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Jordi Bilbeny consolida la defensa de la catalanitat
de Colom

Aprofundeix en la seva tesi al llibre 'Cristòfor Colom, Príncep de Catalunya'

Jordi Bilbeny va sobtar el món acadèmic amb la tesi que Cristòfor Colom era català, no pas
genovès. Era el 1998. Però la seva hipòtesi, ignorada per la historiografia oficial, ha pres
força amb el nou llibre 'Cristòfor Colom, Príncep de Catalunya' (Proa). Fins i tot el director del
Museu d'Història de Catalunya, Jaume Sobrequés, reconeix l’esforç de documentació que
Bilbeny aboca en un llibre que 'mereix de ser pres en consideració'.

Jordi Bilbeny va publicar el 1998 'Brevíssima relació de la destrucció de la història', el primer
llibre en què exposava públicament la teoria que Colom era català. Des de llavors no ha
parat de reforçar la seva hipòtesi amb moltes més proves i fonts, i el nou llibre és un pas
important d'aquest procés que pensa continuar. Tota l'aventura va començar quan es
documentava per fer una novel�la històrica sobre Cristòfor Colom, que volia escriure fa divuit
anys. Però, 'en veient que les peces no quadraven, que cada historiador hi deia la seva', va
començar a investigar i a poc a poc es va anar convencent de la catalanitat de Colom. I no
sols de la catalanitat: Bilbeny defensa que Colom era noble, un príncep, lligat a la família
reial.

La presentació del llibre als mitjans de comunicació es va fer al Museu d'Història de
Catalunya, amb una primera intervenció de Jaume Sobrequés, que va criticar 'l'immobilisme
del món acadèmic i de l'Institut d'Estudis Catalans, incapaços de reconèixer, se'ls creguessin
o no, la validesa científica dels arguments de Bilbeny'. El suport del Museu al nou llibre, i el
fet que l'hagi publicat una editorial reconeguda com Proa, ja indiquen un gran avenç en
l'acceptació de les teories de Bilbeny. El director editorial de Proa, Isidor Cònsul, reconeix
que és un llibre que serà polèmic, però s'alegra que formi part del seu catàleg. Cònsul espera
que a partir d'ara, 'l'acadèmia comenci a prendre’s seriosament les tesis de l'autor'.

Bilbeny, que no és pas el primer que defensa la catalanitat de Colom, assegura que li han
quedat molts materials al calaix (encara podia aportar més proves) i que continuarà
investigant. Li sembla inconcebible que ningú es pugui creure que Colom fos un plebeu
estranger i que aconseguís títols com el de virrei, capità general o almirall, que sols havien
tingut fins llavors membres de la noblesa més acostada a la família reial. Al llibre, també
recalca molt el càrrec de virrei, sols utilitzat fins llavors per la dinastia catalano-aragonesa i
desconegut de la castellana. Ara, la major part de la investigació s'emmarca en la guerra
civil de final del segle XV, un episodi força desconegut, en què la família de Colom devia
prendre partit.



Tot i així, Bilbeny i els partidaris de les seves teories defensen que la catalanitat de Colom
sols és la punta de l'iceberg, i que es poden començar moltes més investigacions. Bilbeny
mateix diu al llibre que fra Bartolomé de las Casas, que ell anomena pare Cases, era català,
com gairebé tots els primers descobridors d'Amèrica. Carles Camp, president de la Fundació
d'Estudis Històrics de Catalunya, també ha donat suport a la publicació del llibre i avala les
teories de Bilbeny. A la conferència de premsa en què es va presentar el llibre, va insistir a
dir que calia que el país recuperés la seva història, i que la Fundació, que ha finançat una
part de la recerca de Bilbeny, havia posat en marxa línies de recerca semblants.

+ Europa Press: Un historiador considera que Cristòfor Colom pertanyia a la noblesa catalana i estava vinculat a
la reialesa.
+ Articles i documents sobre la catalanitat de Colom.

+ Viquipèdia: Catalanitat de Cristòfor Colom.


