
UNA FALSIFICACIÓ EN UN LLIBRE D'HERÀLDICA
CATALANA, A L'ESCUT DE LA FAMÍLIA

COLOM DE BARCELONA

Ubicació:
- Biblioteca de Catalunya -

La falsificació sempre ha estat present per a esborrar la memòria i la informació no
desitjable dels documents, sobretot els oficials... Esborrar pistes, desidentificar, falsejar, tot per
construïr noves realitats que serveixen per benefici d'alguns propis.En aquests moments tornem a
tenir de nou a les pàgines de la premsa nacional i internacional el tema de la catalanitat de l'almirall
Cristòfor Colom.
Sempre defenso que cal ser més rigurosos alhora de fer recerca, que cal  mirar a fons, revisar,
analitzar i ser crític amb tota la  documentació, que cal mirar allà on no s'ha mirat, i fixar-se molt en
els detalls que passen moltes vegades desapercebut cercant en el fons dels arxius i biblioteques que
són els llocs de custòdia dels documents que queden i són ells,  els testimonis documentals dels fets
passats. I que sobretot,  no s'ha de caure en el parany de convertir en premissa universal que tot
document que tenim davant sigui autentic.

En l'estudi dels llinatges i escuts heràldics dels nobles catalans, trobem un llibre manuscrit que es
troba a la Biblioteca de Catalunya titulat: “ Haraldo cathalan de los primeros nobles que se

conocieron en su conquista expresando los que han florecido en cada reynado de sus condes”.

Aquest podem llegir-lo també a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, essent aquesta una
reproducció digital del manuscrit de Barcelona de 1741.

A l'índex general d'aquest llibre observem com hi ha alguns cognoms duplicats amb els seus escuts
heràldics. En aquest cas, tenen dos escuts amb lleugeres variacions,  donat que són branques
diferents d'una mateixa família i això apareix reflectit en el seu escut heràldic. Així succeix per
exemple amb els Vila, els Vilanova, els Miquel ( del comtat del Rosselló ) o els Ros ( del comtat de
Barcelona) entre d'altres. Observem però, que no passa el mateix amb el suposat cognom repetit del
cognom/blasó “ COLOMA”, el qual apareix repetit també dos cops com en els altres casos, però
havent-se produït en aquest cas una FALSIFICACIÓ.
Veiem-ne la prova:

Segons l'índex digitalitzat que fa referència al comtat de Barcelona  hi trobem  dos escuts “Coloma”
als folis 27 r i 57 v del llibre. Si anem a comprovar-ho podrem veure el següent:



Imatge inferior:  l'escut de la família Colom de Barcelona que es troba al foli 27 r també amb el
número superior guixat com la majoria de numeracions que estan en aquest armorial. Observem la
falsificació en la lletra “a” afegida després de la “m”, per simular que es tracta de l'escut de la
família Coloma. Però per una banda, el traç d'aquesta lletra afegida és diferent de qui va escriure
“Colom” i per altra, el falsificador va badar en no fer arribar el subratllat fins al final i aturar-se a
“Colom”.

Imatge inferior:  Vista del foli 57 verso amb el número 180 dalt l'escut guixat i un afegit a posteriori
número “ 2 “- sembla a llapis-  simulant ser l'escut número dos de la famíla Coloma . Aquest és el
veritable escut dels Coloma.

Ara bé, el falsificador no va tenir tota la cura si el que pretenia era fer desaparèixer l'escut d'aquesta



família noble Colom de Barcelona del llibre heràldic d'aquest estudi, donat que a l'index alfabètic
manuscrit  on s'hi troben tots els cognoms dels escuts heràldics trobem de la mà originària que
elaborà el llibre com no hi ha dos escuts- cognoms “ Coloma” sinó que en realitat hi ha l'escut
“Colom“ i l'escut “Coloma”.

Així doncs comprovem com a la  lletra “ C “  hi trobem els dos cognoms els quals es corresponen
amb els seus blasons:  el desaparegut  “Colom” de Barcelona que porta la “a” afegida i el de
“Coloma” com a constància de que són aquests dos i no dos escuts “Coloma” els que hi figuraven
originàriament. També ressalta les nombroses ratllades sobre alguns cognoms, però el cas és que ...
Tenim resposta a la evidència de per què  en un llibre d'heràldica catalana noble del segle XVIII, es
fa desaparèixer el cognom de la família “Colom” de Barcelona ?

De moment, la resposta ha de ser parcial a l'espera de més estudis però deixa clara la intencionalitat
del seu autor ( el falsificador volem dir) d'esborrar l'orígen noble dels Colom  , de desvincular-los
dels altres llinatges nobles catalans i de fer-los desaparèixer de la nostra pròpia història.
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