
Colom: mort i enterrament a Catalunya. Estat de
la qüestió

L'arenyenc Jordi Bilbeny ofereix una conferència defensant que Colom
va ser enterrat a la ciutat comtal

L'historiador, filòleg i escriptor arenyenc Jordi
Bilbeny, oferirà aquest dimecres a partir de les
19:00 h al Col·legi de doctors i llicenciats en
Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya, una
conferència amb l'objectiu de demostrar que
Cristòfor Colom va ser enterrat a Barcelona. L'acte
s'organitza en el marc de 2006 Any Colom, que la
Fundació celebra amb motiu del 5è Centenari de la
mort del descobridor d'Amèrica. En aquest acte la
Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya donarà
a conèixer un document inèdit, recentment
exhumat d'un arxiu barceloní, que data del 6 d'abril
de 1518 i que confirmaria que Colom va ser
enterrat a Barcelona.

Un moment òptim per a Bilbeny

Jordi Bilbeny ha pogut consolidar aquest any les seves investigacions dutes a terme per
demostrar que Cristòfor Colom era català. Amb la publicació del seu darrer llibre Cristòfor
Colom, príncep de Catalunya, Bilbeny concreta la figura del descobridor d'Amèrica en un
integrant de la noblesa barcelonina, d'una família de tradició de mercaders i navegants,
diputat, governador, militar, corsari, membre del Consell d'Estat, amb un germà que era
president de la Generalitat i un altre que pertanyia a l'Església, amb escut d'armes,
seguidor de la causa del conestable de Portugal i de Renat d'Anjou, en tant que reis de
Catalunya.

Diversos programes divulgatius han dedicat reportatges a la seva tesi

Durant aquest mes de maig Jordi Bilbeny ha participat en diversos programes de televisió
defensant la seva tesi. Una de les edicions del 30 minuts de Televisió de Catalunya va
emetre un reportatge sota el títol "Codi Colom". D'altra banda, el programa Millennium,
també de TVC, va centrar un dels debats a la descoberta catalana d'Amèrica. En el mateix
programa, es va passar la pel·lícula L'apropiació del descobriment d'Amèrica: una
conspiració d'estat?, de David Grau basada en la tesi de l'historiador arenyenc. 

23 maig 2006

Una notícia de VilaWeb.com
Edició Arenys de Mar
http://www.vilaweb.cat/www/arenys
Enllaç permanent: http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=1897152


