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L’historiador Jordi Bilbeny ja va defensar la catalanitat de Cristòfol
Colom
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Notícies relacionades
Era Cristòfor Colom un noble
barceloní?
(09/03/2006)

Fins ara, sabíem que la relació que tenia el Quixot, la gran
novel•la de cavalleries de Miguel de Cervantes, amb
Catalunya es limitava a una visita que el famós personatge
feia a Barcelona. Ara, però, l'historiador Jordi Bilbeny està
entestat en defensar que la relació de Miguel de Cervantes
amb Catalunya era molt més gran. Tant, que assegura que
l'escriptor es deia, en realitat, Joan Miquel Servent i que
era nascut a Alacant fill d'una família del nostre país.
Aquest és l'argument del documental Enigma Cervantes
que es presenta a Barcelona. Bilbeny segueix entestat en
furgar en les arrels de grans personatges. Així, fa uns
mesos, presentava un llibre en el qual s'explicaven els
orígens catalans de Cristòfol Colom, el descobridor
d'Amèrica.
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L'historiador maresmenc Jordi Bilbeny assegura que, segons les
seves investigacions, Miguel de Cervantes es deia, en realitat,
Joan Miquel Servent que va néixer a Xàtiva (Alacant). Formava
part d'una família catalana de tresorers que s'havia traslladat al
Regne de València. A més, assegura que l'autor de la novel•la
medieval de cavalleries tenia casa a la capital catalana. Segons ell,
vivia al número del passeig de Colom. Bilbeny assegura que
l'estada del Quixot a la capital catalana està relatada amb tot luxe
de detalls i amb molt coneixement.
Els 10 anys d'investigacions porten a l'historiador arenyenc a
assegurar que Cervantes no va néixer a Alcalá de Henares i que és
impossible que el fill d'un ramader analfabet de Castella escrivís el
Quixot. Diu que, en aquella època, tota novella que arribava en
català a la impremta sortia editada en castellà i que, al contrari
d'allò que es creu, Cervantes (o Servent) ja era un poeta conegut
en la seva joventut. Bilbeny alimenta les seves tesis assegurant
que el Quixot viu a Catalunya les seves accions més importants
mentre que a Castella se li accentuen les demències i les
allucinacions.

Fa uns mesos, concretament el darrer mes de març, Bilbeny
atacava amb Cristòfol Colom. Publicava un llibre en el qual es
defensaven els orígens catalans del descobridor d'Amèrica.

Les portes de la
saviesa mai estan
tancades. Benjamin Franklin

Assegura que era un membre de la noblesa barcelonina i que un
germà seu va ser president de la Generalitat. També assegura que
Colom no va sortir del port andalús de Palos sinó que ho va fer de
Pals (el Baix Empordà).
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Vols afegir el teu comentari a la notícia?
Veure opinions d'altres notícies

Jo, per començar, he de reconèixer que no m'he llegit cap
dels llibres d'en Bilbeny. Però l'he vist en xerrades
organitzades per Maulets-St Cugat i, senzillament, m 'ha
semblat un tipus poc seriós,...
Anònim - 21/10/2006 21:22

Xàtiva és als Països Catalans, així doncs, era català...
valencià és un gentilici aplicable només a la ciutat de
València, entesos? Jo sóc de la Plana Baixa i no tinc res de
valencià, puix no mai h...
Som i serem, i lluitarem! - 21/10/2006 19:28

Bé, de fet els valencians dels segles XV, XVI i fins i tot
XVII s'autoporclamaven catalans... de la mateixa manera
que els "espanyols" de dret al segle XV eren els catalans i
portuguesos, no els ca...
Marc - 21/10/2006 16:11
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