
Cristòfor Colom, Ramon Llull i Luís Ulloa

En el llibre  que va editar l’any 1927  pel peruà  d’ascendència gallega, en  Luis
Ulloa,   “Cristòfor Colom fou català”, en el  capítol IX , “Colom i el
Llull·llisme” hi ha unes  15 pàgines on  es parla de Ramon Llull,  del viatge de
Llull en la nau d’un mariner de cognom Colom, de la inspiració llull·lliana en
l'Almirant Colom, del simbolisme en la càbala ( pàgina 91),  la propagació de
la fe cristiana i redempció del Sant Sepulcre.

“ No és – ens diu Ulloa  a la pàgina 92 del llibre – la influència exclusiva ,
diguem-ne directa, de Llull, sinó la del llull·llisme, la que cal cercar en
Colom”

També hi ha un capítol, el  capítol XI,  sobre les sigles  usades  per Colom en la
seva signatura.

“Observem – ens diu Ulloa a la pàgina 113 del llibre – de seguida la forma
triangular, derivada probablement del llull·llisme, i que expressa, sens
dubte, el concepte de la Santíssima Trinitat, una altra de les devocions de
Llull i Colom”.

 “ Cal tenir en compte – continua dient  Ulloa a la pàgina 114  -  que la
imaginació i la psicologia medievals es presentava perfectament a totes
aquestes fantasies, barrejant de vegades el misticisme amb la càbala”

“ Jo m’inclino a creure  - diu a la pàgina 115 - que la interpretació
onomàstica familiar predominava  sobre la merament religiosa, en
l’esperit de l’al·ludida signatura de Cristòfor Colom”

A mi em sembla que el tema de la càbala en la mentalitat de Colom, és un
tema sobre el cal fer-ne més estudis.
I, també em sembla que cal fer-los, distingint entre els cabalistes i els jueus; i
entre els jueus, entre  aquells que són semites, aquells que són  camites i els
que són jafethians. També és important  considerar que la càbala és un “
sistema lògic” que parteix d’unes premisses i que està basada en un
“coneixement natural” , un coneixement basat en  la Naturalesa,  no és una



cosa anti-natural ni un dogmatisme que s’ha de creure sense entendre ni
raonar.
Tampoc és un “saber genealògic”  , propi d’una raça o ètnia,   exclusiu dels
jueus.
És probable que els semites, els camites i els jafethians, cadascun d’ells,
fessin de la càbala  una interpretació diferent.

I, també es possible que els catalans – occitans i provençals1  -  que van donar
a conèixer la càbala al voltants del segle X,  i en llengua catalana, en fessin una
interpretació diferent i genuïnament catalana.

Harold Bloom ens diu que  Ramon Llull i Salvador Espriu estaven influïts per la
càbala, però ningú dubta que aquests, Llull i Espriu,  eren catalans i lligats al
pensament català. Hom considera el pensament català com part , això vol dir
que “participa”, d’un pensament universal, perquè té una “substància” un
esperit, allò que en Josep Trueta en digué en el seu admirable i recomanable
llibre “l’esperit català” ( Penso que també quedaria bé dir-ne:  la cara catalana
de l’Esperit Universal)

Crec que cal estudiar, tal com aconsella en el seu llibre “Colom fou Català” en
Luís Ulloa,  aquesta relació de Colom amb el llull·llisme i la del llull·llisme
amb la càbala, perquè es probable que formi part de les bases ideològiques
de la mentalitat de Colom.

Però, si es demostrés que Colom està influït per la càbala , això no voldrà dir
que Colom sigui jueu. El Colom cabalista,  com el Ramon LLull i Salvador
Espriu cabalistes,  també serà català. La càbala forma part de l’ideal català. Cal
recordar que durant l’Edat Mitjana, Girona,  la ciutat catalana,  la seu de
l’Escola de l’Ànima, la ciutat de Isaac el Cec i Bonastruc ça Porta, era
considerada la “Mare d’Israel”. Cal diferenciar, doncs, entre cabalisme i
judaisme de manera semblant a com diferenciem entre catalanitat i catalans.
Cal diferenciar també entre els corrents culturals que interpreten el concepte de
Déu basant-se en una concepció al·legòrica o en una concepció lineal dels
conceptes: Pare Celestial i Jahvé.  A la Bíblia ja hi trobem la presència històrica
de lluites i guerres fetes  entres els jueus cabalistes i els jueus jahveístes.

Hi ha uns jueus que es volen apropiar  indignament de Colom  relacionant-
lo amb una determinada interpretació de la càbala2  i un espanyols
castellanistes que es volen apropiar indignament de Colom relacionant-lo
amb una determinada interpretació del catolicisme3. Colom podia ser cristià
i no ser catòlic. Colom podia ser cabalista i no ser talmudista o de la tribu de
Judà; no ser semita sinó camita o jafethià.
 

                                                
1
 Probablement també els bascos o el “basco-iberisme” en la línia que relaciona ibers amb hebreus.

2
 Més talmúdica o d’obediència a l’autoritat rabínica que no pas d’interpretació personal i de pensament

naturalista  enraonat
3
 Més dogmàtica o d’obediència a l’autoritat catòlica o vaticanista que no pas d’interpretació personal i de

pensament natural enraonat.



Jo crec que només la catalanitat de Colom, posa les coses en el seu lloc. I,
quan dic les coses, vull dir: persona, mentalitat cultural i voluntat política.
Aquesta mentalitat, diguem-ne “mentalitat colomina” , ja que es deriva del
cognom de Cristòfor Colom, és vàlida, no només pels catalans, sinó que
també ho és  per a tota la Humanitat.
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