
Presentació del llibre “Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom” David Bassa entrevista Jordi
Bilbeny a Cervera

Dissabte, 4 de desembre de 2004, a les 7 de la tarda, la sala “Francesc Buireu” s’omplí de gom a
gom per acollir Jordi Bilbeny i David Bassa en la presentació del seu llibre.

David Bassa explicà com, interessat pel tema,  s’havia documentat llegint el que s’ha anat
publicant i que, com a periodista, ha de col·laborar a fer notícia i per això, en el llibre, planteja les
preguntes que més poden ajudar a aclarir el tema de Colom i la descoberta d’Amèrica.

Jordi Bilbeny afirmà que la història és una part de nosaltres mateixos i recuperar la història és
recuperar-nos individualment i col·lectiva. Parlà de la forta censura que hem patit des de segles en els que
se’ns ha servit una història oficial que ha emmascarat l’origen català de Colom, que ell vinculà amb els
Colom de Barcelona.

Cal anar desmuntant la història oficial a partir de tants indicis com trobem al nostre país.

Cal que siguem molts, digué, perquè és una feina d’investigació per a la qual és difícil trobar
recursos.

A la pregunta sobre què hi havia de la relació Colom i Tarroja respongué que a la Segarra s’hi
trobem molts indicis que s’han d’anar comprovant. Segurament existeix una relació de Colom amb la
Segarra on consta que també hi havia part de la família Colom que, vinguda de Cardona s’havia instal·lat
a les comarques de Lleida.

Tothom restà perplex quan Jordi Bilbeny va dir: Per què no podem dir que Sebastian Elcano era
en realitat Sebastià Sacirera del Canós?

És per això que fa falta que molts investiguin per anar trobant la documentació corresponent que,
ben segur, hi és.

L’acte va ser presentat per Adrià Marquilles, president del Consell comarcal de la Segarra i el
tema i els personatges per Isidor Cònsul, crític literari i editor.

Narcís Saladrigues
10 de decembre de 2004


