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tat de Colom
Precisament aquesta ex-

pansió naval catalana
també ha estat subratllada
per la medievalista Maria
Teresa Ferrer Malloll a
l’obra El comerç català a An-
dalusia a final del segle XV.
Ferrer hi remarca que “ja
des del segle XIII hi ha colò-
nies catalanes assentades a
Sevilla i a Cadis, unes colò-
nies estratègiques que actu-
aven com a punt de distri-
bució i comercial i que de-
penien directament de la
Corona catalanoaragonesa,
no de la castellana”, assegu-
ra Sans.

Es tracta d’unes colònies,
doncs, que podrien haver
ajudat l’Armada Reial de
Colom quan atracà a la ciu-
tat andalusa. “Com es pot
qualificar Castella de gran
potència naval si no consta
enlloc? És ben senzill: per-
què s’obvià la potència
naval de la Corona catalana
–afegeix el president del
Cercle Català, Joaquim
Ullan–. És evident que no
s’ha donat tota la informa-
ció i d’altra s’ha falsificat”.

Els orígens
Alguns dels inicis d’aquesta
investigació es poden tro-
bar en la documentació de
l’historiador canari Rumeu
de Armas que, el 1944, ja
demostrà que Colom, en

tornar del primer viatge,
fou rebut per Ferran i Isabel
al port de Barcelona. “Per
què no s’esmenta mai
aquestar arribada? La histo-
riografia oficial està més
manipulada que els tebe-
os”, exclama Ullan.

“Al llibre Colón en Barcelo-
na, Rumeu fa una crítica di-
recta als historiadors cata-
lans del monent per no
haver esmentat la catalani-
tat de l’Almirall”, afegeix
Eva Sans. És un fet que
també es pot constatar als
Annals de Venècia (història
de Venècia), que recullen la
descoberta d’Amèrica i ex-
pliquen que “Colom pren
possessió de les terres in
suo nome, és a dir, en nom
del rei Ferran. D’Isabel de
Castella no en diu res”,
puntualitza la historiadora.

De totes maneres, el presi-
dent del Cercle Català
d’Història manté que allò
important no és sols l’ori-
gen català de l’almirall Cris-
tòfol Colom, sinó quin és
l’Estat que impulsa la con-
questa. “Com es veu, ens
han aixecat la camisa
d’ençà de Felip II”, manté.
“Ja als seus mapes, Cres-
ques i Vallseca codificaren
el camí de les Amèriques.
Ara cal ser valents, rigoro-
sos i científics per explicar
la història”.•

JUEU I CATALÀ?

Res de jueu eivissenc
Val a dir que hi ha moltes tesis i estudis sobre els orí-
gens de l’Almirall. Una de les darreres es plasma al lli-
bre L’ADN dels escrits de Critòfol Colom, de la profes-
sora de la Universitat de Georgetaown Estelle Irizarry,
i vincularia un Colom jueu amb l’illa d’Eivissa. Ja fa
anys que Jordi Bilbeny descarta aquesta teoria i ara
també ho fa el Cercle Català d’Història. Segons
aquests, l’Almirall pertany a la família noble dels Co-
loms que lluità en la Guerra Civil catalana. El llinatge,
però, prové de la Provença francesa i la casa dels
Colom ja lluità amb Jaume I en la conquesta de Ma-
llorques, on apareixen al Llibre del repartiment.•

Silenci sols a mitges.
La segona travessia de
Colom arribà a Cadis el 25
de setembre procedent de
Barcelona, d’on havia par-
tit entre 15 i 20 dies abans.
La història oficial ha obviat
part d’aquesta travessia.•

SILENCI EN DIES
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L’art de Bàrbara Juan i
Joan Sastre,a Brussel·les
PALMA No tenen res a veure
les peces de Bàrbara Juan i
de Joan Sastre, que exposen
conjuntament des de demà
a les 19.00 hores i fins al 4
de juny, a l’Institut Cervan-
tes de Brussel·les. Això és el
que ens indica el títol de la
mostra, Rienàvoir –en cata-
là, “res a veure” o “res en
comú”. L’exposició resulta
d’un conjunt de treballs que
ocupen un espai per apro-
piar-se’l i modificar-lo a la
seva conveniència.

Bàrbara Juan hi mostra els
seus objectes de formes ve-
getals plasmades amb cerà-
mica i que, compostes de
manera conjunta, perfilen
diferents muntatges –com
s’observa a la imatge de la
dreta– que pretenen inte-
grar-se dins l’espai abarro-
cat de la capital belga. Les
peces de ceràmica trasto-

quen el conjunt del Cervan-
tes amb una redefinició del
lloc on s’integren però amb
el qual no tenen Rienàvoir.

Per la seva banda, Joan
Sastre proposa al visitant
de l’Institut Cervantes de
Brussel·les, mitjançant la
fotografia –com s’aprecia a
la instantània de dalt–, una
mirada crítica, curiosa i di-
vertida sobre tot allò que
queda fora de la nostra
vista.

Les imatges de Sastre van
en aquesta ocasió més enllà
de mostrar les qualitats estè-
tiques dels filaments dels
fregadors i es presenten car-
regades d’una significació
propera a la sociologia.• dB

La mostra, que
s’inaugura demà
a les 19.00 hores,
estarà oberta fins
al 4 de juny


