COLOM ERA GERMÀ D'UN PRESIDENT DE LA GENERALITAT,
SEGONS UN HISTORIADOR. L'historiador Jordi Bilbeny defensa al
seu llibre Cristòfor Colom. Príncep de Catalunya (Proa) que el
descobridor d'Amèrica provenia "de la noblesa barcelonina, va ser
diputat, governador militar, corsari, membre del Consell d'Estat, amb
un germà, Francesc Colom, que era president de la Generalitat i un
altre que pertanyia a l'Església". Bilbeny refuta les teories que
presenten el navegant com un taverner genovès, ignorant i sense
formació política i militar. Per l'historiador, "Colom és un príncep. Si
hagués estat un taverner hauria acabat sent el taverner del rei. Però
Colom va ser, i això ningú ho nega, virrei i almirall, càrrecs que estaven
reservats a persones vinculades a la reialesa". En la presentació de
l'obra, Jaume Sobrequés, catedràtic d'història i director del Museu
d'Història de Catalunya, ha assegurat que "la catalanitat de Colom no és un frivolitat, és una
hipòtesi científica que cal estudiar i debatre".
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I tot i aixó va haver d'anar a buscar recolçament pel seu projecte a castella.... com sempre,
els catalans satisfets de mirar-se el melic, i desprès dir que els demès son culpables....
cesar (barcelona)
10/03/2006 1:53:14

A César i als propers: abans de dir bajanades llegiu bé l'obra d'una recerca inaudita: el món
universitari, els grans catedràtics i "intel.lectuals" del país continuen girant l'esquena i rientse d'aquest investigador. I va ser Castella qui
cram (cornellà)
10/03/2006 7:53:20

va usurpar, robar, manipular i fer-se seva tota la conquesta del nou món tal com Colom
l'anomenà. Una altra discussió és l'escabetxina de pobles que es desencadenà. Procureu no
escriure gaires tonteries sobre aquest tema. Llegiu i després critiqueu.
cram (cornellà)
10/03/2006 7:55:27

Voldria saber quants ultres començaran a criticar aquest llibre sense haver-lo llegit,
simplement pq la tesi diu que colom era català.
Jaume (Gràcia)
10/03/2006 9:17:27

césar: llegeix més, avergonyeix-te de la teva SUPINA ignorància. El va ser ROBAT per
castella. Què hi té a veure això que dius amb la història de colom?? Déu meu...
Jaume (Gràcia)
10/03/2006 9:20:02

Una altre “tete” enxufat al que van enviar en un viatge oficial per fer turisme i que es va
trobar Amèrica per casualitat. Naturalment, amb bandera dels Reis Catòlics. Tinc entès que
un ex conseller en cap de Cambrils va tenir un atac de banyes...
Trevor (Palafrugell)
10/03/2006 9:22:53

Esta es una teoría posible, creible y atractriva. Colón príncipe catalán, hermano de un
"President" que ejemplifica el proceso de castellanización de la sociedad catalana ...
Kim (Blanes)
10/03/2006 10:12:18

... y que con esa nuevas identificación descubre el nuevo mundo para Castilla, creando las
bases para su papel hegemónico en la creación del proyecto nacional español ... proyecto que
aún no ha acabado ...

Kim (Blanes)
10/03/2006 10:14:27

És més: era de Teià.
Jordi (Teià)
10/03/2006 10:52:23

Kim: Segons les ultimes investigacions el que dius es fals. Colom no va descubrir el "nou
mon" per a Castella sino per a Arago ja que per exemple titols com els de "virrei" no existien
a castella. Si la veritat no et fa por, llegeix el llibre.
Aleix (Londres)
10/03/2006 11:57:43

El tal kim (joaquin) de blanes no fa més que inventar-se sempre teories (ridícules) que
acaben sent TOTES falses. Una mostra més de manipulació històrica dels ultres hispans.
Jaume (Gràcia)
10/03/2006 13:12:52

Caram amb les invesigacions d'aquest senyor! la propera sera descobrir que Franco era de
Banyoles i que era net del senyor dissecat que tenien exposat
Jesus (Exeter, Anglaterra)
10/03/2006 13:30:27

Jesus: a part de servir d'exemple del tipic "foteta" catala :P, tens alguna opinio informada
sobre el tema? T'has llegit l'evidencia al llibre o a www.histocat.com?
Aleix (Londres)
10/03/2006 13:48:06

En tot cas, si Colom va descobrir America per el regne d´Arago, no estaba el seu rei
Fernando (o Ferran) casat amb Isabel de Castilla? Els dos regnes es van unir per
conveniència, però es van unir. Si o no? Els que saveu, ilumineu-me sisplau.
Jose Maria (bcn)
10/03/2006 14:15:33

¿Así que lo descubrió para Aragón y se lo quedó Castilla? ¡Caray! ¿Y cómo fue eso?
Kim (Blanes)
10/03/2006 14:37:19

¡Que guai: Colon el primer noble catalán que se castellanizó!. Lo de su hermano Diego está
probado
Kim (Blanes)
10/03/2006 14:48:54

Colón era un piernas. Los importantes fueron los conquistadores: Pizarro, Cortés... los que se
beneficiaron a las indias para lograr el metizaje y se trajeron el oro para España.
Nabucodonosor (VILLA DE VALLEKAS-MADRID)
10/03/2006 15:05:15

Kim, pensa que els valors castellans del pelotasso, la hidalguia i el no fotre brot en general
sempre han estat molt atractius pels ganduls catalans de les classes dirigents (al s. XV i avui
mateix).
Anselm (BCN)
10/03/2006 15:14:48

¿ y copito de nieve? ¿de quien descendia? era , seguramente, el tatataranieto de algún noble
catalán de la prehistoria.¿A que jugamos? Seguro que Rasputín era catalán y anntepasado
directo del tripartit.
sabin (BCN)
10/03/2006 15:23:15

Es tot cert, i també és cert que Colom també era descendent de Jesucrist perquè un besavi
seu havia tingut un "rotllo" amb una donzella francesa de l'estirpe dels merovingis,
descendents de Maria Magdalena, com tothom sap.
Vilanova (Barcelona)
10/03/2006 16:02:20

Jose Maria:Els reis dormien junts pero els regnes NO estaven units.Ferran havia pactat la
posessio i titol de virrei(Regne Arago)per Colom.A+a+ l'empresa era catalana. Els regnes
s'uniren amb el decret de nova planta,molt posterior.www.histocat.com
Aleix (Londres)
10/03/2006 16:11:53

Kim:Doncs va ser pq Ferdinando no va respectar el pactat.La familia Colom va estar als
tribunals uns 100 anys.Esta tot demostrat a www.histocat.com.Especifica que vols dir amb lo
de "diego".Mira l'evidencia.Hi han forums adequats si tens dubtes.
Aleix (Londres)
10/03/2006 16:14:29

Kim:En quant a la castellanitzacio de Colom vas una mica errat.Era un anti-trastamara
fulgurant i de fet Ferran li tenia tirria pq Colom havia estat en guerra amb el seu pare i a
favor de la Generalitat. Mira l'evidencia. www.histocat.com
Aleix (Londres)
10/03/2006 16:16:08

Aviso:probabilidad mayor a 80 por ciento que la semana del 20 al 26 será el comienzo de la
crisis política más significativa que el mundo haya conocido desde la caída del Muro de Berlín

en 1989.Y vosotros en la luna. Eso tiene nombre:efecto Titanic.
visionaria (nuevomundo)
10/03/2006 16:44:39

Si tal com es diu Colom hagués dit que havia descobert América per l Aragó ¿ Sabeu de qui
hauria esset tot ? De PORTUGAL. O sigui que com matrimoni unit valia mes dir que era
Castella. Per aquells anys els reis manaben peró com ara...
Joan (Girona )
10/03/2006 16:53:49

manen els directors de sucursal. Qui tenia TOT el poder era l´esglesia. I per cert Catalunya (
O Aragó ) NO podia tenir terrenys mes enllá d´on bufava la tramuntana. NO es conya. Per
aixó Murcia va esser regalada a Castella. Cal mirar el temps
Joan (Girona )
10/03/2006 16:56:28

La seccio d'historia d'e-noticies esta esdevenint la mes divertida de la xarxa. Catalans, doneu
diners a en Bilbeny per a que tregui la pols als llibres!
Jesus (Exeter, Anglaterra)
10/03/2006 17:07:16

El historiador Bilbeny es un perfecto indocumentado,en el sentido literal del término.Colón se
llamaba Cristóforo Colombo,nada de Colom y está archiprobado que era genovés.Y lo de
América,lo sabía porque poseía un portulano de Juan de la Cosa.
PANÓPTICO (CANTÓN INDEPENDIENTE DE CHAMBERÍ)
10/03/2006 17:26:41

Aleix: Abans de creure-te'l tot, aprèn un poc. Havia virreis de Galícia des d'antic, havia un
virrei de Granada i altre de Navarra. Les dues corones tenen virreis
Antonio (Toronto)
10/03/2006 17:34:17

pues segun las ultimas investigaciones realizadas por sesudos cientificos catalanes, jesucristo
tambien era catalan, lo mismo que mahoma, y el paraiso terrenal estaba situado en la plana
de vic
angel (l'hospitalet)
10/03/2006 17:46:24

Des d'un punt històric jo em pregunto com ningú descobreix abans alguna cosa tan important
sobre Colón o el Quixot. Per a mi els llibres de Bilbeny són els qui menor prioritat de lectura
tenen. Història de la bona no mancada.
Antonio (Toronto)
10/03/2006 17:46:27

Panoptico:Que no era el genoves ja esta "arxiprovat".L'evidencia la pots trobar a la web."Juan
de la Cosa" tampoc es qui et penses.Per cert, amb proves clarissimes.Tanta mandra fa llegir?
T'agradi o no aixo acabara com a historia oficial.
Aleix (Londres)
10/03/2006 18:01:56

Angel: Exemples, proves, noms. Gracies.
Aleix (Londres)
10/03/2006 18:02:47

Antonio:proves, noms. Gracies.No nomes es el tema virreis.La MUNTANYA d'evidencia la pots
trobar a la web. De llibres modificats en diverses edicions a firmes originals.L'evidencia mes
gran pero es la postura immobilista i poruga de l'establishment
Aleix (Londres)
10/03/2006 18:05:17

Si si catalanes ... pero Castilla es como el lado oscuro, producto de calidad ... pizarro, cortes,
valdivia, franco ... Seguro que dark vaider era de valladolid.
Nabuco-garcia (Vallecas, cerca de madrit)
10/03/2006 18:10:35

Us ho he escrit al principi: NO DISCUTIU AMB QUI MANIPULA, INSULTA, però no aporta cap
prova contradictòria a les investigacions de BILBENY i www.histocat.com Els acollonidos
catalanets no n'aprendrem mai d'aquests complexos que ens "marquen".......
CRAM (cornellà)
10/03/2006 18:15:51

Aleix, amb els Reis Catòlics, cada regne conserva les seves lleis i estructures però estan
units, i així es veu des de l'exterior.Amb els Habsburg l'unio continua i se sotmeten a les corts
de Castella. Amb Felipe V es porta a terme la centralizació.
Antonio (Toronto)
10/03/2006 18:20:51

El"londinense" Aleix nos da como prueba historiográfica la Red,cuando cualquier historiador
medianamente informado sabe que la misma no es fiable en el plano histórico-probatorio.¿Y
Colón,de dónde era? Seguro que de Palafrugell o de Begur,¡anda ya!
PANÓPTICO (CANTÓN INDEPENDIENTE DE CHAMBERÍ)
10/03/2006 18:44:42

Antonio:No dius res de nou.La nacio mes potent d'aquell moment va ser decapitada per dalt
amb l'entrada trastamara.Estem parlant d'una altra cosa.Ni tansols importa el que jo o Kim
creguem,l'evidencia es enorme i els historiad.acabaran acceptant-ho.
Aleix (Londres)
10/03/2006 18:46:02

Kim, llegeix, apren, i desprès opina: http://www.bcngrafics.com/xpoferens/ Colom, i COrtés, i
Cabot, i Emeric Despuig, i JS del Canós, i molts mes.
Jordi B. (Sant Joan Despí)
10/03/2006 18:51:22

ja, ja, ja, y mis antepasados sus primos... Vaya chorada.. Cada día reinventando de nuevo la
historia. Qué complejo tienen los políticos y algunos catalanes... ja, ja, ja.. en lugar de hacer
política constructiva.... Qué bandilla!!
d
10/03/2006 18:52:32

Aleix, el mateix et dic a tu: proves, noms, gracies. I també pots trobar el que et dic en la web
(un ex. S. Rosendo, virrei de Galícia). Em vaig d'aquest diàleg de sords. Adéu
Antonio (Toronto)
10/03/2006 18:53:20

Castella tenia VISOREYS. Colom signaba XPOFerens VIRREY. Bilbeny no descobreix res nou,
nomès recopila. En l'estatua de Colom de Barcelona ja teniu tota l'informació. fa 126 anys. el
1882..!! http://www.bcngrafics.com/xpoferens/
Jordi Benplantat (Sant Joan Despí)
10/03/2006 19:01:04

Una nota final, no em solc creure tot el que apareix en la web com a molt ignorant que tot ho
demostra així. Prefereixo llegir llibres bé documentats amb hipòtesis demostrades i
acceptades internacionalment.
Antonio (Toronto)
10/03/2006 19:02:15

Al"listillo" londinense,no le vendría mal aprender que Juan de la Cosa,propietario de la Nao
Sta.María,capitana de la expedición colombina,poseía en secreto un portulano realizado por el
cartógrafo otomano Pir Muhiuddín Raís,conocido como Piri Reis.
PANÓPTICO (CANTÓN INDEPENDIENTE DE CHAMBERÍ)
10/03/2006 19:04:50

Antoni, si s'habien adonat. Però de 1556 a 1975 a Espanya hi ha hagut censura en els llibres,
i molts anys també de l'Inquisició. Malgrat aixó en molts llibres diu que Colom era català. Per
ex. el Fenix...de Feliu de la Penya.Y també de Cervantes
Jordi Benplantat (Sant Joan Despí)
10/03/2006 19:05:33

The notion that Columbus concealed his nationality (in fact, was Spanish — Catalan, to be
exact, as there was no "Spanish" nationality at that time — not Italian)
http://dsc.discovery.com/convergence/columbus/columbus.html

Jordi Benplantat (Sant Joan Despí)
10/03/2006 19:15:06

http://www.libreriadenautica.com/items/enigma-colon-dvd-VEC-1.html Per a comprar el DVD
del documental http://www.bcngrafics.com/xpoferens/d06.html resum del DVD.
Jordi Benplantat (Sant Joan Despí)
10/03/2006 19:18:55

Jajja, a veure Pau, diga'm què ha aconseguit CyU amb aquest Estatut, que beneficiï els
catalans. va
Cristian (Lleida)
10/03/2006 19:33:47

Antonio: Aixo que esta sortint ara, ja ha sortit a peces aqui i alla pero Bilbeny ha completat el
puzzle. Les proves son simplement... massa evidents. Ah, i no et preocupis, acabara a tots
els llibres d'historia. Tant la veritat com la manipulacio@
Aleix (Londres)
10/03/2006 19:38:08

Antonio:@ i si algu a les Espanyes et posa les mans al cap es perque continuen fent politica
de la historia. El que es un error. Si ho han d'aprendre by the hard way es el seu problema.
PD: Galicia es castella? El Califat de Cordoba es castella?
Aleix (Londres)
10/03/2006 19:40:57

Perque no dieu la veritat? Colom va naixe a Tortosa (si, si, a la 5ª.provincia. Va dir que era
genovés perque Tortosa era presa dels genovesos i els que hi residien eren jueus. En aquella
epoca no podies dir que erets jueu.
Xavier S.U. (Cunit)
10/03/2006 19:46:25

