
segons Historiadors catalans

Colom va partir de Barcelona en el seu segon viatge al
nou món

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El Cercle Català d'Història ha donat avui per confirmat

que el segon viatge de Cristòfor Colom al nou món va

partir el 1493 de Barcelona.

A la capital catalana es va organitzar l'expedició i es va

produir la rebuda oficial per part dels Reis Catòlics a

Colom i els indis que el van acompanyar en la seva

tornada.

La historiadora Eva Sans, basant-se en el text recollit

per Narcís Feliu de la Peña 'Anales de Catalunya', escrit

el 1709, afirma que no només la preparació del segon

viatge es va fer a Barcelona, sinó que en el seu viatge

l'almirall Colom va estar acompanyat per "nombrosos

catalans", entre els quals cita Fra Bernat Boïl, el capità

Pere Bertran Margarit i Miquel Ballester.

El text rescatat per Sans especifica que l'expedició va

fer provisió a Cadis entre el 23 i el 25 de setembre

d'aquell any, lloc que tradicionalment s'ha citat com a

punt de partida i que, segons la historiadora, ha suposat

l'"oblit" del paper fonamental que va jugar en les expedicions la Corona catalanoaragonesa i el

rei Ferran II el Catòlic, comte de la ciutat de Barcelona.

'Anales de Catalunya' especifica també que els catalans van fundar al nou món les esglésies de

Santa Tecla i Santa Eulàlia.

Segons el Cercle Català d'Història, les escales a Andalusia de la flota catalana en l'època de la

Corona entre Aragó i Catalunya eren "normals" des del segle XIII, en ports com el de Cadis,

Santa María del Puerto i Sanlúcar de Barrameda, que actuaven com a centres de distribució,

proveïment i reagrupació de mercaderies.

Els estudis, segons els historiadors, posen de manifest que en l'època del descobriment d'Amèrica

per part de Colom, existien unes relacions comercials perfectament organitzades, jurídicament i

legalment constituïdes i que confirmen la "natural i legítima participació dels catalans" sota

ordres del seu rei Ferran II el Catòlic en aquests successos històrics
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