
FRANCISCO VAZQUEZ DE CORONADO

Segons la història oficial, el primer virrei de Nova Espanya, Antonio

de Mendoça (que també sospito que és un tapat I ja ho veurem més

endavant en un altre article sobre la família dels Mendoça) va

organitzar diverses expedicions a la recerca de les 7 ciutats mítiques

de Cibola I Quivira (uns diuen que Kansas). Una de les expedicions

fou la del frare franciscà (Franciscans I Catalunya sol ser parella de

fet) Marc de Niça (occità) que va passar per l’actual estat mexicà de

Sonora I pel nord de l’actual Mèxic. Una altra de les expedicions va

ser la famosa de Francisco Vázquez de Coronado (diuen que nascut

a Salamanca el 1510). Coronado estava casat amb la Beatriz Estrada

(de cognom català I néta del rei Ferran).

L’expedició de Coronado també buscava les 7 ciutats mítiques de

Cibola que havien de ser plenes d’or I altres tresors. Coronado no va

trobar els rius d’or que buscava a pesar de recórrer gran part del

nord del Mèxic actual I del sud dels actuals Estats Units. De la seva

expedició van ser els primers europeus que van veure I trepitjar el

gran canó del Colorado I per tant els primers europeus que van

entrar en les terres de l’actual estat d’Arizona.

Si mirem la llista oficial dels integrants de l’expedició de Coronado

al país de les nacions apatxe, hopi I pueblo d’entre altres, veurem

que la gran majoria passen per castellans, amb l’afegitó de dos

aragonesos I algun altre europeu del nord dels pirineus. No sembla

haver-hi ni un sol català.

Tornant al fet que l’expedició de Coronado va ser la primera

expedició europea a entrar al que correspondria a les terres de

l’actual Arizona, vaig tenir la curiositat d’entrar en algun web

d’Arizona per saber-ne més del tal Coronado.

Si mireu al web : www.50states.com/arizona.htm veureu la bandera

d’Arizona I diria que us resultarà familiar. En l’explicació que hi ha

de la bandera hi diu el següent : Els 13 raigs vermells I daurats que

hi ha a la part superior de la bandera representen les 13 colònies

originals de la Unió I els raigs de sol en pondre´s. Vermell I daurat



eren els colors que portava l’expedició espanyola de Coronado quan

buscava les set ciutats de Cibola al 1540.

Sembla que si vermell I daurat eren els colors característics de

l’expedició de Coronado, aleshores perquè havia de portar una

expedició comandada per un castellà de Salamanca I en la que

gairebé tots els expedicionaris eren castellans, perquè havien de

portar els colors de Catalunya ? Sembla ser que altre cop ens trobem

davant d’un tapat històric I que tant el suposat Coronado com tota

l’expedició eren catalans.

E.R.


