
Pals recrea la sortida de Colom cap a Amèrica

una alternativa històrica? hi ha una teoria que afirma que el mariner cristòfor

colom va sortir del port de pals i no de palos per anar a descobrir amèrica. ahir es

va representar teatralment per primera vegada.

PALS | JORDI VERA

"Benvolguts habitants de la vila de

Pals: en aquest dia de nostre senyor

del 3 d'agost de 1492, us convoquem

a tots a la plaça Major passades les 6

de la tarda per rebre i acompanyar el

més gran dels navegants i almirall

catalans de la nostra gloriosa

marina: Joan Cristòfor Colom".

Amb aquestes paraules del pregoner

del poble, va començar ahir a Pals la

recreació teatral de la sortida de

Cristòfor Colom cap a Amèrica. Es

tractava d'un acte organitzat per primer cop per la Fundació d'Estudis Històrics de

Catalunya i la Xarxa d'Establiments amb Consciència Nacional (Xecna), amb el suport

de l'Ajuntament. "Nosaltres no som ningú per dir si la teoria que Colom va sortir d'aquí

és certa o no, però ens va semblar un projecte molt bonic i vam acceptar", va explicar la

regidora Marisol Perea.

L'espectacle, a càrrec de la companyia banyolina Alma Cubrae, va intentar reproduir de

la manera més exacta possible la suposada partida de Colom de Pals cap a Amèrica, que

segons els organitzadors va tenir lloc el 3 d'agost d'ara fa 516 anys. La comitiva va sortir

de la casa de cultura, Ca la Pruna, va recollir els cavalls i va tornar a pujar cap al nucli

antic del poble, on el pregoner va anunciar que tot seguit anirien a la plaça de

l'Ajuntament perquè el virrei, Enric II d'Empúries, donés la seva benedicció. Els

mariners i soldats van escortar Colom tota l'estona fins arribar davant del consistori, on

la plaça estava plena a vessar que va donar la benvinguda, a crits, al mariner.

Tot seguit van repicar les campanes i la següent parada va ser l'església de Pals, que va

quedar petita davant la multitud que volia veure la benedicció religiosa de Colom. El

recorregut va finalitzar de nou a Ca la Pruna, on van tenir lloc diverses conferències

relacionades amb la marina de l'època i on es va defensar la teoria que el mariner va

sortir del port de Pals i no de Palos.

L'historiador Narcís Subirana va presentar una maqueta on es demostrava que Pals tenia

un port natural bastant important en forma de ferradura, que es va mantenir vigent fins

al segle XIX. Llavors, va indicar, els sediments el van acabar tapant i ara la sorra arriba

fins a 200 metres més enllà del port. A més, es va presentar el rom català per part de

Xenca, i la festa va acabar amb un cremat per a tothom.

Tot i que aquesta primera edició s'ha organitzat en només un mes i ha comptat amb

l'ajut de nombrosos voluntaris, l'objectiu és mantenir aquesta cita cada any i dotar-la de



més recursos, ja que ahir va aconseguir un notable èxit de públic, entre el qual hi havia

molts turistes que s'ho miraven entre sorpresos i encuriosits. "Part molt important de la

història de Pals que està molt perduda, i els experts diuen que això és perquè s'ha

amagat", va indicar Perea. Malgrat que se sospita que Colom va sortir el 3 d'agost,

enguany s'ha celebrat la representació el dia 2 per qüestions d'agenda.
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