5è Simposi sobre la Descoberta catalana d'Amèrica
(Ajuntament d'Arenys de Munt, 19 de novembre del 2005)

PONÈNCIA: "LA SENYERA A AMÈRICA EN ELS MAPES, GRAVATS I PINTURES
DELS SEGLES XV AL XVIII"
La història que ens a arribat als nostres dies és planera i senzilla: “El Regne de Castella i els
castellans van descobrir i colonitzar el continent americà”. Aquesta ponència posa en Qüestió la
Castellanització de la descoberta d’Amèrica, en contraposició de la descoberta per la Corona d’Aragó.
Tres són els arguments que s’utilitzen:
1. MOSTRANT ALGUNS EXEMPLES DELS ATLES, MAPES i GRAVATS d’AUTORS DE
DIVERSES ESCOLES CARTOGRÀFIQUES DE L’ÈPOCA, (COM LA PORTUGUESA, FRANCESA
I ITALIANA...), ON APAREIX LA SENYERA CATALANA EN TERRITORI AMERICÀ , COM
ARA...

































1502 Mapa anomenat “d’Alberto Cantino”.
1518 Carta Kunstman (Pedro Reinel)
1519 Atles Miller
1535 Mapa de Jorge Reinel
1537 Atles Gaspar Veigas
1543 Atles Guillaume Brouscon
1550-60 Atles anònim, (de la British Library)
1555 Cartes de Guillaume Le Testu
1558 Atles de Diogo Homem
1558 Atles de Sebastiao Lopes
1559 Atles de Andreas Homem
1561 Carta de Bartolomeu Velho
1563 Atles Lazaro Luis
1565 Atles Diogo Homem
1568 Atles Fernão Vaz Dourado
1571 Atles Fernão Vaz Dourado
1576 Atles Fernão Vaz Dourado
1573 Planisferi de Domingos Teixeira
1583 Carta de Sebastiao Lopes
1586 Carta de Luís Texeira (Portugués)
1589 Carta de Baptista Boazzio
1592 Atles de Joan Oliva
1600 Atles Luís Teixeira
1613 Atles de Pierre de Vaulx
1630 Carta Anònima.
1640 Carta João Teixeira Albernaz.
1640 Carta de Joan Oliva.
1706 Mapa Mundi de Da Costa E Miranda.
Gravat XVII de “La Habana”.
Gravat XVII de “Puerto Rico”.
Gravat d’un Mariner d’en Francis Drake.
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2.- CONTEXTUALITZANT EL MOMENT HISTÒRIC, AMB EL MOVIMENT “COMUNERO” I
LES DIVERSES LLEIS I DISPOSICIONS LEGALS DEL REI FELIP II.
MOVIMENT COMUNERO (1518-1522)
 14/MAR/1516. Contra la voluntat del Consell de Castella, i sense que la seva mare hagi estat
declarada incapaç per regnar, el príncep “Carles de Gante” es fa proclamar a Flandes rei de
Catalunya, Aragó, València, ... i de Castella.
 7/FEB/1518. Carles jura els “fueros y libertades de Castilla”
 12/GEN/1519. Mor l’emperador Maximilià.
 28 de juny de 1519. Carles és elegit emperador després de comprometre’s al pagament de grans
quantitats de diners als Set prínceps electors alemanys...
 Entre el 28/JUN/1519 i el 01/OCT/1522 es produeix el “Movimento Comunero” que es la no
acceptació del Rei Carles per part dels nobles i ciutats castellanes. És en aquesta darrera data
01/OCT/1522 i després d’un any i mig de dura repressió, quan el Rei Carles promulga a Valladolid
un perdó general contra el “Movimento Comunero”.
 Els nobles i les ciutats castellanes involucrades en el “Movimento Comunero” contra el Rei Carles
amb motins, insurreccions, revoltes, ajusticiaments dels partidaris del Rei, obstaculitzant les
convocatòries a corts reials, convocant-ne de pròpies a Toledo, reclutant tropes per la “causa
Comunera”, enfrontant-se amb les tropes reials, són: Toledo, Valladolid, León, Múrcia, Zamora,
Madrid, Córdoba, Jaén, Salamanca, Segòvia, Guadalajara, Palència, Caceres, Badajoz, Sevilla,
Ávila, Úbeda, Baeza, Toro...
I ara jo us pregunto, de ser vosaltres el Rei Carles I:
 Enviaríeu a conquistar a “Hernan Cortes i 600 soldats, (tots extremenys/del regne de Castella), a
la conquesta de l’imperi Azteca (1519-1522)?.
 A Juan Sebastián el Cano (Guipuzcoa) a donar la volta al Món (1520-1522)?.
 A Juan Ponce de León (Valladolid) a Florida (1521)?.
 A a Pedro de Alvarado (Badajoz) a Guatemala (1524)?
 A Francisco Pizarro (Trujillo, Cáceres) a la conquesta del Imperi Inca/Perú (1532-33)?.
 Seguiríeu fent sortir totes les expedicions de descobriment i conquesta des de Sevilla que és on
era la “Casa de Contratación”?. Com és que no es van interrompre les expedicions?.
 En nom de qui conquistaven i descobrien nous territoris aquests castellans?. En nom de Castella?
 No seria més normal enviar Caps i tropes “Lleials” a Carles I.
DISPOSICIONS DE FELIP II
• 1556: Felip II prohibeix expressament l’edició de llibres que tractin d’Amèrica sense llicència
especial del Consejo del Reino "bajo pena de muerte y pérdida de todos sus bienes para sus
herederos...“ i prohibia a "...cualquier librero o mercader de libros que lleve, ponga, tenga, o venda
libros prohibidos por la Santa Inquisición".
• 1556/SET: “La Inquisición” inicia la requisa per tota Europa de tot el que troba sobre Amèrica, ja
siguin llibres o mapes .
• 1556/OCT: Felip II ordena als oficials reals dels ports de les Amèriques que "...reconozcan los
libros descargados en sus puertos, y que no permitan la entrada de ninguno".
I ara us torno a preguntar:
• Perquè els Rei i la inquisició intenten controlar, amagar, esborrar i perseguir tot allò que te relació
amb el descobriment d’Amèrica?.
• Quins interessos polítics amagaven aquestes accions?.
• No seria el mateix, que els EE.UU en l’any 2040 intentessin amagar tot el relacionat amb
l’arribada de l’home a la Lluna?
• Quin sentit tindria, si no fos altre que el d’amagar els fets reals de la descoberta americana?.
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3.- PREGUNTANT-NOS D’ON SORTIA EL CONEIXEMENT CASTELLÀ PER PODER
REALITZAR L’EPOPEIA DEL DESCOBRIMENT AMERICÀ.
Es evident que als segle XV i XVI, per anar a l’altre costat de l’Atlàntic eren imprescindibles
importants coneixements nàutics, matemàtics, topogràfics, cartogràfics, astronòmics, en la
construcció de naus, en la confecció dels estris de navegació. Tot això amb independència de la
important estructura i infrastructura administrativa que havia de suportar aquesta empresa.
Es per això que realitzo les següents preguntes, que intenten esbrinar i respondre les importants
discrepàncies, discordances i inexactituds de l’historia oficial castellana.
• Quines són les gestes marítimes castellanes prèvies al descobriment d’Amèrica?.
• Qui podria dir quin és el primer cartògraf castellà i la data de d’elaboració del seu primer mapa?.
• Quines eren i on estaven ubicades les escoles cartogràfiques castellanes en els segles XIV, XV i
XVI?. Qui pot anomenar tres cartògrafs castellans, gallecs, andalusos, extremenys, sevillans,
lleonesos, asturians, o de qualsevol altre part de Castella, sortits d’aquestes escoles dels segles
XIV, XV i XVI?.
• Quins són i on es conserven la quantitat ingent de mapes sortits de la llarga tradició cartogràfica
castellana?.
• Quan van ser fundades aquestes escoles i qui va donar l’ordre de creació de les mateixes?.
• Com és que la història oficial castellana que descriu la descoberta i conquesta d’Amèrica, no ha
deixat ni un sol personatge de renom que fos català, valencià, aragonès, mallorquí, napolità, sicilià,
sard,...?. Perquè llavors hi han banderes catalanes en els mapes antics del nou mon?.
• Perquè els castellans redacten oficialment i per la prosperitat el descobriment d’Amèrica l’any
1604 (112 anys més tard), en la “Historia de los Hechos de los Castellanos”?.
• No posaríeu vosaltres al capdavant del descobriment i conquesta més gran de l’època als millors
preparats d’entre els vostres?. No seria més normal, que aquells que han de comandar i dirigir
una empresa tant gran i complexa siguin personatges cultes i de renom de la vostre societat?.
Dons perquè tots els grans descobridors i conquistadors castellans d’Amèrica són fills de pagesos,
d’agricultors, pastors, llaners i a més a cap d’ells se’ls coneixen estudis?.
• Perquè les naus/vaixells del descobriment anaven totes amb la creu vermella de Sant Jordi, que
no es altre cosa que l’escut de Catalunya i de les institucions polítiques catalanes.
(*) Puntualitzar que el nou projecte d’estatut de Catalunya s’han oblidat de restablir aquest escut
centenari, a la Senyera de Catalunya.
Imaginem-nos
Que els Espanyols escrivissin en l’any 2082, 112 anys després de que l’home posés el peu a la lluna, que
encara que hi haguessin proves (fotografies i pel·lícules), on hi surt la bandera americana, van ser
ells els primers en arribar a la Lluna. Tot i això amb el greuge de no aportar dades demostrables de
cap escola de Astronautes (tipus NASA), cap escola Cartogràfica, cap escola Topogràfica, cap escola
de Pilots i Navegació, ni cap experiència prèvia en viatges marítims similars (currículum).
Per cert qui comandava la nau i l’expedició era un italià fill d’un ramader d’ovelles al qual no se li
coneixen estudis de cap tipus. Aquest fill de ramader, desprès de ser rebut pels reis de mitja
Europa, es presenta davant la Reina Sofia, (que tot sigui dit de pas, com la resta de reis, rep amb
audiència a tothom que li ho demana i més si són estrangers i pobres), li dona les seves joies perquè
en nom de la comunitat Autònoma de “Castella”, viatgi fins la Lluna.
I això no acaba aquí, el reis, un rebutjat per la comunitat “Autònoma de Castella” Ferran el Catòlic i
l’altre combatut pel moviment “Comunero” Carles I, envien totes les exploracions comandades per
analfabets sense cap tipus de preparació i sempre en nom de la Comunitat Autònoma de Castella.
La veritat de tot plegat, es que les comunitats autònomes de la Corona d’Aragó, mai van tenir:
 Ni Escoles Cartogràfiques (escola mallorquina, l’escola més important i predominant de tota l’edat
mitjana, que es caracteritza, entre d’altres, perquè tots els textos estan escrits en català).
 Ni Cartògrafs de renom, (Abrahan Cresques 1375, primer Mapa Mundi de la història).
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Ni tradició Nàutica. De fet a les illes Balears, Sardenya, Sicília, Nàpols, Grècia, ciutats del nord
d’Àfrica, canàries, expedicions a la Xina s’hi va amb “Pont Aeri”...
Ni tradició comercial. Els Consolats de Mar eren una llegenda i el Dret Marítim Català una
Invenció.
En definitiva que aquells que per experiència, coneixement i tradició podien, com a mínim, haver
col·laborat i participat en el descobriment d’Amèrica no hi són. Han estat esborrats de la
història.

La historia sempre l’escriu el vencedor, però qüestionar la veritat establerta, discutir,
contrastar i tornar a investigar és el camí natural que acosta a la veritat. No qüestionar, no
discutir, no contrastar, no tornar a investigar i callar en front de qui posa en qüestió la veritat
establerta es la confirmació tàcita de la nova veritat.
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