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Quan s’intenta adulterar la història, 
els fets es mistifiquen i es tapen. 
Però la notícia que ha estat documentada 
és resistent i, com les llambordes 
d’un paviment amagat sota una capa d’asfalt, 
surt quan es grata la coberta.



EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

Projecte: MEMORIAL 1714

Documentació de base: 
Exposició El Regne de Catalunya fins a 1714... de l’any 2005,
el projecte gràfic i la realització de la qual
va correspondre a Jordi Peñarroja. 

Edita: MEMORIAL 1714
Pl. Fossar de les Moreres 2-4, 08003 Barcelona

1a edició. Onze de setembre de 2012.

Foto i text coberta: ©Jordi Peñarroja

Maquetació i impressió: Argra Trading, s.l.
Tordera 38, 08012 Barcelona

Dipòsit Legal: B-26433-2012

ÍNDEX

- Presentació d’aquesta edició  _____________________________ 3

- El Regne de Catalunya fins a 1714...
Presentació  ________________________________________ 4
1 Jaume I  _________________________________________ 6
2 Regnes d’allà mar  _________________________________ 7
3 Les Canàries i l’Atlàntic sud  ________________________ 8
4 El Mediterrani, un mar català  _______________________ 9
5 Catalans a la terra del Prest Joan  ____________________ 10
6 Ciències nàutiques i cartografia  _____________________ 11
7 Institucions marítimes  ____________________________ 12
8 La marina catalana  _______________________________ 13
9 L’esplendor Medieval de la cultura  __________________ 14
10 L’esclat de l’humanisme  __________________________ 15
11 Una expedició catalana  ___________________________ 16
12 Pals, base colombina  _____________________________ 17
13 Colom torna d’Amèrica  __________________________ 18
14 Inici de la conquesta  _____________________________ 19
15 L’organització del territori americà  _________________ 20
16 Amèrica, empresa mercantil  ______________________ 21
17 Cortès a Mèxic  _________________________________ 22
18 La Catalanitat de Ferran Cortès  ___________________ 23
19 La indústria catalana a Amèrica  ____________________ 24
20 L’expansió catalana del renaixement és Amèrica  ______ 25

- La universitat catalana i el canvi d’actitud respecte 
   a l’origen d’en Cristòfor Colom  _________________________ 26

- Manifest 11 de setembre de 2011  ________________________ 30



3

El Regne de Catalunya fins al 1714.... en format exposició, va ser presentat 
per primer cop l’onze de setembre de 2005. El pas del temps ens fa valorar 
avui molt positivament aquella iniciativa i la feina que hi va fer per a dur-la 
a terme en Jordi Peñarroja. En el seu moment ho varem reconèixer i ara 
ho reiterem. 

Hem volgut fer-la més accessible i editar-la acompanyada d’altres documents 
que hem considerat que podrien ser també del vostre interès. Volem insistir 
però en els tres elements sobre els que descansa l’exposició: 
- El nom que se li va donar de Regne de Catalunya fins al 1714... 
- La voluntat de posar a l’abast d’un públic més ampli aspectes de la nostra 
història coneguda dins del món acadèmic, però desconeguda fora d’aquest 
àmbit.
- Introduir com a tema de debat la revisió del discurs sobre el descobriment 
d’Amèrica, la seva conquesta i primera evangelització des d’Europa.
 
Hi havia la previsió d’una segona part de l’exposició, cosa que mai hem 
renunciat a fer, on s’aportarien nous elements dels dos primers apartats i 
que la tercera part és focalitzaria en el punt també avui objecte de debat 
com és l’origen de la literatura i la mística del segle d’or castellà.

Pel que fa al títol El Regne de Catalunya fins a 1714.... neix amb la voluntat 
de plantar cara i desvetllar un relat propi i fidel a la realitat davant del dis-
curs polític oficial. Un discurs cada cop més abassegador que menysvalora 
l’existència històrica de Catalunya, quan no nega fins i tot la seva mateixa 
existència, diluint-la en un fals aragonesisme. 
 
En darrer lloc, dir-vos que la publicació que teniu a les mans inclou tots 
els articles de l’exposició, així com les imatges. Una ponència presentada 
al XI Simposi de la Descoberta Catalana d’Amèrica fet a Arenys de Munt 
l’any 2011. Una mostra de cinc llibres que hem volgut destacar per una raó 
o bé per un altra. I en darrer terme, també el manifest de la nostra entitat 
de l’onze de setembre de 2011.

Jordi Miravet 
President del Memorial 1714

El Regne de Catalunya fins a 1714...
Presentació d’aquesta edició 



El Memorial 1714 us 
presenta una exposició 
que s’afegeix a les que 

hem anat oferint durant els 
darrers anys. En relació a les 
anteriors, la actual mostra 
canvis significatius pel que fa 
a l’abast del període tractat, en 
relació a la forma de presentar-
se i respecte a la terminologia 
emprada.
En les tres exposicions ante-
riors hem plantejat sempre 
de manera directa algun fet 
relacionat amb la Guerra de 
Successió; ara donem con-
tingut al que des de la nostra 
associació hem dit i repetit en 
diferents ocasions: al 1714 els 
catalans perdem el nostre estat, 
un estat que val la pena. Aquest 
és doncs el tema de la present 
exposició: remarcar fets que 
permeten fer-nos una idea del 

EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

PRESENTACIÓ

Imatge: Arxiu Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya - © Bibliothèque nationale de France

que representa el nostre estat 
fins al 1714.
L’abast de la proposta implica 
presentar l’exposició en dues 
parts en lloc d’una, com ha estat 
habitual fins ara.
En darrer lloc, i amb la ma-
teixa importància, trobem la 
terminologia emprada. Aquí 
hem fet nostres els arguments i 
raons que dóna Caius Parellada 
al seu llibre Corona d’Aragó, 
denominació impròpia de l’Es-
tat Català medieval (Rafael 
Dalmau Editor. Barcelona, 
2002). Així el títol de l’expo-
sició, que té dues parts, és EL 
REGNE DE CATALUNYA 
FINS A 1714...

El casal de Barcelona és el 
que dóna origen al regne de 
Catalunya, que té continuïtat 
amb les dinasties dels Trastà-

mara i dels Àustries. Sovint 
hi ha un cert recel a acceptar 
aquesta darrera etapa com una 
part del conjunt, però hem de 
dir que hi ha continuïtat en 
l’estat, en una estructura de 
dret públic perfectament dife-
renciada i en uns territoris que, 
malgrat els canvis, es reconei-
xen integrants del regne. 
A desgrat de la separació de 
territoris que en un moment 
han estat vinculats al regne 
–com Montpeller, Navarra, 
Múrcia, Atenes i Neopàtria–, 
el gruix bàsic està format pel 
Principat i els regnes d’Aragó, 
Mallorca, València, Sardenya, 
Nàpols i Sicília.
Pensar en un estat medieval as-
sentat en tots aquests territoris 
i que té el Mediterrani com a 
gran via central de comuni-
cació, implica reconèixer que 
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estem davant d’un fet impor-
tant, al que cal parar esment. 
Si afegim que un autor com 
Pierre Bonassie (La Catalogne 
du milieu du Xe à la fin du XIe 
siècle: croissance et mutations 
d’une societé. Université de 
Toulouse - Le Mirail, 1975) 
diu que el feudalisme neix a 
tres punts perifèrics on l’afe-
bliment del poder de l’imperi 
obliga a altres relacions: a 
Normandia, Llombardia i a 
Catalunya, hem de concloure 
la seva importància. Aquest es 
el fet que cal remarcar: la im-
portància d’aquest estat; i és el 
que us exposem tot seguit.

A l’exposició mostrem dades 
poc conegudes malgrat que 
acceptades arreu per la histo-
riografia oficial. Posades una 
al costat de l’altre donen fe de 
l’alt nivell de desenvolupament 
de cadascun dels territoris i 
del seu conjunt en una amplia 
gamma d’aspectes: polític, 
econòmic, comercial, militar, 
naval, cartogràfic, artístic, lite-
rari, científic, religiós i jurídic. 
Només hi afegim l’exposició 
de tres fets encara debatent-se: 
la sortida de Pals de les naus de 
Colom; la conquesta de Mèxic; 
i el paper de València en la co-
lonització d’Amèrica. 
Aquest desenvolupament que 
es fa segle rere segle no és ca-
sual ni improvisat. Tanmateix 
a mitjans del segle XVI, en 
cinquanta anys, sembla que tot 
es dilueix com si el regne de 
Catalunya no hagués participat 

en la gran obra del moment: el 
descobriment per Europa del 
Continent Americà.
Nosaltres no creiem que això 
sigui així i tenim motius per 
pensar que la veritat ha estat de-
liberadament amagada. Encara 
més, estem convençuts de que 
el descobriment del continent 
americà i la seva primera colo-
nització són obra de govern de 
la monarquia Catalana. I això 
per dos motius bàsics: primer, 
perquè en aquell moment és 
l’única potència europea amb 
capacitat per a poder-ho fer; 
i segon, per les mostres que 
d’aquest fet es troben cada dia 
aquí i a Amèrica.
Bartomeu Mestre en el seu lli-
bre La Identitat Reeixida (Edi-
ció Baltar. Palma de Mallorca, 
2002) ens diu que l’autoodi no 
és altra cosa que assumir com a 
propi el discurs de l’adversari. 
Hem de fer, doncs, el nostre 
discurs. 
Respecte a la descoberta i co-
lonització d’Amèrica, i també 
en relació amb altres fets i 
episodis importants del nos-
tre passat –com el Renaixe-
ment i la pretesa decadència de 
Catalunya– som davant de dos 
discursos: un d’oficial, elaborat 
per un poder aliè durant segles 
i ple de contradiccions, i un 
altre que s’està fent i que cerca 
establir la veritat del nostre 
passat i permetre conèixer la 
història del nostre país i dotar-
nos d’un discurs propi. 
Perquè, com diu Orwell a Mil 
nou-cents vuitanta-quatre 

(Destino. Barcelona, 1984): 
«El qui controla el passat con-
trola el futur; el qui controla el 
present controla el passat». 

Per fer l’exposició hem comptat 
amb la col·laboració i el suport 
documental d’Armand San-
mamed, Carles Camp i Jordi 
Bilbeny, de la Fundació d’Es-
tudis Històrics de Catalunya. 
La responsabilitat de l’edició i 
el disseny ha recaigut en Jordi 
Peñarroja. A tots ells, el més 
sincer agraïment i reconeixen-
ça per la feina feta.

Jordi Miravet
President del Memorial 1714

Barcelona 
onze de setembre de 2005
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torna amb dos ambaixadors mo-
gols. Aquestes ambaixades són 
l’inici d’una llarga sèrie de con-
tactes dels catalans amb l’orient 
llunyà.

En iniciar-se el segle XIII, la 
burgesia comercial catalana 
ja té poder econòmic i, 

sobretot, consciència de la seva 
influència. La seva personalitat 
jurídica queda reconeguda l’any 
1201 pel rei Pere I amb els acords 
de Pau i Treva. Catalunya esdevé 
una societat expansiva, mercantil 
i colonitzadora que, després de 
la batalla de Muret, s’aboca cap 
a una expansió peninsular i me-
diterrània.
Hi ha precedents, com la con-
questa efímera de Mallorca i 
Eivissa per Ramon Berenguer III 
el 1114, però és amb Jaume I que 
s’aconsegueix l’afirmació d’aques-
ta política amb les conquestes de 
Mallorca (1229), Eivissa (1235), 
València (1238) i Múrcia (1266) 
i l’intent frustrat de reunificació 
amb Navarra.
El prestigi creixent de Jaume el 
recullen cròniques nacionals i 
estrangeres. El seu casament en 
segones núpcies amb Violant 
d’Hongria, néta de l’emperador 
de Constantinoble, vincula el 
casal de Barcelona amb l’Imperi 
d’Orient i li aporta una vaga so-
birania sobre una part del comtat 
de Nemurs a Flandes i territoris 
a Hongria, França i Borgonya. 
Bugia, Tunis i Tremissèn, al nord 
d’Àfrica són tributaris del rei 
català. I el matrimoni de l’infant 
Pere amb Constança de Sicília 
obre una nova via d’expansió 
mediterrània.
Tanmateix, Jaume I acarona altres 
projectes. Durant el seu regnat, 
Catalunya estableix també rela-
cions amb Armènia i els tàrtars. 
La fama del rei dels catalans 
aconsegueix que demanin la seva 
intervenció per alliberar el Sant 
Sepulcre. Tenim el testimoni de 
les primeres ambaixades a Ori-
ent: la primera d’elles, el 1267, 
quan Jaume d’Alaric, ciutadà de 
Perpinyà “qui era nostre e nos 
l’havíem enviat al rei dels tartres” 
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En un capitell del claustre del monestir de 
Ripoll trobem retratats uns personatges que 
són possibles ambaixadors xinesos del Gran 
Mogol.
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La galera és la gran nau de combat de la ma-
rina medieval.
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La «Crònica» de Jaume I, en l’edició valenciana 
de 1557.
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Armes reials, ornamentació renaixentista en 
un angle de la Llotja (1482-1498) de la ciutat 
de València.
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Vista de Bugia, a partir d’una xilografia de 1515.
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1 JAUME I
Somnis i realitats
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2 REGNES DELLÀ MAR
Una expansió mesurada i decidida

7

Per raons estratègiques, la ciutat 
sarda de l’Alguer és conquerida 
i repoblada per catalans el 1354. 
Des d’aleshores el català és la 
llengua pròpia de l’Alguer, que a 
hores d’ara és el punt més oriental 
del domini lingüístic del català.
 

En només quaranta anys, 
de 1282 a 1323, la Corona 
Catalana aconsegueix una 

extraordinària expansió per la 
Mediterrània. Mesurada i decidida 
alhora, l’acció de govern dels reg-
nats de Pere II, Alfons II, Jaume 
II, Alfons III i Pere III té com a 
resultat que, al segle XIV, el Medi-
terrani esdevé un mar català. 
Aquesta expansió es fa per passes 
comptades.
A Pere II, casat amb la princesa 
Constança, una ambaixada sicili-
ana li ofereix la corona de Sicília el 
1282, després de les Vespres Sici-
lianes. Els catalans desembarquen 
a l’illa i alliberen els sicilians del 
domini francès. Pere i la seva es-
posa Constança són coronats reis 
de Sicília a la catedral de Palerm. 
Al cap de poc temps Malta, Goz-
zo i Gerba (1284) també passen 
a domini del Casal de Barcelona. 
Pere II ja és Pere el Gran.
El 1311, la Gran Companyia surt 
de Sicília i conquereix el ducat 
d’Atenes i, més tard, el de Neopà-
tria. Els nous territoris es vinculen 
primer a Sicília i, més endavant, 
s’integren directament dins de la 
confederació. La presència cata-
lana a Grècia es perllonga fins la 
mort, el 1460, d’Arnau Guillem 
Caupena, senyor de la Piada, dar-
rer dinasta català a Grècia.
Sardenya es guanya l’any 1323. 
Dominada abans per Pisa i Gè-
nova, agents pisans i genovesos 
fomenten revoltes fins al segle 
XV. Però ja el 1355, Pere III es-
tableix el parlament del regne de 
Sardenya. 
Jaume II, amb projectes de croada 
a Terra Santa, teixeix aliances amb 
Armènia, el khanat dels tàrtars i 
Xipre, amb qui estableix lligams 
político-dinàstics. La influència 
catalana a Xipre –punta de llança 
de la cristiandat i gran centre 
mercantil d’Orient–, explica la 
intensitat ininterrompuda del 
tràfic català amb l’illa.
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Amb aquesta expansió és també la 
llengua, la cultura i tota una con-
cepció del món i de la política que 
s’estenen per la Mediterrània. 
Des dels temps de Pere II fins a la 
fi del segle XV, el català s’usa, amb 
el llatí i el sicilià, dins les cancelle-
ries de Palerm i Messina. Ciutats, 
entre d’altres, que tenen com a 
lleis marítimes les de Barcelona.
El parlament sard redacta les 
seves actes en català fins al 1698. 
Sardenya està vinculada al món 
català i després a l’imperi hispànic, 
hereu seu, des de 1323 fins a 1720. 
El català és la llengua pública de 
tot Sardenya fins al segle XVIII. 

Monestir de Sant Joan Crisòstom a l’illa de 
Xipre, segons un dibuix de Domènec Badia. 

La costa sovint abrupta fa que tot Sardenya 
aparegui com una gran fortalesa enmig de la 
mar. En són mostra els penya-segats del «capo 
Caccia», prop de l’Alguer.
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Portada de la catedral de Palerm, gòtica, cons-
truïda amb intervenció de catalans i sicilians. 

El renaixentista «Orlando Furioso» d’Ariosto 
és tema per a interpretacions molt lliures en 
els espectacles de titelles sicilians. 

EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

2 REGNES DELLÀ MAR
Una expansió mesurada i decidida

Paisatge volcànic de Sicília. Al fons fumeja 
l’Etna, que és el volcà actiu més alt d’Europa.
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vacant. El 1369, una butlla papal 
exhorta els bisbes de Barcelona i 
Tortosa a portar-hi missioners. 
Tot plegat denota que la zona es 
manté sota influència catalana. 
Al voltant de 1393 sembla que el 
«protectorat» trontolla enmig de 
disturbis i quan tornem a trobar 
notícies de les Canàries en són 
protagonistes Joan de Bethenco-
urt i els castellans. Ara bé, resulta 
del tot inversemblant que el re-
naixentista i expansiu rei Alfons 
el Magnànim afavoreixi Bethen-
court a les Canàries, si aquestes 
formen part d’un regne estranger. 
És un punt que cal esbrinar.

La monarquia catalana practi-
ca una política d’exploració 
planificada, que interaccio-

na amb la iniciativa privada i arriba 
a l’establiment d’un protectorat a 
les illes Canàries durant la segona 
meitat del segle XIV.
És significatiu que el portolà del 
genovès Angelino Dalorto, del 
1325, ignora l’existència de les 
illes Afortunades, mentre sí que 
apareixen a la carta de navegar 
del mallorquí Angelí Dulcert. Per 
això són pilots mallorquins els qui 
dirigeixen l’expedició genovesa 
dels Vivaldi a l’Atlàntic sud. 
El mallorquí Francesc Desvalers 
encapçala l’expedició a les Canàri-
es de 1342 i el 1351 viuen i s’edu-
quen a Mallorca dotze naturals 
de Gran Canària, que ja coneixen 
l’idioma català i s’instrueixen en la 
fe cristiana, per fer de missioners 
a la seva terra.
El papat segueix amb interès 
aquestes anades i vingudes per 
l’Atlàntic sud. El 1344, el papa 
francès Climent VI concedeix 
les illes a Luis de la Cerda, comte 
de Clermont i almirall de França, 
en qualitat de Principat de La 
Fortuna i com a regne feudatari 
de la Santa Seu. El papa exhorta, 
amb sengles butlles, els grans 
monarques cristians a ajudar el 
príncep en l’empresa de conquerir 
l’arxipèlag. 
Qui millor respon a la crida és 
Pere III de Catalunya. Luis es 
presenta a Poblet, l’agost de 1346, 
per tal de concretar els termes de 
la col·laboració. Mentrestant, el 
mallorquí Jaume Ferrer supera les 
Canàries i arriba el mateix 1346 a 
l’anomenat riu de l’Or, a l’actual 
costa de Gàmbia. Els prepara-
tius de l’expedició conqueridora 
s’allarguen i la mort sorprèn Luis 
de la Cerda. És la fi del Principat 
de la Fortuna, fet simultani amb 
la gestació a Mallorca de l’evange-
lització de les Canàries, empresa 
que barreja interessos missioners 
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i comercials sota els auspicis dels 
poderosos mercaders Joan Dòria 
i Jaume Sagarra. Els preparatius es 
fan a Mallorca, que el 1344 s’ha re-
incorporat a la Corona Catalana.
El papa Climent VI accepta els 
fets i expedeix la butlla Cœles-
tis sex regnum, erigint les illes 
Afortunades en diòcesi, i nomena 
bisbe a fra Bernat. El 1352 surt 
l’expedició comandada per Arnau 
Roger. Les illes ja reben el nom de 
Canàries i en cas de conquesta han 
d’esdevenir feu del rei català. El 
bisbat, amb seu a la Gran Canària, 
és el bisbat del Telde i entre 1362 
i 1369 sembla que la seu resta 

Celler del monestir de Poblet.

L’elegant nau de la catedral domina el panora-
ma de Ciutat de Mallorca, el gran centre car-
togràfic medieval i probable lloc de naixement 
de Llull, quan s’hi arriba per mar.
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Cap de negre en una mènsula de l’arcuació 
de la façana gòtica, al palau de la Generalitat 
de Barcelona.

EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

3 LES CANÀRIES I L’ATLÀNTIC SUD
Una exploració planificada
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Malgrat aquesta intel·ligent estra-
tègia, l’assetjada Constantinoble 
cau l’any 1453, episodi cabdal de 
la història. Quan hi ha l’assalt 
final, trobem catalans arrengle-
rats en la defensa de la ciutat. 
Pere Julià cobreix amb soldats 
catalans el sector de Bucoleont 
fins al Kontoskalion i Bernat de 
Montoliu comanda un vaixell dels 
que guarden el port. La muralla 
defensada pels catalans és la dar-
rera en caure. 
El soldà turc Mohamed II con-
demna a mort els estrangers que 
han intentat defensar la ciutat, 
entre ells, el cònsol dels catalans 
a Constantinoble, Joan de la Via.

La mort sense successió de 
Martí l’Humà té com a con-
seqüència l’entronització 

de la dinastia castellana dels Tras-
tàmara. El breu regnat de Ferran 
d’Antequera (1412-1416) és de 
transició, però el seu fill Alfons 
el Magnànim (1416-1458) reprèn 
amb empenta la política mediter-
rània catalana, que assoleix el més 
gran esplendor. 
Un primer èxit és la difícil con-
questa del regne de Nàpols, el 
1443, acció que respon als inte-
ressos dels comerciants catalans 
i afecta molt durament a Gènova. 
Des de Sicília i Nàpols, el rei 
Alfons –dit el Magnànim– diri-
geix els fils de la política catalana 
a la Mediterrània central i oriental 
i afavoreix l’elecció papal d’Alfons 
de Borja, català de València, que 
pren el nom de Calixt III en seure 
a la trona de Sant Pere el 1455. 
La Chiesa in mani dei catalani! és 
una realitat que sacseja la política 
italiana. 
Els Balcans esdevenen la clau en 
l’enfrontament continental contra 
els turcs. El 1444 el gran voivoda 
de Bòsnia es reconeix vassall 
d’Alfons. Demetri Paleòleg, dès-
pota de Morea, i el cabdill albanès 
Scanderberg proposen aliances i 
esdevenen vassalls. Els hongare-
sos li ofereixen el tron d’Hongria. 
El 1452, Ramon d’Hortafà s’es-
tableix com a virrei d’Albània al 
castell de Croia, i tot seguit esdevé 
virrei de Grècia i Esclavònia. El 
1456, Joan Claver és nomenat 
virrei per l’Èpir i la Morea.
En el front marítim, el soldà 
egipci reconeix el protectorat 
català sobre les illes de Xipre i 
Rodes, dipòsit de les mercaderies 
catalanes exportades cap a Beirut 
i Alexandria. El 1453, Alfons fa 
construir un castell a Bengazi, al 
golf de la Gran Sirte (Líbia), que 
té un governador amb jurisdicció 
sobre els catalans a tot el Magreb 
i la Tripolitània. 

Les torres de Quart, a València, prenen com a 
model la fortificació del Castell Nou d’Alfons 
el Magnànim, a Nàpols, pensat per a resistir els 
impactes de l’artilleria del seu temps.

Els turcs otomans converteixen les basíliques 
bizantines de Constantinoble en mesquites, 
despullant-les d’icones i afegint minarets 
exteriors.

Coberta de l’edició de 1979 de «Tirant lo 
Blanc», de Joanot Martorell. Acabada el 1460, 
després de la caiguda de Constantinoble, és 
una novel·la de política ficció: en una part de la 
narració, inspirada en la “Crònica” de Ramon 
Muntaner, llegim que Tirant fa recular els turcs 
comandant l’exèrcit bizantí.

Columna coríntia sobrevivent del setge de 
1453 i integrada en el recinte del serrall del 
soldà, dibuixada per Domènec Badia.

EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

4 EL MEDITERRANI, UN MAR CATALÀ
Els últims de Constantinoble
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EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

5 CATALANS A LA TERRA DEL PREST JOAN
Ambaixades al segle XV

Les relacions de la monarquia 
catalana amb el mític regne 
cristià d’Abissínia són un 

dels episodis més desconeguts de 
la nostra història. En el seu reg-
nat, Alfons el Magnànim intenta 
establir una gran coalició de les 
grans potències del moment, que 
és la darrera possibilitat d’aturar 
l’avanç dels turcs sobre Constan-
tinoble. Els integrants de l’aliança 
són la corona catalana, l’imperi de 
Trebisonda, el khanat mogol de 
Pequín, l’agònic imperi bizantí… 
i Etiòpia. 
Trobem un primer testimoni 
d’aquesta relació en l’interès de 
Joan I per tenir notícies de prime-
ra mà de l’experiència de viatgers 
que han conegut països llunyans. 
El rei demana, el 1391, al seu cosí 
comte de Foix que li enviï un fra-
menor que ha passat molts anys 
a Etiòpia.
Isaac, negus d’Etiòpia, envia una 
ambaixada al rei Alfons el Mag-
nànim, el 1428. L’ambaixada és 
rebuda a València. Isaac proposa 
al rei català una aliança contra 
Egipte i un doble casament: el 
d’Isaac amb una germana del rei 
i el d’una princesa etiòpica amb 
l’infant Pere, germà d’Alfons. 
Com a resposta, Alfons nome-
na ambaixadors prop del negus 
els catalans Felip Fajadell i Pere 
de Bònia, que tenen l’encàrrec 
de pactar l’aliança. Quant a les 
propostes de casament, han d’ac-
ceptar la primera i simular que no 
coneixen la segona. A més, han de 
presentar al negus «los maestres 
de les sèquies». Segurament es 
tracta d’especialistes en treballs 
de regatge. 
Cap al 1450 hi ha un nou inter-
canvi d’ambaixadors, ara entre 
el negus Jacob i Alfons el Mag-
nànim. Aquest envia a Abissínia 
mestres artesans, sembla que 
tretze, responent una demanda 
del rei etíop. El viatge a Etiòpia 
és perillós, sobretot, per l’interès 

que tenen els egipcis islamitzats 
en interceptar les ambaixades i els 
viatgers europeus que fan cap a 
Etiòpia o l’Índia, per tal d’impedir 
que els cristians concertin aliances 
que perjudiquin el control estratè-
gic i quasi monopolístic d’Egipte 
sobre el comerç per mar entre 
l’Orient i la Mediterrània.
La imminent caiguda de Cons-
tantinoble a mans dels turcs 
motiva l’enviament, l’any 1452 
de l’ambaixador Miquel Desideri 
per negociar una gran aliança 
amb altres potències. Sembla que 
la caiguda de la ciutat el 1453 i la 
mort d’Alfons (1458) signifiquen 
la fi dels contactes catalans amb el 
país africà.
L’any 1521 una ambaixada por-
tuguesa arriba a la cort abissínia. 
Segons explica el cronista de 
l’expedició, el jesuïta Francisco 
Alvares, encara hi troba dos ca-
talans. També explica que quan 
els visitants expressen la seva ad-
miració per les esglésies d’Axum, 
els amfitrions etíops exclamen: 
«Això és obra dels blancs». Blancs 
catalans, és clar.

Alfons el Magnànim rep una ambaixada etíop 
a València. Sala capitular del convent valencià 
de Sant Domènec.

Joan Perucho, jutge i escriptor, explica les 
aventures d’una atzarosa ambaixada catalana 
al Regne de les Tres Virtuts, nom que pren 
Etiòpia en la seva excel·lent novel·la «Llibre de 
cavalleries», apareguda el 1957, publicada per 
Destino. Aqui veiem la portada d’una edició 
més recent, de 1985.

Noia etíop a casa, a Addis, torrant el cafè a la 
manera tradicional, sobre una llauna roent.

Pintures murals del monestir abissini 
d’Entoto.
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Pere de Coïmbra. El 1443 hi ha 
la primera referència a una carta 
de navegar portuguesa, essent 
un exemplar de Reinel, de cap a 
1483, la més antiga conservada i 
signada. Per altra banda, l’escola 
cartogràfica castellana de Sevilla, 
amb una indiscutible influència 
catalana, s’inicia al s. XVI.
El científic alemany Alexander 
von Humboldt, parlant dels 
nostres navegants, afirma que 
«aquests progressos dels catalans 
van arribar a coneixement de la 
resta de pobles de la Mediterrània, 
que els van transmetre a la resta 
del món occidental».

segle XV, coincidint amb l’arri-
bada d’exiliats catalans després 
de la derrota del dissortat Jaume 
d’Urgell, i recorren d’antuvi als 
nostres cartògrafs. Un mallorquí 
dirigeix l’escola de navegació 
de Sagres, sota la protecció de 

EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

6 CIÈNCIES NÀUTIQUES I CARTOGRAFIA
Punt de referència indiscutible

Al segle XVIII, Antoni 
Ramon Pasqual i Fleixes, 
catedràtic de la universitat 

de Mallorca, defensa la tesi de la 
prioritat catalana en l’art de la 
navegació, derivada dels textos de 
Llull, especialment a la seva obra 
Vindiciae llullianae, publicada el 
1778.
L’astrolabi o astrolau, instrument, 
relacionat amb l’astrologia, té un 
vessant nàutic inqüestionable: el 
càlcul de les latituds. L’origen ca-
talà dels primers tractats europeus 
referents a la construcció i ús de 
l’astrolabi és indiscutit i l’exemplar 
d’aquest instrument més antic que 
es conserva és el conegut com 
l’astrolabi de Barcelona. El tenen 
els francesos a l’Institut du Monde 
Arabe de París i està calculat segons 
el meridià de Barcelona, sembla que 
per Sunifred Llobet, ardiaca i arxi-
prest de Barcelona, al segle X.
A finals del segle XIII, Ramon 
Llull reflecteix els progressos de 
l’art de navegar a Catalunya, els 
instruments per determinar el 
temps i l’alçada del pol i descriu 
l’astrolabi a l’Ars navigandi i 
en altres llibres. A l’Ars Magna 
(1305-1308) i a l’Arbre de scien-
cia, esmenta l’ús que fan catalans 
i mallorquins de la brúixola i de la 
carta de navegar. És un dels pri-
mers testimonis europeus de l’ús 
sistemàtic de l’agulla magnètica 
per guiar la navegació.
L’escola cartogràfica catalana 
–amb epicentre a Mallorca– és el 
punt de referència indiscutible de 
la cartografia medieval europea. 
La nòmina dels nostres cartògrafs 
és llarga: Angelí Dulcert, els Cres-
ques, Guillem Soler, Viladestes, 
Gabriel Vallseca, Pere Rosell, etc. 
I la seva anomenada, universal. 
Fins s’ha intentat arrabassar la 
nacionalitat d’algun d’ells, com 
el cas de Pere Rosell, inventant 
un fals Pietro Roselli. 
Els portuguesos decideixen iniciar 
la seva aventura descobridora al 

El gran cosmògraf Jaume Ferrer de Blanes, 
retratat al monument a Colom, de Barcelona. 
El patge cortesà llueix les armes de Sicília al 
seu vestit.
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Astrolabi i explicació de l’ús de l’instrument 
segons gravats italians del segle XVI.

Xilografia barcelonesa de 1505 il·lustrant 
“L’Arbre de la Ciència”, de Llull.

Ala del pis superior del claustre del monestir 
de Ripoll, que combina elements gòtics i 
romànics. Obra del segle XIV, en temps de 
l’abat Galceran Besora.
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bit d’actuació als afers mercantils 
no marítims, fet reconegut per 
un privilegi de Martí I, el 1401. 
A la fi del segle XV, el Consolat 
de Mar de Barcelona té prop de 
90 representacions amb autoritat 
sobre tots els súbdits de la corona. 
El Consell de Cent nomena els 
cònsols per delegació de l’auto-
ritat reial.

EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

7 INSTITUCIONS MARÍTIMES
Una organització original i innovadora

L’expansió marítima catalana 
té com a finalitat i resultat 
un imperi comercial que 

ve per passes comptades i que 
s’acompanya d’una organització 
original i innovadora. 
Hi ha mesures proteccionistes 
dels reis catalans, que arrenquen 
de la cèdula de Jaume I, del 1227, 
que prohibeix a les naus estrange-
res de prendre càrrega per a Síria, 
Egipte i Barbària, mentre hi hagi 
naus nacionals disposades a em-
prendre aquella ruta. El comerç 
exterior de la Confederació és 
important i demana establir uns 
límits administratius i econò-
mics que protegeixin el mercat 
nacional, i les Corts Generals de 
Montsó de 1362-1363 estableixen 
una xarxa de duanes terrestres i 
marítimes, precedint la creació 
de mercats estatals protegits per 
duanes i aranzels dels estats-nació 
del segle XIX. Totes aquestes 
mesures afavoreixen l’activitat co-
mercial pròpia i permeten superar 
la competència marsellesa, pisana 
i genovesa. 
Les Ordinacions ripariae, elabo-
rades el 1238 pels prohoms de la 
Ribera de Barcelona, contenen 
disposicions referides a la defen-
sa de les naus. El 1354, l’almirall 
Bernat de Cabrera compila les 
Ordinacions sobre lo feyt de la 
mar, que és una llei penal maríti-
ma vigent fins a mitjans del segle 
XVIII a l’armada espanyola. 
El Consolat de Mar és una ins-
titució que neix el segle XIII 
per defensar els interessos dels 
mercaders i és alhora un tribu-
nal especialitzat en afers de dret 
mercantil. El Llibre del Consolat 
de Mar, de mitjans del XIV, és un 
recull d’ordenances i de costums 
marítims i comercials que esdevé 
el codi marítimo-comercial a tota 
la Mediterrània i el dret comú en 
aquestes matèries arreu del món 
occidental, traduït i imprès en la 
majoria de llengües europees al 

segle XVI. Superant el daltabaix 
de 1714, resta vigent a tot Espa-
nya fins a 1829.
Joan I concedeix el 1394 el privi-
legi de cobrar el dret de pariatge 
als cònsols de mar, i els autoritza 
a disposar de béns per a l’orga-
nització i el funcionament de la 
institució. A finals del segle XIV, 
els consolats de mar estenen l’àm-

Arcades d’accés i Sala de Cònsols del Consolat 
de Mar, a la Llotja de Barcelona. La Cambra 
de Comerç ha restaurat aquest espai arran 
de la seva redescoberta durant unes obres, 
l’any 1976.

Evocació dels mercaders i el port renaixentista 
en un quadre de Josep Obiols, actualment 
penjat a la Sala de Cònsols del Consolat de 
Mar, a la Llotja de Barcelona.Fo
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EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

8 LA MARINA CATALANA
Una progressiva incursió en la navegació 
atlàntica

Al segle XII ja hi ha expan-
sió per la Mediterrània. A 
finals d’aquesta centúria 

els barcelonins reben privilegis 
al port de Tir però molt abans, el 
1111, trobem catalans a Trípoli. 
El comte Ramon Berenguer III 
visita Gènova i Pisa el 1118, en la 
primera exhibició de la potència 
creixent de la marina catalana. 
Tanmateix, el 1148 Ramon Be-
renguer IV encara ha de recórrer 
a l’ajut naval dels genovesos per 
conquerir Tortosa.
Al segle XIII l’activitat marítima 
ha crescut prou per emprendre 
les conquestes de Mallorca (1228-
1232) i València (1232-1245) amb 
flota pròpia. Des d’aleshores, la 
força marítima creix fins convertir 
Catalunya en la primera potència 
marítima del món occidental. Char-
les de la Roncière, historiador de la 
marina francesa, afirma, referint-se 
a la batalla de Roses (1285) que «la 
primera vegada que França lliura 
una guerra marítima, tenia contra 
ella la potència naval més temible». 
L’any 1435, a la batalla de Ponça i 
per un excès de confiança, la marina 
catalana pateix la primera ensope-
gada en 200 anys.
Sovint hi ha participació de la 
marina catalana en les empreses 
militars de Castella. Alfonso VII 
–sense armada pròpia– sol·licita 
naus genoveses i catalanes per a 
la conquesta d’Almeria el 1147. 
Alfonso XI demana una flota a 
Pere III per a la presa d’Algesires. 
Hi ha participació indispensable 
de la flota catalana en la campa-
nya de Granada, el 1492. El càrrec 
d’Almirall de Castella és heredita-
ri i més honorífic que efectiu. 
A Barcelona es construeixen in-
tensament vaixells de tota mena. 
La Crònica de Muntaner diu que, 
en temps de Jaume II (1291-
1327), la drassana de Barcelona 
pot allotjar 25 galeres a la vegada, 
resguardades i cobertes. A mitjan 
del segle XV, la flota mercant ca-

talana és una de les més potents i 
nombroses i s’adapta a les noves 
tècniques. La progressiva incur-
sió en la navegació atlàntica ha 
fet evolucionar la tipologia dels 
vaixells i determina la imposició 
del tipus de nau rodona, de proa 
alta i propulsió a vela, per sobre 
de les naus llargues, de rems i de 
vela, exemplificades en la galera, 
que desapareixen d’escena pro-
gressivament, limitades a la guerra 
naval a la Mediterrània.
El primer almirall de Catalunya i 
Mallorca és Carròs, nomenat per 

Jaume I el 1231. Des de Pere III, 
l’almirall és el comandant suprem 
de les forces navals reials, secundat 
per tres vicealmiralls. A partir del 
segle XV es crea el títol d’Almirall 
d’Aragó. A la plèiade d’almiralls 
catalans trobem, des del segle XIII, 
els Martell, Queralt, Marquet, Vi-
laragut, Castellnou, Descoll, Mont-
cada, Santapau, Perelló, Cardona, 
Vilamarí i tants d’altres. El calabrès 
Roger de Llúria i el sicilià Conrad 
Llança es formen a Barcelona, que 
és escola de navegants destres i 
ardits. 

Nau. Xilografia de l’edició de Basilea (1493-
94) de l’informe de Colom «De insulis in mare 
Indico nuper viventis».

Vista de les reials drassanes de Barcelona, des 
del mirador del monument a Colom.

Roger de Llúria, el fidelíssim almirall sicilià 
de Pere el Gran, és de cara al mar en el seu 
monument plantat al balcó del Mediterrani, 
a Tarragona.

Monument a l’almirall Galceran Marquet, el 
primer del tipus de columna fosa de ferro que 
es fa a Barcelona. 
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Catalunya és terra de pas on 
conflueixen mercaders i 
viatgers de tota mena entre 

el Califat de Còrdova i l’Imperi 
Franc, una cruïlla on convergeixen 
visigots i francs, cristians, amb mu-
sulmans i jueus. Per aquesta con-
vergència de gent i coneixements 
tan diversos és centre d’una gran 
activitat intel·lectual, concentrada 
en monestirs i catedrals, i té un 
gran desenvolupament cultural als 
segles X i XI. Ripoll posseeix una 
de les primeres biblioteques for-
mades a l’alta edat mitjana i a través 
del seu monestir es reintrodueix a 
Europa una part de l’antic coneixe-
ment científic grec, preservat pels 
musulmans de l’Al-Andalus.
Aquest desenvolupament cultural 
atrau erudits de tot Europa. Els 
monestirs catalans i les catedrals, 
a més de conservar la cultura llati-
na, es fan ressò del saber científic 
més avançat d’àrabs i jueus en un 
moment en què aquests coneixe-
ments pràcticament han desapa-
regut a Europa. Com a centre di-
fusor d’aquesta ciència sobresurt 
especialment Ripoll, acompanyat 
per Barcelona, Girona, Cuixà i 
altres.
La introducció dels numerals arà-
bics a Europa parteix de Catalunya 
i té dos referents, el primer en el 
monestir de Ripoll i el monjo 
Gerbert, futur papa Silvestre II, i 
el segon en el monestir d’Albelda 
a la vall de l’Ebre. També hi ha 
acord general sobre l’origen ca-
talà dels primers tractats –siguin 
traduccions o no– sobre la cons-
trucció i l’ús de l’astrolabi.
Amb la qualitat del ferro i acer 
dolç obtinguts a les nostres far-
gues, usant una tecnologia reco-
neguda arreu com a farga catalana, 
l’exportació d’eines i, sobretot, 
d’armes és creixent. Es anglesos 
disparen sagetes catalanes a la 
guerra dels Cent Anys i els mu-
sulmans andalusís compren armes 
de manufactura catalana.

La tradició científica i tècnica 
europea que comença a Catalunya 
cap als segles X i XI continua des-
prés amb més traduccions d’obres 
àrabs d’astronomia i cosmografia. 
Un saber que serveix, aplicat a la 
navegació, per al desenvolupa-
ment del coneixement del món.

El palau del bisbe, a Barcelona, conserva 
importants elements d’un romànic tardà, de 
principis del segle XIII.

El campanar pre-romànic de Coll de Nargó 
(segle X), coronat amb un pis romànic poste-
rior, sembla una torre militar.

La torre de Carlemany (segle XI), vista des del 
claustre romànic de la catedral de Girona.

La mítica sirena, sovint present a les narracions 
fantàstiques dels navegants, apareix esculpida 
en un capitell del claustre del monestir de 
Ripoll.

L’actual catedral de Barcelona és la tercera i 
d’estil gòtic. Però en el claustre conserva una 
porta de la segona catedral, romànica, que 
amb una hàbil reconstrucció s’intenta passar 
per ogival.
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9 L’ESPLENDOR MEDIEVAL DE LA CULTURA
Atracció d’erudits de tot Europa
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Dues grans figures dominen 
el panorama intel·lectual a 
finals del segle XIII i co-

mençaments del XIV. El mallorquí 
Ramon Llull (1232/33-1315/16) 
és precursor de la informàtica, 
destaca en tots els camps del 
coneixement i escriu una obra 
enciclopèdica. Per la seva ploma 
elegant, el català és la primera llen-
gua actual en què s’escriuen obres 
de filosofia, ciència i teologia. 
L’altre gran figura és Arnau de 
Vilanova (c. 1238-c. 1311), met-
ge, teòleg, astrònom i també 
alquimista, com Llull. Destil·la 
alcohol i l’aplica en el tractament 
de ferides, essent capdavanter en 
l’ús d’antisèptics. 
Al segle XIV és molt important el 
conreu de l’alquímia –en part per 
l’interès dels monarques, des de 
Jaume II fins a Martí l’Humà–. Es 
recerquen remeis específics i efi-
caços i també un fàrmac universal 
capaç de perllongar la vida. 
Catalunya excel·leix en l’estudi de 
la medicina, essent la universitat 
de Montpeller, pertanyent al reg-
ne entre 1204 i 1349, el referent 
europeu de la matèria. El relleu 
el pren la universitat de Lleida, 
creada el 1300 per privilegi de 
Jaume II. Els reis catalans són 
conscients de la repercussió del 
coneixement en el desenvolupa-
ment econòmic. 
El regnat del Cerimoniós (1336-
1387) constitueix un veritable 
renaixement cultural i és llavors 
que a taula es comença a usar la 
novetat de la «broca», higiènica 
i elegant forquilla de dues o tres 
punxes que Europa triga a copi-
ar. Pere III, poeta ell mateix, és 
protector de les arts i fa un elogi 
de l’Acròpoli d’Atenes –prece-
dint i superant els hel·lenistes 
del Renaixement– i n’ordena la 
protecció. Impulsa l’arquitectura 
i les obres públiques i mostra un 
gran interès per l’astronomia i les 
ciències nàutiques.

La cort de Joan I (1387-1396) 
és la més fastuosa d’Europa. 
Humanista, al seu regnat s’inicia 
l’anomenat període clàssic de la 
literatura catalana. Bibliòfil i gran 
lector, dóna impuls a les traduc-
cions i forma una veritable escola 
de traductors. Interessat pels co-
neixements geogràfics, protector 
dels cartògrafs mallorquins, en 
segueix l’obra i procura tenir no-
tícies de terres llunyanes. 
A la fi del segle XIV, trobem a 
Catalunya un humanisme, amb 
plena influència del classicisme. 
La figura més destacada és el 
barceloní Bernat Metge (c. 1340-
1413), secretari de Joan I, primer 
autor europeu que escriu un diàleg 
filosòfic en la llengua pròpia. I no 
oblidem el cinisme d’Anselm Tur-
meda (c. 1352-c. 1430) que, com 
Ausiàs Marc (1397-1459), ha estat 
musicat al segle XX. La modernitat 
literària culmina en el Tirant lo 
Blanc de Joanot Martorell, redacta-
da entre 1460 i 1468, fita cabdal en 
l’evolució de la novel·la europea.
Durant la primera meitat del segle 
XV, Alfons el Magnànim (1416-
1458) té a Nàpols la primera 
cort renaixentista. S’hi parla llatí, 
català, italià i castellà i es llegeixen 
els clàssics llatins. La seva protec-
ció a les arts i les lletres facilita 
la consolidació renaixentista de 
l’humanisme a Itàlia i a tot l’àmbit 
de la corona catalana. 

En un permòdol del claustre de Sant Jeroni de 
la Murtra trobem aquest retrat ideal però vers-
emblant del genial mallorquí Ramon Llull.

Imatge figurada del metge i humanista Arnau 
de Vilanova, en un gravat molt posterior a la 
seva època.

El retrat al·legòric de l’escriptor sobresurt en 
«Bernat Metge i Lo Somni», obra de l’escultor 
Joan Piqué que es troba a la seu de la Fundació 
Bernat Metge.

El monjo cistercenc rossellonès Ponç Descoll 
introdueix l’escarpa a les muralles com reforç 
contra l’artilleria i fa a Bellver un castell-palau 
rodó, planta excepcional que potser respon a 
un esquema de cercles alquímic. L’encàrrec 
és del rei Jaume II de Mallorca, protector de 
Ramon Llull. 
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10 L’ESCLAT DE L’HUMANISME
El pensament més avançat
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Els cronistes ens diuen amb 
prou precisió que l’entorn 
que ajuda Colom i l’afavoreix 

està format per membres de la can-
celleria reial catalana. Repassem 
qui són aquests personatges.
Lluís de Santàngel, tresorer gene-
ral de la Corona, aporta els diners 
per a l’expedició. El contracte de 
descoberta el redacten conjun-
tament mossèn Joan Pere, del 
Molí de Pals, home de la Cort i 
responsable del comerç exterior 
de Catalunya, i Joan de Coloma, 
secretari reial que el signa. Joan 
Ruiz de Calcena segella el con-
tracte. També estan relacionats 
amb l’afer Gabriel Sanxis, escrivà 
de racions, i Joan Cabrero, cam-
brer del rei. 
Jaume Ferrer de Blanes, secretari 
reial i cosmògraf, assessora els 
monarques en temes nàutics i és 
un personatge amb qui Colom es 
carteja. Alfons de la Cavalleria, 
vicecanceller d’Aragó, Catalu-
nya i València, prepara l’edició 
de la carta de Colom, en la qual 
l’únic protagonista i impulsor de 
l’empresa és el rei Ferran.
Des del moment que Colom co-
mença a fer tractes amb Ferran 
el Catòlic fins a l’embarcament 
cap al Nou Món, s’esmenta com 
a moneda de pagament el ducat. 
Aquesta moneda és d’ús corrent 
als diversos territoris de la co-
rona catalana però a Castella no 
s’encunya fins al 1497, cinc anys 
després de l’expedició colombina. 
I si el pagament de l’expedició es 
fa amb moneda catalana és perquè 
l’organització també ho és. 
Ho deixa clar el valencià Francesc 
Martínez i Martínez quan, al co-
mençament del segle XX, aporta 
documentació evidenciant que la 
reina Isabel empenyora les joies 
a banquers valencians i barcelo-
nins per obtenir diners per a la 
conquesta de Granada. Francesc 
Martínez desmunta el mite de 
la reina de Castella financera 

de l’expedició descobridora de 
Colom.
L’any 1556, Cristòfor Despuig as-
segura als Col·loquis de la Insigne 
Ciutat de Tortosa que els caste-
llans no tenen res a veure amb 
la descoberta i, per altra banda, 
Jaume Ramon i Vila, ens advera 
que «En Barcelona se provehí á 
Cristofol Colom (qui fou lo qui 
descobrí las Indias) de 17 milia 
ducats ques prengueren prestats 
de Lluis de St. Angel, escribá de 
racions del Rei Catolich, com 
consta per scripturas auténticas 
recónditas en lo Racional de Bar-
celona, ab las cuals provehí Cris-
tofol Colom la armada que feu 
per lo principi del descobriment 
de esta empresa».

Isabel I de Castella, retratada com jove esposa 
de Ferran II en un permòdol del claustre del 
monestir de Sant Jeroni de la Murtra.

Lluís de Santàngel, tresorer general de la co-
rona, està representat al monument a Colom 
de Barcelona. Retirada l’estàtua del monument 
per a una restauració, en el procés ha desapa-
regut la figura complementària que explicava 
l’acció del personatge.

Seguint els reis, embolicats en la guerra de 
Granada, Colom va amunt i avall durant les 
negociacions prèvies al seu viatge. En un dels 
relleus del monument de Barcelona apareix 
amb un cavall.

Dalt del seu monument, Colom ens assenyala 
el camí del mar. 
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Descobrir el Nou Món
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Palos a Barcelona a peu i en tres 
dies. Això només és possible si es-
tem parlant de Pals, a l’Empordà, i 
no de travessar tota la península! 
Aquest seguit de contradiccions 
indica que som davant d’una ma-
nipulació històrica i que darrera 
d’aquesta confusió premeditada 
els censors castellans volen ama-
gar el Pals català.
Andreu Bosch, al seu Sumari, de 
1628, indica que tots els mariners 
que van amb Colom a Amèrica 
són catalans. Notem, a més a més, 
que senyor de Miranda és un dels 
títols del comte d’Empúries. I 
fixem-nos que en aquest comtat 
hi ha la vila de Pals, que és forta i 
té un castell.

Colom surt de Pals, a 
l’Empordà, que és l’únic 
port nomenat Palus que 

apareix a les costes peninsulars en 
el Planisferi (1544) del cartògraf 
Sebastià Cabot, dibuixat quan és 
al servei de Carles d’Àustria, el 
rei-emperador.
Abans, durant la Guerra Civil 
catalana del segle XV, trobem 
documentada a l’Empordà la nis-
saga portuguesa dels Ianyes, amb 
tot un seguit de nobles i militars 
que són parents de la casa de 
Coïmbra, establerts a Catalunya 
quan la Generalitat proclama rei 
en Pere, Conestable de Portugal. 
L’any 1477, durant la guerra, els 
consellers de Barcelona escriuen 
al Príncep Ferran, futur Ferran el 
Catòlic, que el port de Barcelona 
ha estat atacat, entre d’altres, per 
«Vicens Anes Pinson de la vila 
de Pals». Aquests Ianyes-Pinçon 
lluiten al bàndol de la Generalitat, 
com els Colom de Barcelona, i 
quan els cronistes diuen que el 
Descobridor els va a cercar perquè 
ja els coneix, és perquè són els 
Ianyes que s’estan a l’Empordà.
Tenim també el testimoni so-
brevivent d’uns pocs cronistes 
explicant que les tres caravel·les 
de Colom surten de Catalunya i 
que tots els mariners són catalans. 
Així resulta coherent que les naus 
travessin l’Estret de Gibraltar tot 
fent onejar gallardets, flàmules i 
banderes catalanes, tal com mos-
tren els gravats coetanis.
Palos de Moguer és una vila 
mítica, inexistent, una ficció de 
l’imaginari creat a instàncies dels 
successius governs espanyols per 
a la seva mitologia del descubri-
miento. 
Hi ha un Palos, que mai no ha 
estat un port, i un Moguer, ben 
separats. Les cròniques mistifi-
cades que parlen de la sortida des 
de Palos es contradiuen: afirmen 
que les caravel·les van sortir de 
Palos de Moguer, o de Palos, de 

Cadis, del riu de Cadis, del riu Sal-
tes (que tampoc no existeix), de 
les costes d’Espanya, del port de 
Sevilla, del port que els espanyols 
en diuen Palos, de Palos d’Espa-
nya, de Palos de Portugal, de la 
fortalesa de Palos, o d’un Palos, 
vila del Comte de Miranda. Ara 
bé, el Palos andalús no pertany 
al comtat de Miranda, sinó al de 
Niebla, i no és ni ha estat mai una 
vila fortificada. I pel riu que té a 
prop, d’una fondària màxima d’un 
metre i mig, quan hi baixa aigua, 
és impossible que naveguin unes 
caravel·les amb un calat, segons 
els entesos, entre 2,80 i 3,10 m. 
També ens diuen que, quan Co-
lom torna del seu viatge, va de 

Tot i que de lluny estant conserva l’antiga 
estampa, Pals ha canviat força en cinc-cents 
anys, sobretot a partir del desviament del riu 
al segle XVIII. 

Sortint de Pals, el petit estol comandat per 
Colom ha de travessar per força l’estret i passar 
per davant de Gibraltar.

Colom rep la benedicció a l’embarcar per 
emprendre el viatge del Descobriment. Frag-
ment d’un relleu del monument a Colom de 
Barcelona.

Reproducció de la Santa Maria al port de Bar-
celona, abans de ser destruïda en un incendi 
provocat. Construïda a les drassanes Lacomba 
de València per al rodatge de la superproducció 
«Alba de América» (1951), dirigida per Juan 
de Orduña, un fracàs comercial que precipita 
la ruïna de la productora espanyola Cifesa. El 
«ministerio de Marina» la porta a Barcelona 
el 1952 amb motiu del «Congreso Eucarístico 
Internacional».

El castell de Pals, molt malmès, s’enderroca 
a partir de 1474 per aprofitar la pedra, amb 
autorització del rei Joan II, un cop acabada 
la guerra civil. En sobreviu l’esvelta torre de 
l’homenatge, romànica i de planta circular, que 
és obra dels segles XI-XII.
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12 PALS, BASE COLOMBINA
La discreció d’un port empordanès
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Al seu Diari de bord, Colom 
escriu que ha de tornar a 
l’abril, perquè és quan 

l’esperen els reis. Es tracta d’un 
viatge de reconeixement, d’una 
durada curta i amb una tornada 
fixada. Ha de portar mercaderies, 
sobretot espècies i metalls. Una 
part del recapte és de pertinença 
reial i Colom no pot desembarcar 
a qualsevol lloc, li cal tornar a un 
port on els reis puguin controlar 
les mercaderies i la part que els 
pertoca a través dels seus oficials 
i duaners.
Colom i els mariners tornen a 
Catalunya i fondegen les naus 
a Pals, on els reis li envien una 
carta, el 30 de març de 1493, dient 
que s’apressi a venir a Barcelona. 
Colom entra a la ciutat el dia 3 
d’abril. És rebut pels monarques 
i té una acollida popular multitu-
dinària, com pertoca a una expe-
dició catalana reeixida. 
Hi ha més correspondència creua-
da entre Colom i els reis. El cor-
reu portador d’alguna d’aquestes 
cartes és un tal Martí, probable-
ment Martí de Gamboa, que tam-
bé fa de correu de les lletres que 
l’Almirall envia al seu fill Jaume. 
Aquest Martí de Gamboa és el fill 
de Joan de Gamboa, senyor de 
la vila de Pals i capità encarregat 
de la defensa de la fortalesa de 
Torroella de Montgrí. Aquest 
entorn empordanès es completa 
amb l’únic comte que celebra la 
tornada de Colom a Barcelona i 
es passeja pels carrers de la ciutat 
al costat del rei i l’Almirall: el 
Comte d’Empúries, dit el Príncep 
Fortuna, que és cosí germà de 
Ferran el Catòlic. 
A la Catedral de Barcelona es ba-
tegen solemnement sis indígenes 
americans, els primers que arriben 
a Europa, i els reis atorguen a 
Colom els títols d’almirall, virrei 
i governador general. Els dos 
darrers són exclusius dels domi-
nis catalans i les constitucions 

estatueixen que el títol de virrei 
només es pot atorgar en el decurs 
de Corts. Els reis convoquen i ce-
lebren Corts Generals després de 
la tornada de l’expedició, i és obvi 
que els títols colombins li són 
atorgats en el decurs d’aquelles 
corts.

Quan Colom torna d’Amèrica, Ferran II 
és al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. 
Allà es recupera encara de l’atemptat del 7 
de desembre de 1492, a la plaça del Rei de 
Barcelona, quan Joan Canyamars el fereix 
greument al coll.

Interior de la catedral de Barcelona, en una li-
tografia de 1839, del dibuixant Francesc Xavier 
Parcerisa. Ens dóna una visió més acostada al 
temps de Colom i Ferran II, amb el gran retau-
le gòtic de l’altar major, del segle XIV. El 1970, 
el retaule es desmunta i trasllada a l’església de 
Sant Jaume, on es troba a hores d’ara.

Vista del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. 
Estratègicament situat a la serra de Marina, 
entre Badalona i Santa Coloma, és un lloc ideal 
tant per reposar com per atalaiar el mar i tenir 
entrevistes discretes.

Probable retrat de Colom en un permòdol del 
claustre de Sant Jeroni de la Murtra.

Retrat d’un Ferran II encara jove en un per-
mòdol del claustre de St. Jeroni de la Murtra.
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13 COLOM TORNA D’AMÈRICA
Entre la discreció i la rebuda triomfal
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Amb els reis i Colom a 
Barcelona es fan tots els 
preparatius per a la sego-

na expedició a Amèrica, que és 
de conquesta i poblament. Com 
en temps de Jaume I per a la 
conquesta de València, Ferran II 
aplega Corts a Barcelona i tant ell 
com nombrosos ciutadans apor-
ten diners per a l’expedició.
A l’arxiu dit de la Corona d’Aragó 
es guarda un document, datat a 
Tortosa el 4 de febrer de 1496, 
pel qual sabem que la segona ex-
pedició al Nou Món és sufragada, 
al novembre i desembre de 1493, 
amb 166.000 sous barcelonesos. 
Els aporten conjuntament els 
secretaris del rei, Jaume Ferrer i 
Joan de Coloma, els mercaders de 
Barcelona Pere Soler i Joan Serra, 
els ciutadans barcelonins Galce-
ran Carles i Pere Coromines, i 
micer Joan Girona.
Un altre català, el Papa Alexandre 
VI, és qui expedeix la butlla de 
concessió de les noves terres des-
cobertes. El bisbe de Barcelona, 
Pere Garcies, és qui va a Roma a 
cercar-la i qui la fa pública des de 
la capital catalana.
Durant tot aquest període, i en 
el decurs de les Corts Generals 
de Catalunya, els reis signen a 
Barcelona més d’un centenar de 
documents referents als prepa-
ratius de l’estol. I Colom –Joan-

Cristòfor Colom i Bertran– posa 
al capdavant de l’estol i com a cap 
militar el seu cosí segon Pere Ber-
tran i Margarit. El llegat apostòlic 
de l’expedició és el pare Bernat 
Boïl i dotze monjos de Montser-
rat l’acompanyen en la comesa 
d’evangelitzar les noves terres.
En un document relacionat amb 
els preparatius d’aquest segon 
viatge, datat el 4 d’agost del 1493 
i adreçat a Colom pels reis, tota 
la infraestructura esmentada és 
barcelonina, on a més a més de 
Llotja, hi ha Casa de Contracta-
ció, Duana, drassanes i Consolat 
de Mar, des d’on s’han de realitzar 
totes les operacions mercantils i 
nàutiques referents al viatge. 

Santa Maria del Mar sembla surar com una gran 
nau navegant sobre l’horitzó urbà de l’antiga 
Vilanova de la Mar, ara barri de Ribera.
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Sobri i majestuós, el saló de contractacions de la Llotja és, fins a 
1714, el cor de la vida mercantil de Barcelona. El paviment actual, 
un significatiu escacat de marbre, deixa veure en un indret, a 
través d’una peça de vidre, l’antic empedrat medieval.

Pere Bertran i Margarit és el cap militar 
d’aquesta expedició de conquesta i es troba 
representat en el monument dedicat al seu cosí 
Joan Cristòfol Colom.
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Aquest esvelt campanar de Santa Maria del Mar ha estat acabat 
el 1902. L’altre campanar, que trobem en obres el 1493, es 
corona finalment el 1496. Així tenim que Colom prepara el 
seu segon viatge mentre es treballa per acabar l’edifici de la 
seva parròquia.

EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

14 INICI DE LA CONQUESTA
Una preparació meticulosa
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la seva conquesta, independent, 
que els reis reconeixen i, és en 
funció d’això que s’intitulen 
“Rex Hispaniarum et Indiarum”. 
De seguida tenen les seves lleis 
pròpies –les lleis d’Índies–, el seu 
virrei, la seva audiència virregnal 
i tots els atributs definidors d’un 
regne amb personalitat jurídica. 
Aquest regne de les Índies parti-
cipa per la seva creació de la filo-
sofia política catalana, i forma part 
de l’estructura política i nacional 
de Catalunya.

Un dels trets més defini-
dors de la catalanitat de 
la descoberta europea 

d’Amèrica i la colonització és 
l’organització política dels nous 
territoris: a fi de governar la nova 
terra, s’hi crea un virregnat i els 
reis hi posen Colom al capdavant 
com a virrei.
 Els virregnats són l’element 
definidor per excel·lència de 
l’estructura institucional catala-
na i, arreu de la nació catalana, 
els virreis són els presidents de 
l’Audiència Virregnal, cosa que 
també passa al virregnat ameri-
cà, on Colom és el president de 
l’Audiència colonial. 
La filosofia política de la monar-
quia catalana és aquesta: diversos 
regnes independents, amb lleis i 
constitucions pròpies, però vin-
culats sota la figura del monarca o, 
en alguns casos, dels monarques. 
Així la Nació catalana arriba a 
estar constituïda pels regnes de 
Catalunya, Aragó, València, Ma-
llorca, Sardenya, Sicília i Nàpols, 
tots ells amb el virrei correspo-
nent. I fins quan Ferran II, ja 
només rei de la Nació catalana, 
conquereix Navarra i la posa sota 
el seu domini reial, també hi envia 
un virrei perquè la regeixi en el 
seu nom.

Lalinde Abadia, en el seu estudi 
sobre el virregnat català, ens 
parla del virrei, del governador 
general –tot i que en alguns casos 
ambdós càrrecs recauen en una 
mateixa persona–, del lloctinent 
de governador, del capità general, 
de l’assessor, del veedor i d’altres 
càrrecs que giren entorn d’aquesta 
institució, i que també trobem al 
Nou Món amb els mateixos noms 
i les mateixes funcions.
Les Índies es constitueixen com 
un regne més des del moment de 

Teatral i barroca representació sis-centista de 
l’arribada de Colom a Amèrica i l’acollida dels 
indis. La llibertat interpretativa va des de la 
figura dels indígenes fins al vestuari afrancesat 
i la modernitat de les naus. Im
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Nau dels inicis del comerç americà, amb la 
proa ben alta per poder enfrontar l’Atlàntic 

i forts castells de proa i de popa, trets que 
caracteritzen els galions dels segles XVI i 

XVII. Xilografia del «Llibre de Consolat de 
Mar» imprès a Barcelona el 1518 per Joan de 

Rosenbach.

Planisferi dibuixat pel portuguès Domingo Teixeira el 1573 
i conservat a la Biblioteca nacional de França, a Paris. És 
significatiu comprovar en aquest document que els pals ca-
talans apareixen repetidament assenyalant les ciutats i ports 
importants de l’Amèrica d’aquell temps.

EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

15 L’ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI 
AMERICÀ
Aplicant el model català
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Catalunya i la resta de reg-
nes marítims de la monar-
quia Catalana tenen un 

ordenament jurídic, que ve del se-
gle XI, que permet desenvolupar 
una potent marina juntament amb 
uns instruments financers per al 
seu funcionament com els canvis 
marítims o les assegurances ma-
rítimes, sense els quals el comerç 
marítim no pot funcionar.
Arribats a Amèrica, els catalans 
cerquen els productes que allí 
també s’hi produeixen i que ells 
ja coneixen i saben valorar, que 
són essencialment el corall i les 
perles, de les quals n’organitzen 
extraccions massives. També de 
forma bastant ràpida es comen-
ça a produir sucre, seda i vellut, 
productes que els comerciants 
catalans compren i revenen a di-
ferents llocs d’Europa.
I simultàniament apareix repro-
duïda a Amèrica l’estructura po-
líticojurídica i comercial catalana, 
que es reflecteix en les operacions 
comercials que des d’Espanya 
es fan amb Amèrica. Sorgeixen 
llotges, assegurances marítimes, 
guiatges, canvis marítims, etc. 
La fundació de cada ciutat cos-
tanera a Amèrica ve seguida de 
forma gairebé immediata per la 
construcció d’una drassana i una 
llotja.

Hi trobem trasplantada tota l’es-
tructura mental, cultural i organit-
zadora catalana, necessària per a la 
intensa activitat comercial que hi ha 
des de gairebé el primer moment. 
Que som en un període d’expan-
sió ho indica el fet de la cons-
trucció de la llotja de València 
entre 1482 i 1498, coincidint el 

Galió navegant a tota vela. Aquest és el tipus 
de nau que suporta el tràfic comercial amb 
Amèrica durant el segle XVI, i el trobem 
formant part de l’al·legoria escultòrica de 
Barcelona signada per F. Marés. 

Saló de contractacions de la Llotja de València, elegant construcció acabada el 1498, en plena eufòria 
per l’inici del comerç americà i coneguda popularment com a «Llotja de la seda», en una imatge 
de principis del segle XX.

Saló de Cònsols, a la Llotja de Barcelona. També hi ha consolats de mar a Amèrica.
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final de les obres amb l’inici del 
comerç americà. I també que des 
de finals del segle XV i durant les 
primeres dècades del segle XVI, 
les drassanes catalanes enregistren 
un importantíssim increment 
d’activitat, fet que només s’expli-
ca per un significatiu increment 
del tràfic marítim.

EL REGNE DE CATALUNYA FINS A 1714...

16 AMÈRICA, EMPRESA MERCANTIL
Una intensa activitat comercial
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L’exèrcit de Cortès està 
compost per «companyies» 
i quan recluta homes per  

anar a la conquesta de Mèxic, diu 
que «forma companyia». Hi ha la 
«companyia» del mateix Cortès, 
la “companyia” d’en Pedro de 
Alvarado, la d’en Cristóbal de 
Olid o Olí, etc. Quan es refereix 
a un home de la seva companyia, 
parla de «company» i en parlar 
d’un grup, els descriu o defineix 
sempre com a companys. A les 
cròniques de la conquesta hom 
troba sovint frases com ara: «va 
sortir amb un grup de dos-cents 
companys». Cortès s’expressa 
amb terminologia almogàver i cal 
destacar el seu gest un cop desem-
barcat a Veracruz: mana enfonsar 
les naus per evitar temptacions 
de retirada. En aquest moment 
Cortès actua seguint l’exemple 
del cabdill almogàver Bernat de 
Rocafort.
Davant la magnitud de l’empresa 
que suposa la conquesta de 
l’enorme imperi mexicà, Cor-
tès estableix aliances i pactes 
d’amistat amb tribus i nacions 
enemigues dels mexiques, els 
amos de l’imperi asteca. Aques-
tes tribus i nacions són descrites 
com els confederats d’en Cortès 
i els espanyols, enfront dels 
mexicans i els seus confederats. 
Aquesta noció de confedera-
ció és un concepte natural en 

una persona originària d’una 
monarquia composta, com la 
catalana.
La conquesta de Mèxic és una 
conquesta feta per gent de mar i, 
en bona mesura, una guerra naval. 
És imprescindible disposar d’un 
estol ben aparellat per transpor-
tar homes i bagatges fins allà, ni 
que sigui des de les Antilles. I 
la capital mexica, Tenochtitlan, 
és una ciutat que s’aixeca sobre 
unes illes al mig d’un gran llac, 
i guanyar-la és vital per decidir 
la guerra. Per aconseguir aquest 
objectiu s’improvisen unes dras-
sanes eficients que, ràpidament, 
construeixen l’estol d’onze ber-
gantins que els conqueridors 
necessiten.
Existeixen diversos quadres, a 
Mèxic i altres països, que repre-
senten diferents moments de la 
conquesta i on es veu clarament 
que les banderes que onegen 
aquells conqueridors «espanyols» 
són precisament senyeres barra-
des, vermelles i grogues. Recor-
dem que la bandera “rojigualda” 
d’Espanya és una novetat de 1843, 
tot i que el rei Borbó Carlos III 
adopta com a bandera de la marina 
mercant espanyola una senyera 
amb dos pals –vigent des de 1785 
fins a 1927–. És evident, doncs, 
que en aquestes pintures dels se-
gles XVI i XVII figura el senyal 
reial de Catalunya.
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Dues representacions de Tenochtitlan, 
l’antiga capital de l’imperi asteca. 

A l’esquerra una xilografia força fidel, di-
buixada en forma de plànol, que il·lustra la 
«Praeclara Narratio» de Ferran Cortès, pu-

blicada el 1524. 

A la dreta hi ha una xilografia alemanya del 
segle XVI, mostra de l’interès europeu per 

les notícies d’Amèrica. Està dibuixada a 
partir de referències, com ho demostra que 
l’il·lustrador hi planta edificis d’estil germà-

nic i interpreta la ciutat asteca com una clara 
evocació de Venècia.

Escena de combat entre l’exèrcit combinat 
de Cortès i els seus confederats tlascalteques 
contra els asteques. Dibuix de la «Crònica de 
Tlascala».

Ferran Cortès a Veracruz. Fragment d’una pin-
tura de la segona meitat del segle XVII conser-
vada a la Biblioteca del Congrès dels EUA. Cal 
fixar-se en les senyeres, que a l’època no tenen 
definit el nombre ni l’orientació dels pals, i que 
acrediten la catalanitat de l’expedició.
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17 CORTÈS A MÈXIC
Amb companyies almogàvers
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Cortès demana a Carles I 
el títol de virrei, que no 
li concedeix. El com-

pensa fent-lo marquès de la Vall 
d’Oaxaca i nomenant-lo capità 
general. 
Les cròniques coetànies men-
teixen dient que aquesta trobada 
entre l’emperador i Cortès té lloc 
entre juny i juliol del 1529, a To-
ledo. Perquè està inequívocament 
documentat que, en aquestes 
dates, Carles I és a Barcelona. Cal 
remarcar que totes les trobades de 
Cortès i l’emperador són a Barce-
lona: Carles d’Àustria hi és sovint 
i Cortès hi té posada –casa prò-
pia–. A més, virrei i capità general 
són càrrecs catalans, als quals no-
més tenen accés nobles catalans o 
aragonesos, i de sang reial. Aquest 
és el cas de Ferran Cortès, que té 
com a armes principals quatre pals 
de gules sobre fons d’or, envoltats 
per deu creus blanques de Sant 
Joan sobre orla blanca, com les 
creus de Jerusalem, el senyal del 
comte de Barcelona.
Cortès té com a secretari i con-
fessor un home que és un misteri 
i la historiografia oficial anomena 
Francisco López de Gómara. Se 
sap que és algú que coneix bé 
l’envitricollada cort vaticana, es 
mou en els cercles de l’alta no-
blesa espanyola i publica en un 
curiós castellà farcit de catalanis-
mes una Historia de la Conquista 
de México. Aquesta obra arriba a 
l’estampa per influència d’Alfons 

d’Aragó, arquebisbe de Sara-
gossa i nét de Ferran II, i n’han 
desaparegut del tot les primeres 
edicions.
L’any 1522, tot just conclosa la 
conquesta, Cortès fa una planta-
da de morera blanca –la varietat 
cultivada al País Valencià– a la vall 
d’Oaxaca. El modern almogàver 
s’afanya a desenvolupar a Mèxic 
una indústria que és rendible i 
sembla conèixer. És un conque-
ridor que treballa.

Ferran Cortès rep presents dels seus confederats tlascalteques, acompanyat de donya Marina, la 
seva intèrpret. Fragment d’un dibuix del «Codi de Tlascala». 

Carles I, retratat en una pintura mural 
al refetor del monestir badaloní de Sant 
Jeroni de la Murtra.

Es diu que la recerca d’un mític tresor amagat, 
enterrat junt a la princesa Maria Xipaguazin 
Moctezuma, motiva la profanació i incendi de 
l’església de Toloriu, el 1936. Avui en queden 
literalment les quatre parets i el campanar.
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Hi ha membres de l’expedició 
de Cortès que es casen, sembla, 
amb filles de l’emperador asteca. 
Maria Xipaguazin Moctezuma 
esdevé la dona de Joan de Grau 
i Ribó, baró de Toloriu, i se’n va 
a viure a Catalunya amb el seu 
marit, enriquit amb la conquesta. 
Maria Moctezuma viu poc, i el 
10 de gener de 1537 és sebollida 
sota l’altar major de l’església de 
Toloriu, a Alt Urgell, al límit de 
la Cerdanya. 
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18 LA CATALANITAT DE FERRAN CORTÈS
Un conqueridor que treballa
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Les primeres i més impor-
tants indústries que es des-
envolupen al Nou Món 

als inicis de la colonització són 
les més desenvolupades, fortes i 
potents a Catalunya i, sobretot, 
al regne de València.
L’únic espai peninsular on hi ha 
indústria sucrera a les darreries del 
segle XV és el regne de València, 
on és una activitat econòmica 
molt potent i fins capdaventera 
a nivell europeu. Els valencians 
també han instal·lat aquesta in-
dústria a les Canàries.
En el segon viatge, Colom duu 
plançons de canya sucrera a Santo 
Domingo, per provar l’aclimatació 
d’aquesta planta. L’extracció d’or 
resulta més lucrativa d’entrada i 
deixa de banda el nou conreu, però 
els jaciments aurífers dominicans 
s’esgoten ràpidament i el 1520 
deixen de ser productius. És el 
moment del conreu massiu de la 
canya de sucre i es munten en-
ginys per a l’obtenció del sucre de 
canya. Fins els frares jerònims s’hi 
dediquen. La historiografia oficial 
castellanista admet que el català 
Miquel de Ballester, primer alcaid 
de Concepción de la Vega a Santo 
Domingo, és el primer terratinent 
conreador de sucre a Amèrica. La 
indústria sucrera s’expandeix ràpi-
dament per totes les Índies.
L’altre gran tema industrial és la 
indústria sedera i la seva derivada, 
la vellutera. El regne de València 
és l’únic territori dels regnes 
hispànics on existeixen aquestes 
indústries, que són les activitats 
econòmiques valencianes més 
pròsperes i potents. Quan es 
construeix l’edifici de la Llotja 
de València, entre 1482 i 1498, 
els seders i, sobretot, els velluters 
són els principals pagadors de 
l’obra i una de les principals parts 
de l’edifici s’anomena “Saló dels 
velluters”. 
Aquesta potent indústria es tras-
planta a Amèrica durant les pri-

meres dècades de la colonització. 
El 1541, només a vint anys de la 
Conquesta, les plantacions mexi-
canes de moreres impressionen els 
viatgers. Aquell any produeixen 
141.000 lliures de seda i de vellut, 
una quantitat enorme. La tecnolo-
gia i els coneixements per engegar, 
en tan poc temps, una indústria 
amb tanta embranzida només pot 
venir de València.

La llotja de València (1482-1496) i l’annex Con-
solat de Mar (1506-1548) són edificis que satisfan 
necessitats suscitades per l’obertura del comerç 
amb Amèrica.

La canya de sucre o canyamel és el primer conreu 
industrial introduït a Amèrica.

La plantació de moreres a la vall mexicana d’Oaxaca 
per a la cria del cuc de seda és una iniciativa del 
mateix Cortès. 

La construcció de les galeries renaixentistes de 
l’absis de la catedral de València, de l’escultor i arqui-
tecte Gaspar Gregori (1566), entra en contradicció 
amb la teoria d’una economia en crisi. 
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19 LA INDÚSTRIA CATALANA A AMÈRICA
El dolç i el suau com a negoci
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Un daltabaix europeu, la 
caiguda de la porta de 
l’orient, Constantino-

ble, a mans dels turcs canvia la 
direcció principal de la política, 
el comerç i la navegació catalanes. 
Canvis semblants, en certa mane-
ra, als provocats per la derrota de 
Muret el 1213. La gran diferència 
és que al 1453 Catalunya és una 
gran potència mediterrània i ca-
pdavantera en la navegació per 
l’Atlàntic Sud. 
Per superar la crisi hom s’assegura 
de tenir l’església a favor i des-
prés d’haver comptat amb dos 
papes d’Avinyó, durant el cisma 
d’Occident, ara s’aconsegueix 
col·locar a Roma dos papes Borja. 
Per altra banda, els catalans hem 
desenvolupat noves institucions, 
jurisprudència i hàbits mercantils. 
A les darreries del segle XV tenim 
escampats pel món 90 consolats 
de mar, els nostres armadors i 
mercaders es beneficien de les 
assegurances marítimes des de 
1350 i treballen regularment amb 
lletres de canvi, des de 1371. Les 
naus són més grans i més mari-
neres, oceàniques, i la artilleria es 
complementa amb la fabricació 
d’armes lleugeres de foc, de gran 
qualitat.
Ferran II és rei d’un estat potent, 
el regne de Catalunya, i amb prou 
empenta demogràfica, econòmi-
ca, intel·lectual i militar per em-
brancar-se en grans projectes. La 
pretesa decadència catalana dels 
segles XV a XVII correspon a un 
període de grans iniciatives. Amb 
el descobriment d’Amèrica i l’inici 
de la seva colonització, els països 
de la corona s’encarrilen bé per 
endinsar-se en el món modern. 
Aquesta és, però, una història que 
han volgut i volen amagar-nos, a 
nosaltres i al món. Cal esbrinar 
el procés de mistificació històrica 
que comença a operar-se a partir 
de la segona meitat del regnat de 
Carles I, el rei-emperador. I cal 

analitzar el camí que porta des de 
la descoberta d’Amèrica a l’Onze 
de Setembre. 
Aquesta exposició no té punt 
final. Ara ve un punt i seguit. La 
història continua.

Figura al·legòrica d’indi en un relleu de 
l’ornamentació de la casa Xifré, davant de la 
llotja de Barcelona.

El comerç, representat pel déu Hermes i el 
símbol del caduceu als quatre angles, dibuixa 
un cinc d’oros a la «Al·legoria de la Junta de 
Comerç», mural del sostre del Saló Lucrècia de 
la Llotja de Barcelona pintat per Bonaventura 
Planella l’any 1832.

Neptú o Poseidó, déu del mar temut i reveren-
ciat pels navegants, està representat en la deco-
ració mural del palau Dalmases. Aquesta casa 
de mercaders enriquits és la seu de l’Acadèmia 
dels Desconfiats i al seu segur soterrani s’hi 
reuneix la Vint-i-quatrena de Guerra durant 
el setge de 1713-1714.

L’apropiació de Colom i el descobriment 
d’Amèrica, que fa segles es presenten total-
ment descatalanitzats, és una maniobra denun-
ciada ja a les darreries del segle XIX.
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20 L’EXPANSIÓ CATALANA DEL 
RENAIXEMENT ÉS AMÈRICA
Adéu, Bizanci; bon dia, Amèrica!

Quan s’intenta adulterar la his-
tòria, els fets es mistifiquen i es 
tapen. Però la notícia que ha estat 
documentada és resistent i, com 
les llambordes d’un paviment 
amagat sota una capa d’asfalt, surt 
quan es grata la coberta.
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Paraules clau:

Acadèmia, autoritat - No acadèmia, hipòtesis; L’origen català de Cristòfor Colom acceptat per l’acadèmia, 
la societat i l’autoritat política catalana als anys trenta - Feixisme espanyol i italià propiciadors del canvi 
d’actitud que encara dura; Necessitat en el dia a dia de l’autoritat de l’acadèmia - Necessitat de les hi-
pòtesis de la no acadèmia per avançar; L’acceptació de Cristòfor Colom en tant que català, és més política 
que acadèmica; Urgència d’un pont entre l’acadèmia i la no acadèmia; Necessitat de l’ajut de l’acadèmia 
internacional per a poder fixar la nostra història i la nostra cultura. 

Associem acadèmia amb autoritat. Una situació ideal seria aquella en què l’autoritat jurídico-polí-
tica avalés aquella institució que segueix una metodologia establerta i contrastada internacionalment. 
D’aquest fet se’n deriven actuacions pràctiques, com per exemple que ens calgui la certificació de 
l’Institut d’Estudis Catalans en tant que entitat normativa del català per a fer modificacions al Regis-
tre Civil. No sempre l’autoritat bé marcada per una línia tan clara: sovint és més una autoritat moral 
com la que genera la Universitat i les acadèmies en general. 

Una altra cosa és quan des del poder polític es força o es condiciona a la universitat cap una ideo-
logia partidista allunyant-la del que han de ser els puntals de la universitat: el seu desenvolupament 
en llibertat i la constant recerca de la veritat científica. Les conseqüències són una universitat enga-
vanyada per actituds elitistes i conservadores que marxen al marge de les necessitats de la societat a 
la qual pertany, propiciant estructures caduques i poc dinàmiques.

La no acadèmia pel fet de desenvolupar-se en un àmbit de màxima llibertat és molt fecunda; crea 
un gran nombre d’hipòtesis que si bé són plantejades segons el cànon, difícilment es conclouen, 
perquè a diferència de l’acadèmia, els manca el mínim d’estabilitat econòmica necessària per afrontar 
processos llargs i costosos que qualsevol hipòtesi innovadora implica. 

En el transcurs dels diferents Simposi sobre la Descoberta Catalana d’Amèrica s’ha arribat a hipòtesis 
d’un gran abast i molt suggeridores. Inclouen, no només l’origen català de Cristòfor Colom, sinó que 
s’han aportat treballs sobre la censura que ha fet veure amb uns altres ulls la descoberta d’Amèrica; 
s’ha qüestionat la vida i l’obra de personatges històrics perquè apareixien com a suplantadors de la 
vida i de l’obra d’altres. Han desfilat davant nostre imatges de documents on es mostren els nostres 
símbols i la nostra llengua en llocs sorprenents. En fi, hem vist com el pretensiós Siglo de Oro Es-
pañol tenia sòlides esquerdes. Són aportacions importants fetes al marge de la universitat. És a dir, 
són aportacions de la no acadèmia catalana i vistes per aquella amb recel.

Caldrà escatir si aquest recel és degut a la creença d’una manca de rigor, que és superable o a un 
enfrontament ideològic i nacional que es vol amagar i que no haurem de defugir. No cal menystenir 
però la possibilitat que hi hagi un auto-odi. Bartomeu Mestre i Sureda en seu llibre “La Identitat 
Reeixida” ens diu: L’auto-odi, no és cap altra cosa que la conseqüència de l’acceptació com a propi 
del discurs de l’enemic (sic).

LA UNIVERSITAT CATALANA I EL CANVI D’ACTITUD 
RESPECTE A L’ORIGEN D’EN CRISTÒFOR COLOM

11è Simposi sobre la Descoberta Catalana d’Amèrica
Arenys de Munt, 25-26 de novembre de 2011



Voldria ara que ens situéssim a l’any 1927, quan Luis Ulloa presenta a París els seus dos llibres: 
Colom fou Català, la veritable gènesi del descobriment i Noves proves de la Catalanitat de Colom, 
les grans falsedats de la tesi genovesa. L’edició catalana d’aquest últim amb pròleg del catedràtic 
d’història Ferran Valls-Taberner. 

En aquell aleshores tenim la Dictadura del General Primo de Rivera, una de les primeres actuacions 
de la qual serà la supressió de la Mancomunitat de Catalunya. L’Institut d’Estudis Catalans, fundat 
per la Mancomunitat l’any 1907 i reconegut per la Unió Acadèmica Internacional l’any 1922 es queda 
a precari i sense fons públics. El seu manteniment és assumit per mecenes privats, principalment per 
part d’en Francesc Cambó. El fort component nacionalista espanyol de la dictadura anirà a incre-
mentar la castellanització de la Universitat.

Malgrat aquest panorama la societat catalana és molt dinàmica i en conseqüència les aportacions 
d’en Luis Ulloa no arriben a una terra erma, sinó que són la culminació brillant de treballs prece-
dents sobre el tema de Colom i Amèrica, fets a Catalunya. També és una societat molt dinàmica des 
de l’aspecte econòmic. El país feia cent anys que havia iniciat la industrialització; és receptor de la 
repatriació de capitals de Cuba i Filipines perquè troben en el país possibilitats d’inversió i s’ha vist 
beneficiada per la neutralitat de l’Estat Espanyol durant la Primera Guerra Mundial, i la crisi del 29 
encara no haurà fet sentir els seus efectes. En resum, s’ha consolidat una dinàmica burgesia nacional 
que ajuda a millorar i consolidar la pròpia cultura, proscrita des de l’Estat. 

A Barcelona hi ha un interès manifest per sentir les tesis d’en Luis Ulloa. En parla al Centre Ex-
cursionista de Catalunya i les seves explicacions, són emeses per Ràdio Barcelona. 

Va ser invitat a parlar a l’Ateneu Barcelonès. Les conferències se celebraren els dies 25 i 27 de maig 
de 1927. La primera conferència duia el títol de “Colón Catalán” i la segona “Falsedad de la Tesis 
Genovesa”. Aquests actes tenen una gran transcendència social i acadèmica. En la sessió inaugural 
del curs acadèmic 1927-1928 de l’Ateneu, celebrada el dia 14 de desembre de 1927, l’esdeveniment 
va ser considerat un dels més importants del curs acadèmic. La Junta directiva felicita al seu organit-
zador directe, Enric Jardí i Miquel que n’era el seu bibliotecari. Cal dir que el President de la Junta 
de l’Ateneu en aquell moment era en Jaume Massó i Torrents que havia estat fundador i director de 
la revista L’Avenç i membre fundador de l’Institut d’Estudis Catalans.  

Amb la caiguda de la Dictadura i l’arribada de la República la idea de la catalanitat de Cristòfor 
Colom es generalitza entre la intel·lectualitat catalana, es popularitza entre la població i els llibres 
escolars de la Generalitat de Catalunya de l’època ho recullen. Serà la primera vegada que una autoritat 
política autoritza a donar el pas.

En el mateix moment què apareix la tesi de Luis Ulloa, la propaganda des de la Itàlia d’en Mus-
solini a favor de la tesi Genovesa és enorme, s’estén arreu del món i compta amb un extraordinari 
pressupost que finança l’Estat Italià.

Acabada la guerra al 1939, s’estableix a l’Estat Espanyol una nova dictadura -en aquest cas la del 
General Franco- molt més contundent que l’anterior i caracteritzada com aquella per un fort naciona-
lisme espanyol i un objectiu clar: destruir la Nació Catalana. Les institucions públiques són abolides 
i l’Institut d’Estudis Catalans és fet fora de la seva seu i s’ha de recollir en cases particulars. Perd de 
forma definitiva part de la seva documentació, com havia passat també en l’època de la Dictadura de 
Primo de Rivera i també com en aquell moment passa a ser finançada privadament.
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L’onze de juliol de 1961 es constitueix Òmnium Cultural amb l’objectiu de finançar l’Institut 
d’Estudis Catalans i proporcionar-li una seu social al Palau Dalmases de Barcelona. Després de 1977, 
restablerta la democràcia l’Institut d’Estudis Catalans es reincorpora a la seva seu històrica i passa a 
dependre novament d’un pressupost públic. 

Arran d’unes conferències organitzades per Òmnium Cultural sobre Colom l’any 1989, dos 
anys més tard, es va constituir el Centre d’Estudis Colombins com a delegació funcional d’O.C. i 
amb l’objectiu de reprendre d’una forma oberta i col·lectiva les aportacions fetes per Luis Ulloa i 
desenvolupar els estudis de les vinculacions entre Cristòfor Colom, el món Català i el descobriment 
d’Amèrica. L’entorn que es va trobar el Centre d’Estudis Colombins era desolador, per acció o per 
omissió, el franquisme i el feixisme italià havien aconseguit que no prosperés cap altra visió que no 
fos dir que Colom era genovès fill d’una família humil, i que els catalans no hi havíem intervingut 
en el descobriment conquesta i evangelització d’Amèrica. La realitat social i acadèmica no tenia res 
a veure amb la del període de la Generalitat Republicana.

A continuació, voldria destacar un fet que va dur a terme el Centre d’Estudis Colombins a la 
darreria dels noranta i que considero important. 

El Centre, va demanar a l’Alcalde de Barcelona Pasqual Maragall que canviés el rètol del passeig 
que duia el nom del descobridor d’Amèrica per tal que hi posés el seu nom català. Els arguments 
que és van donar van ser els de la tesi de la catalanitat del descobridor. No sense dificultats però, es 
va acceptar.

Conscientment o no, aquesta acceptació va ser un acte polític de gran transcendència doncs anava, 
i encara hi va contra la ideologia de l’acadèmia –autoritat que defensa la tesi genovesa i sosté que el 
nom del descobridor és Colombo, si ve s’accepta Colón com la castellanització d’aquell–. Essent 
coherents amb aquesta premissa, en cap cas podríem identificar-lo com a Colom.

Quan es van catalanitzar els noms dels carrers de Barcelona es va posar Passeig de Colón insistim, 
ajustat a la tesi genovesa. Posteriorment i com hem explicat, gràcies a l’iniciativa del Centre d’Estudis 
Colombins a la darreria dels noranta es va canviar per l’actual de Passeig de Colom. Malgrat tot en el 
nomenclàtor de l’Ajuntament consta que el canvi es va produir l’any 1980 quan es varen catalanitzar 
els noms dels carrers de Barcelona. El carrer Colom, sense ser objecte de reclamació va ser també 
catalanitzat.

Posteriorment a l’actuació descrita del Centre d’Estudis Colombins, l’any 2004 un grup de per-
sones van deixar el Centre per crear una nova entitat anomenada Fundació d’Estudis Històrics de 
Catalunya i, que més endavant va donar origen a dues noves associacions: el Cercle Català d’Història 
i l’Institut Nova Història. Aquests grups nous van prendre consciència a partir d’estudiar la Cata-
lanitat de Cristòfor Colom que allò que calia fer era reescriure la història de Catalunya i de la seva 
cultura de cap i de nou.

Si recapitulem veurem que hi ha un fil conductor en tot el relat que és l’acceptació d’una hipòtesi, 
la de la catalanitat del descobridor d’Amèrica, que en moments de llibertat ha estat acceptada però que 
no s’ha pogut consolidar per haver hagut de viure majoritàriament en etapes de guerra i de dictadura. 
L’efecte de les seves conseqüències envaeix etapes democràtiques posteriors, que afecta sobre tot a 
la Universitat i, per altres raons a l’altre representant de l’acadèmia catalana mes genuïna: l’Institut 
d’Estudis Catalans. 
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Veiem que els valedors més actius de la hipòtesi en qüestió són els components de la no acadèmia 
catalana que generen constantment noves formulacions. També constatem que la plena acceptació 
de la catalanitat del descobridor d’Amèrica és mes una qüestió política que no pas acadèmica, tot i 
que necessàriament cal que l’acadèmia la validi. 

És en aquest sentit i en aquest marc de l’11è Simposi de la Descoberta Catalana d’Amèrica que 
proposo demanar com a primer objectiu, un dictamen a l’IEC sobre l’origen català del descobridor 
d’Amèrica, sense entrar en consideracions de qui era, i que aquest descobriment va ser obra de la 
Monarquia Catalana. Demanem alhora que en el treball deliberatiu hi participin acadèmies estrangeres 
o bé que confirmin la resolució.

 
Com a segon objectiu, caldria l’establiment d’un marc de col·laboració amb el mateix IEC per tal 

de poder desenvolupar i finançar hipòtesis de gran abast.

Un cas, podria ser la presentada per Alexandre Sendra en el 10è Simposi, quan es feia avinent 
que havia observat que els errors de traducció que es produeixen en la versió castellana del Tirant 
lo Blanc, són els mateixos que es detecten en d’altres obres castellanes del Siglo de Oro. Recordem 
que el Tirant va passar durant quatre segles com una obra anònima castellana, fins que a la fi del segle 
XIX se’n varen trobar a Itàlia dos originals. 

 
El potencial desenvolupament que aquesta hipòtesi insinua, requereix la participació del promo-

tor, d’una dotació financera adequada i d’un programa d’investigació dissenyat per l’IEC que donés 
cabuda a d’altres acadèmies o universitats.

Jordi Miravet
Arenys de Munt, dissabte 26-11-2011
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Quin sentit té la commemoració de l’Onze de Setembre? 

En el Manifest de l’any 1997 del Memorial 1714, en donàvem la resposta.... Té sentit perquè l’Onze de 
Setembre permet expressar el simbolisme d’un abans i d’un després. Un abans caracteritzat per l’existència 
d’un Estat propi, i un després, determinat per la lluita per a defensar i refer la Nació Catalana i dotar-la 
novament d’un Estat.

Un cop explicat quin sentit té per a nosaltres la commemoració de l’Onze de Setembre convé saber quines 
han estat les seves conseqüències i com ens afecten avui.

Perquè el que és va produir després del 1714 no és només el final d’una guerra oberta i declarada, que de 
fet acaba el 1725 en la Pau de Viena, sinó que el que es produeix és l’establiment d’un règim colonial de 
Castella que després es dirà Espanya sobre Catalunya i que encara perdura. I cal dir-ho clar, no hi ha hagut 
cap moment durant aquests tres-cents anys, un cop anul·lades les nostres institucions, en què no hi hagués 
cap altra voluntat que no fos la de destruir la Nació Catalana.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu l’Espanya contemporània utilitza diferents camins: 
- Ens roba a través d’impostos que no tornen mai. 
- Ens nega el passat quan ens manipula la nostra història i vol fer veure que no hem existit. 
- Ens barra el futur quan posa totes les dificultats que pot per no materialitzar infraestructures 
 bàsiques per a nosaltres, com són les dels eixos del Mediterrani i de l’Ebre. 
- Ens constreny la llibertat de comunicació i de relació entre els Països Catalans.
- Etc.

Encara que amb dificultats hem anat aconseguint espais de llibertat i d’autogovern. Alhora lluitem per tal 
d’evitar l’espoli fiscal, per recobrar la nostra història i guanyar el nostre futur. I també, ens estem organitzant 
per ampliar la nostra llibertat de relació fraternal entre tots els territoris de la Nació Catalana i per donar 
a conèixer al món el secret més ben guardat pels Espanyols: l’Existència de Catalunya!

Malgrat la Pau de Viena, hem estat en guerra des de 1714 i no volen que aquest fet se sàpiga. És com una 
guerra freda molt més silenciosa i molt més llarga, que fa segles que dura. On ells, a diferència de nosaltres 
que tot just comencem a prendre’n consciència, sempre ho han sabut que estaven en guerra i ara comencen 
a saber que la tenen perduda. Això fa que extremin l’embat. 

Ells la tenen perduda la guerra contra nosaltres, però nosaltres encara no l’hem guanyada. Ens cal ser més 
bons, més forts i més savis per tal de sortir de l’atzucac i assolir la nostra independència.        
  

Memorial 1714
Cardona i Barcelona onze de setembre 2011  



Descoberta i conquesta catalana d’Amèrica.
Una història reescrita pels catalans.

Autor: Enric Guillot

Editorial: Librooks

Un llibre brillant per les imatges 
i pel relat que l’acompanya. 
Un llibre modern perquè ens 
ajuda a comprendre i resoldre
la nostra realitat d’avui. 

“Corona d’Aragó”, denominació impròpia 
de l’Estat Català Medieval

Autor: Caius Parellada i Cardellach

Editorial: Rafael Dalmau, editor.
  Centre d’Estudis Colombins

Hi ha les claus i els arguments 
per anomenar El Regne de 
Catalunya a l’Estat Català 
medieval així com la seva 
continuïtat fins 1714. 

Barcelona: Sentir l’onze de setembre 
1714-2004

Autor: Jordi Peñarroja

Editorial: Llibres de l’Índex

Ens permet descobrir i reviure 
la Barcelona de 1714, a través 
d’uns ulls inquiets i apassionats.  

La desintegració d’Espanya i les idees de 
Toynbee.

Autor: Josep Maria Batista i Roca

Editorial: El llamp

Mitjançant aquest petit llibret 
Josep M. Batista i Roca ens fa 
una síntesi de la seva erudició 
i senzillesa.

La identitat reeixida

Autor: Bartomeu Mestre i Sureda

Editorial: Perifèrics

La cançó popular i el discurs 
nacional propi seran dos 
elements claus per en Bartomeu 
Mestre per lluitar i vèncer.  
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