
CONFERÈNCIA SOBRE  “L’ENIGMA COLOM “ A
MAÇANET DE LA SELVA

DIMECRES 11 DE JULIOL

A poc temps del 5è centenari de la seva mort, la figura del gran

descobridor Cristòfor Colom no deixa  de despertar l’interès  per part de

públic de totes les edats. El Sr. Lluís Corredor , farmacèutic de Girona i

afeccionat al tema del Descobriment d’Amèrica va oferir una conferencia

el passat dimecres 11 de juliol a Maçanet de la Selva on va aportar una

síntesi de la teoria catalana del descobriment d’Amèrica. Entre d’altres

temes tractats, va fer  referència al lloc de sortida en base al gravat prou

explícit del llibre “ Los hechos de los Castellanos”- on es veu com Palos

és idèntic a Pals d’Empordà, amb l’explicació de com estan documentats

els germans Pinzón a Pals a l’època, o de com trobem Colom fent de

corsari durant la guerra civil catalana sota les ordres de Renat d’Anjou així

també de les nombroses proves que evidencien l’origen noble i  culte  de

Colom, entre molts altres punts que va tractar amb una selecció d’imatges .

Després es va poder assistir al passi de la pel·lícula : “ El enigma

Colón” , la qual va oferir a nivell mundial el canal Discovery Channel i on

entre d’altres punts l’historiador Charles Merrill  demostra com molts

indicis condueixen a l’origen català de l’almirall Cristòfor Colom.



La conferencia va acabar amb un torn de paraules obertes on es va

poder discutir, opinar i veure com entre el públic encara hi predomina  el

“clixé” que diu que  “ la història la escriuen els vencedors...”

Des d’aquí felicitem la tasca duta a terme pel Sr. Corredor i animem

a que sorgeixin més iniciatives d’aquest tipus !

Dia:   11 de juliol de 2007.

Lloc: Casal d’avis Maçanet de la Selva.

Hora: 18’30 h.

Eva Sanchez


