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 CATALUNYA-CRISTOFOR COLOM (Previsió)

Historiador sosté Colom va pertànyer a la noblesa

barcelonina

Barcelona, 9 mar (EFE).- L'historiador Jordi Bilbeny sosté que Cristòfor Colom va pertànyer a la noblesa

barcelonina, va ser diputat, governador, militar, corsari, membre del Consell d'Estat i va tenir un germà president de

la Generalitat i un altre de l'Església.

Totes aquestes hipòtesis històriques són argumentades per Bilbeny en el seu llibre "Cristòfor Colom. Príncep de

Catalunya" (Editorial Proa), resultat de gairebé vint anys d'investigacions que van partir de l'interès inicial d'escriure

una novel·la històrica sobre la figura de l'almirall.

Les investigacions i les lectures dels llibres d'història van fer veure a Bilbeny una sèrie de "contradiccions

historiogràfiques" que van despertar en ell el seu interès per descobrir la "veritable història"

.

L'historiador recorda que "la versió més divulgada d'aquest període ens diu que Colom era un llaner genovès o un

taverner del rei, sorgit del misteri, sense carrera política ni militar, sense estudis de dret ni de fiscalitat"

.

Per Bilbeny, "és impensable que els Reis Catòlics, amb l'acceptació de la cort i la conformitat de lleis i institucions,

nomenessin Colom virrei, almirall, governador i capità general del nou regne de les Indies"

.

Per haver accedit a aquests alts càrrecs, Colom, reivindica Bilbeny, "va haver de tenir una consideració social

superior, doncs de fet els reis de la Corona d'Aragó, començant per Ferran el Catòlic, van ser abans virreis, un càrrec

que ocupaven sempre membres de la família reial "

.

Bilbeny apunta que Colom va tenir fins i tot més poder que el rei, doncs va arribar a crear "un virregnat hereditari,

que van continuar el seu fill i el seu nét"

.

Per recolzar les seves tesis de l'origen barceloní del navegant, l'autor assenyala que "Colom signava sempre els seus

documents com a virrei, una paraula catalana, que no existia en el castellà de l'època, llengua en la qual s'utilitzava

el terme 'visorrey'"

.

En el seu llibre, Bilbeny aporta un fragment del planisferi del cosmògraf reial Sebastià Cabot de 1544, en el qual

apareix el mapa de la península ibèrica amb un únic 'Palus', situat a Catalunya.

Segons l'opinió de Bilbeny, Colom mai no va poder salpar de Pals de Moguer (Huelva) "camí de França", sinó que

devia sortir amb les tres calaveres del port gironí de Pals (Alt Empordà).

Bilbeny afegeix que "en l'últim terç del segle XIX, nombrosos historiadors, alguns membres de la Reial Acadèmia

de la Història, van donar per tancat el tema de què Colom no havia passat mai per Palos de Moguer.

En contra de la historiografia generalment acceptada de què Colom era un home d'uns 40 anys quan arriba per

primera vegada a Amèrica, Bilbeny argumenta que "havia de tenir uns 68 anys, era un home venerable i devia morir

de vell a Barcelona".

En l'acte de presentació, el director del Museu d'Història de Catalunya i historiador Jaume Sobrequés, sense entrar

en el contingut de la hipòtesi, ha comentat que la proposta de Bilbeny "és una possibilitat que el món acadèmic ha de

prendre en consideració", doncs considera que "les sospites històriques comencen a ser ja certeses".

Sobrequés ha remarcat que "no es tracta d'una frivolitat de diletants, sinó d'una hipòtesi científica". EFE.


