La volta al món des de Molendino regio
Realment, no he pogut comprovar si els expedicionaris de la primera volta al món van
estar a Molins de Rei, però sí que s’ha comprovat l’estada a la Vila de l’autor del primer
llibre sobre la volta al món De Moluccis Insulis. Diuen les cròniques que l’any 1519 el
portuguès Magallanes i Juan Sebastian Elcano («el Canós») es van entrevistar a
Barcelona amb el rei Carles I, per pactar els termes del viatge de la primera volta al
món, el mateix any que l’Emperador va rebre el pare Bartomeu Casaus. De l’estada a
Molins de Rei d’aquest darrer en tenim constància gràcies als famós discurs precursor
dels Drets Humans que va pronunciar davant l’Emperador a favor dels indians
americans. Tal com diu l’historiador Jordi Bilbeny: «tot i que una gran part de
cròniques i biografies d’En Carles I ens confirmin que el rei s’estava a Barcelona, el
cert és que residia a Molins de Rei, mentre que a la ciutat comtal hi havia el seu equip
negociador».
Cal recordar que l’any 1519, el rei Carles va romandre fins a 3 vegades a Molins de Rei
i tenim constància que es va allotjar al Palau dels Requesens com a mínim més de 3
mesos. Carles era nét de Ferran el Catòlic i fill de Joana, «la Boja». Tenia 19 anys.
L’any 1518 els regnes de Castella i Aragó el rebien com a rei. A l’estada del febrer de
1519 al palau de la Vila per a la preparació de la seva entrada a Barcelona com a rei, va
seguir-hi una segona estada el mes de maig per jurar els Usatges davant les Corts de
Barcelona.
Francament, mai no havia sentit a parlar del flamenc (de Flandes) Maximilianus
Transylvanus (Von Sevenborgen). El descobreixo a la Wikipèdia anglesa. L’any 1520
Maximil·lià va publicar a Ausburg el seu primer treball en llatí, on descriu la recepció
de l’elecció de Carles, el primer rei de les Espanyes, com a Emperador del Sacre Imperi
Romanogermànic, el novembre de l’any 1519, durant la seva tercera i més llarga estada
en el Palau de Molins de Rei, Molendino regio. Segons l’escrit: «Legatio ad
sacratissimum ac invictum Caesarem divum Carolum .... ab reverendissimis et
illustrissimis principibus ... Federicus comes palatinus in Molendino regio vlt.
Novembris Anno MDXIX». L’Imperi era la primera i màxima potència mundial, amb
l’emperador Carles, la Vila de Molins de Rei viu el seu màxim esplendor en l’època
medieval. Els del regne de Castella estaven enfadats perquè deien que, els impostos
recaptats a Castella, el rei se’ls gastava a la Cort Reial a Molins de Rei. Maximil·lià de
Transilvània actuava com a secretari personal del monarca i fou l’autor del primer llibre
sobre la primera volta al món de Juan Sebastián Elcano. De Juan Elcano sempre ens han
dit que era d’origen basc, però els estudis catalans indiquen que era català, senyor del
Canós, Montcortès, Clariana i la Goda.
L’expedició de Magallanes va sortir l’any 1519 i durant el llarg viatge va patir motins i
rebel·lions, segons el relat de Maximil·lià de Transilvània. Al morir Magallanes a les
Filipines, el va rellevar Juan Sebastián Elcano (Joan Çacirera del Canós?) i va
finalitzar la primera circumval·lació al globus terraqui l’any 1522, amb 17 supervivents
dels 280 tripulants que havien salpat a la sortida de l’expedició. Podríem dir que
Maximil·lià va lluitar per l’exclusiva del relat i es va aprofitar de la proximitat al rei, per
aconseguir les primeres entrevistes dels supervivents. Tot i que l’expedició tenia el seu
escriptor, Antonio Pigafetta, aquest no va poder publicar el seu relat fins dos anys més
tard. El relat de la primera volta al món De Moluccis Insulis de Maximil·lià va veure la

versió impresa a Colònia el gener de 1523. El mateix any es va publicar a París i l’any
següent a Roma. Va ser la comprovació material que el món es rodó. S’eixamplava a
quatre vegades més la terra coneguda i es canviaven conceptes fonamentals del
pensament de l’home.
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