
COMUNICAT DEL CERCLE CATALÀ D'HISTÒRIA EN
RESPOSTA A LA PROPOSTA DE LA CUP RELATIVA A RETIRAR

EL MONUMENT DE COLOM DE BARCELONA

Arran en les últimes hores, de la polèmica proposta de la CUP-Barcelona de demanar la retirada del
Monument a Colom de la ciutat de Barcelona, el Cercle Català d'Història s'adhereix a la petició feta
per  l'Institut  Nova  Història i  d'altres  entitats  que  estan  en  la  mateixa  línia, de  demanar  la
reconsideració de presentar  l'esmentada proposta  prevista  per divendres  vinent  durant  el  ple  de
l'ajuntament de Barcelona.

El Cercle Català d'Història destaca la importància de seguir les recerques relatives a la Descoberta
d'Amèrica en la línia i amb el rigor dels estudis que inicià en Luis Ulloa l'any 1927 i que s'han
continuat i aprofundit des de Catalunya per part d'entitats i investigadors que han esmerçat tots els
seus esforços en la recuperació d'aquest passat històric tan transcendent per al nostre país. Luis
Ulloa ja va demostrar a escala internacional la falsedat de l'origen genovès del Descobridor, en el
marc del Congrés Internacional Americanista de Paris l'any 1927. Des d'allà, va demostrar amb ets I
uts la catalanitat de Colom.

Tanmateix des de la nostra entitat, pensem que la proposta de la  CUP Barcelona reafirma encara
més, que ha arribat el moment de tenir en consideració les recerques fetes des de Catalunya en els
darrers  100  anys  i  promoure'n  més  el  seu  coneixement,  perquè  és  precisament  aquest
desconeixement el que provoca situacions com l'actual, orientades al populisme.
Si en el cas de la Guerra Civil Espanyola, es promou la Llei de la memòria històrica, l'estudi i la
investigació dels culpables i els fets que ho envoltaren per reparar-ne les injustícies amb exactitud i
amb transparència, amb la mateixa disposició i rigor s'ha de contemplar qualsevol altre fet o època
històrica en què els catalans hi hem tingut un protagonisme o bé hem estat actors. Voler negar-ho o
pretendre imposar un discurs historiogràfic esbiaixat per part d'un o diversos grups polítics, suposa
una politització de la nostra història i la pretensió d'imposar un discurs fals i interessat.

El Monument a Colom no representa cap símbol d'opressió als Indis, els quals precisament Colom
sempre defensà, sinó que és un reconeixement de la Ciutat de Barcelona que se li fa a la seva figura
per un fet transcendent de la Humanitat com fou la trobada entre els dos mons. Ni la CUP ni cap
partit  polític  no  poden  dirimir  les  accions  que  es  van  esdevenir  perquè  no  són  jutges  ni  són
coneixedors dels documents. En tot cas, la discussió, l'estudi i l'anàlisi documental i dels fets estan
en mans dels historiadors, els investigadors i els experts i és en aquest àmbit en què s'ha de discutir
el què, el com i el qui, amb proves, documents I fonamentalment amb arguments.



El Monument a  Colom és  fruit  d'una acció i  desig que neix  de la  mateixa ciutadania i  de les
institucions catalanes, els quals decidiren amb motiu de l'Exposició Universal de 1888, erigir el
Monument més gran del món dedicat a Cristòfor Colom, un català que universal que encara busca
el seu reconeixement. No oblidem pas el lema del projecte monumental dedicat al Descobridor:
“Honorant a Colom, Catalunya honora als seus fills predilectes”.
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