula, fundador de l'Orde dels Mínims, 91; el Papa Luna, d'Avinyó, 95; Albert
Bouts, pintor flamenc, 93; i, per últim, Ramon de Penyafort, 100.
Aquests tan sols en són uns quants. Però, com veureu, n'hi ha molts més i la llista podria ser
interminable:
Donat d'Àngel Bramant

1444-1514 >>70

Nicolau Copèrnic

1473-1543 >>70

Henric I de Brabant

1165-1235 >>70

Marco Polo

1254-1324 >>70

Gonzalo Jiménez de Quesada

1509-1579 >>70

Nicolau II, Papa

990-1061 >>71

Joan II de Ribagorça

1457-1528 >>71

Alexandre III, Papa

1110-1181 >>71

Gregori IX, Papa

1170-1241 >>71

Renat d'Anjou, rei de Catalunya 1409-1480 >>71
Teodulf d'Orleans, bisbe

742 - 814 >>72

Piero della Francesca, pintor

1420-1492 >>72

Alexandre VI, Papa

1431-1503 >>72

Henrich de Gant

1220-1293 >>73

Joan de Fonseca

1451-1524 >>73

Calix II, Papa

1050-1124 >>74

Martí IV, Papa

1210-1285 >>75

Vicent Masip, pintor

1475-1550 >>75

Duc d'Alba

1507-1582 >>75

Tintoreto, pintor

1518-1594 >>76

Isidor de Sevilla

560- 636

Arnulf, bisbe

933-1010 >>77

Honori lV, Papa

1210-1287 >>77

Frederic d'Habsburg

1415-1493 >>78

Jaume Ferrer de Blanes

1445-1523 >>78

>>76

Gonzalo Fernández de Oviedo 1478-1557 >>79
Maria de Mendoza y Sarmiento 1508-1587 >>79
Adrià ll, Papa

792- 872

>>80

Joan ll d'Aragó, rei

1398-1479 >>81

Celestí V, Papa

1215-1296 >>81

Sebastià Cabot

1476-1557 >>81

Francesc Eiximenis

1327-1409 >>82

Bartomeu Cases o Casaus

1484-1566 >>82

Gerard Copèrnic

1512-1594 >>82

Gregori Xlll, Papa

1502-1585 >>83

Nicolau Eimerich

1316-1399 >>83

Josep Margarit de Biure

1602-1685 >>83

Jaume Marquilles

1368-1451 >>83

Maiol de Cluny

910- 994

Ramon Llull

1232-1316 >>84

Joan XXll, Papa

1249-1334 >>85

Feliu de Marimon, noble

1636-1721 >>85

Miquel Àngel Buonarroti

1475-1564 >>89

Gregori lX, Papa

1143-1241 >>98

>>84

Espero que us hagi pogut convèncer.
Per tant, vistos tots aquests personatges que van viure quasi fins als cent anys, no és tan difícil
entendre que En Colom pogués arribar als 92.
Pere Baladron
Països Baixos
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