
Signatura de Cristòfor Colom amb

el senyal identificatiu cristià de la

"XP"

Al voltant de les "suposades" escriptures de Cristòfor

Colom (1) :La signatura de Colom i el símbol cristià
del Crismó

El Crismó (del llatí Christi Monogramma) significa monograma de
Crist. Esta format per les dues letres X (khi) i Ρ (ro) superposades. És
una abreviació del terme grec ΧΡΙΣΤΟΣ (que en llatí donà Christus, –i;
Crist) que significa "l'ungit". Fins a la edat mitjana, la inscripció
"ΧΡISTUS", on es barregen lletres greges i llatines, era usual.El

Crismó es representa sovint acompanyat per les lletres "Α" i "Ω",
penjades a la "X" o del pal horitzontal, una a cada costat, recordant la
frase de l'Apocalipsi: "Jo soc l'Alfa i l'Omega, el primer i el darrer, el
principi i la fi" (Ap 22,13).

M’han arribat diversos correus preguntant-me què en
penso la notícia apareguda a la premsa sobre una anàlisi
d’escrits de Colom fets per la Dra. Estelle Irizarry, una
investigadora espanyola amb cognom basc de la
Universitat de Georgetown, de Washington, la qual ha
publicat un llibre que es titula “‘El ADN de los escritos
de Cristóbal Colón’.

Segons aquesta historiadora l’anàlisi d’uns escrits –
cartes i documents -atribuïts a Cristòfor Colom li fan
creure que aquest era jueu i escrivia en “ladino-
español”. Alguns titulars de premsa han presentat la
notícia tot dient que “Colom escrivia en català” i alguns

d’altres dient que “Colom va escriure en català abans que en espanyol”. La majoria han ignorat
el fons de la notícia que en realitat ens diu que Colom era jueu i de mentalitat jueva. Jo penso
que això és fals. Sobretot en allò que fa referència a la seva mentalitat. Considero que és una
tergiversació i una falsedat molt greu. I, exposaré els meus arguments al llarg d’aquesta article.

De la mateixa manera que respecto altres opinions, exposo la meva opinió i espero el mateix
respecte. Opinar no és ofendre a ningú. L’objectiu de la meva recerca és la Veritat. Sé, en funció
de les ensenyances cristianes rebudes en la meva infantesa, que la Veritat només es revela als
humils de caràcter i nobles de cor. Són virtuts difícils d’aconseguir; crec que jo encara no les he
aconseguit. Per això, només exposo públicament allò que penso, no demano que em creguin.
Això ho deixo al sentit comú o seny de cadascú en funció d’aquell sentiment d’afinitat i
concordança que a vegades es dóna entre les persones degut a un misteriós enigma que alguns
diuen que es troba en les vibracions d’unes invisibles cordes que tenim en l’ànima i que en són la
seva mateixa matèria.

Sobre les escriptures de Colom, he de dir que no crec que els escrits analitzats siguin escrits
manuscrits de Colom. Colom tenia un escrivà. En què em baso? En dos fets acceptats
unànimement:



1.- Les Capitulacions de Santa Fe
En les capitulacions, o contracte notarial, que va signar Colom amb els reis de dos Estats: Ferran
d’Aragó i Catalunya i Isabel de Castilla i Lleó, els Reis Catòlics des de 1469, títol concedit pel
Papa Alexandre VI, de cognom Borgia, que era català de Xàtiva (València), Colom va fer
escriure a un secretari que es deia Coloma i que era representant del govern català de Barcelona.
(Té sentit que, si Colom fos genovès, demanés els serveis d’un escrivà del govern de Catalunya?
Això però és un altre tema)

A aquest fet se li pot donar diverses interpretacions. Una, la que jo li dono.

2.- El Diari de a bord
El llibre que se’ns diu que va escriure Colom, està escrit en tercera persona. Si l’hagués escrit ell
estaria escrit en primera persona.

La Dra. Estelle Irizarry ens diu:
«analicé textos del corpus digital de autógrafos recogidos por Lluís Yzaguirre y Maura, que tiene
39.895 palabras, 5.222 de ellas diferentes, junto con algunos otros textos de la época, también
digitalizados».

I qui ens demostra que aquests textos van ser escrits per Cristòfor Colom? Hi ha historiadors amb
opinions contradictòries al respecte. No hi ha cap prova que testimonií que aquests textos
haguessin estat escrit per Cristòfor Colom.

Només hi ha una cosa que, en base als estudis que ha fet aquesta historiadora, a mi em semblen
d’un gran mèrit i importància: Haver fet una demostració de que els textos escrits eren d’un
“escrivà” de la Corona d’Aragó. I, donat que la llengua oficial de la Corona d'Aragó era el català,
els escrits estan fets en llengua catalana. No es pot dir que fos “ladino-español”. Hi havia jueus a
la Corona d’Aragó, o sigui, a Aragó-Catalunya; i hi havia jueus a Castella-Lleó, que eren dos
Estats diferents, els quals parlaven jueu; però a “Aragó-Catalunya, els escrits oficials es feien en
català no en “ladino-español”.

Sobre el fet que Colom fos jueu, penso que sí que probablemewnt tenia sang jueva. De sang
jueva també en tinc jo i molts catalans també entenen. El meu segon cognom “Orteu” és d’origen
jueu. Els reis catalans que vénen de Guifré el Pelós, tots tenen sang jueva i a més molt
significativa. L’avi de Guifré el Pelós, es deia Salomó. La càbala jueva es va donar a conèixer a
La Provença quan aquesta terra ja havia estat sota la influència catalana amb Ramon Berenguer
III que es va maridar amb Dolça de Provença. Va ser en aquell temps que un “escrivà” de
Barcelona va anar amb el català Ramon Berenguer III ( 1082-1131) a La Provença. Aquest
escrivà es conegut com a “Jaumet”. Era avantpassat del famós Nostradamus ( 1503-1566) Els
avantpassats de Nostradamus eren catalans. Però, eren cristians. I la càbala catalana era cristiana,
hel·lenista i relacionada amb les ensenyances de l’evangeli de sant Joan evangelista i de la
tradició de sant Joan Baptista i es diferent de la càbala jueva que es relaciona amb Jahvé. Els
jueus no accepten a Jesucrist i per això es tant important de discernir la mentalitat jueva
jahvehista i la mentalitat jueva cristiana. El concepte de Déu de l’Antic Testament que segueixen
els jueus es basa en Jahvé. El concepte de Déu del Nou Testament que segueixen els cristians,
com Cristòfor Colom, es basa en el Pare Celestial. El personatge protagonista de l’antic
Testament és Moisès mentre que el personatge protagonista del Nou Testament es Jesús. De
jueus cristians també n’hi ha. Cristòfor Colom es va posar un senyal d’identificació cristiana a la
seva signatura (el Crismó) i en el seu nom ( Cristoferens). Els jueus jahvehites no es posen
“Cristo” es posen “Moshe” perquè no accepten a Jesucrist. La qüestió és discernir amb quina



mentalitat s’identificaria Cristòfor Colom, si amb el jueu panteista Baruch Spinoza, amb un rabí
de la Torà o amb el cristià hel·lenista Sant Pau ( Un sant rebutjat també pels jueus).Jo penso que
s’identificaria amb sant Pau.

La ciutat catalana de durant l’Edat Mitjana Girona era considerada com la “Mare d’Israel”. I, a
Girona s’hi parlava català. L’error greu de la tesi de la Dra. Estelle Irizarry, al meu entendre, està
precisament en associar a Colom amb la mentalitat jueva sense especificar si jahvehista o
cristiana, i no amb la mentalitat cristiana tal com indica el nom i la signatura de Colom.
Allò que jo penso actualment és que «Cristòfor» Colom, es deia de nom de pila, Joan Baptista,
era català, noble, terciari franciscà i cristià.
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