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El 10 de gener de 1537 fou enterrada sota l’altar major de l’església de
Toloriu (Alt Urgell, al límit de la Cerdanya), la princesa Maria Moctezuma, filla
del 9è emperador de l’Imperi Asteca, casada amb Joan de Grau, baró de
Toloriu.
Junt amb la princesa s’enterrà una part del fabulós tresor dels asteques.
Bona part de les notícies sobre la descoberta europea de les Amèriques
han estat motiu de múltiples controvèrsies, que, sovint, han travessat els
segles, sense que s’hagin resolt.
Molts dels documents han desaparegut, o bé han estat manipulats (en el
ben entès de que els documents poden contenir informacions amb errors
deliberats). El rerafons era l’enfrontament, a l’Europa occidental, entre regnes i
ciutats-estat just a l’inici de la modernitat, i, també, les rivalitats entre
navegants, pirates i corsaris.
L’Església de Roma hi jugaria un paper no menor, i les ordes religioses
catòliques, les esglésies protestants acabades de néixer, i les comunitats
jueves veieren a Amèrica un gran camp per córrer. D’altra banda, hi havia els
interessos dels americans: dels que formen part d’estats estructurats, amb
ciutats i escriptura, i dels que viuen en economies de recol·lecció, pre-agrícoles.
Els contactes amb els primers seria més convencional. Per exemple,
alguns dels membres de la petita expedició dirigida per Hernan Cortés que va
prendre la direcció de l’Imperi Asteca, es van casar, sembla, amb filles del que
seria el darrer emperador : Moctezuma.
Això és el que feren els cavallers Joan de Grau i Ribó i Pere de Grau
quan es van unir en matrimoni amb Maria i Isabel Xipaguazin Moctezuma.
Maria va anar a viure amb el seu marit i els seus tresors al Pirineu català. Els
tresors fa de segles que es busquen.

Informació més extensa a:
http://www.alturgell.org/Moctezuma.html

