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Mapa Corona Catalana abans de 1492

El regne de Castella va ser incorporat a l’imperi de la Corona Catalana 

2Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgina 38



Les Institucions Marítimes Catalanes 

• Almirall. Jaume I institueix aquest rang l’any 1230. Grans nissagues catalanes: 

Cardones, Castellnous, Descolls, Martells, Montcades, Perellós,                       
Queralts, Santapaus, Vilamarins, Vilareguts...

• Escoles: cartogràfiques, de pilots, de navegants, de bruixolers i d’oficis.• Escoles: cartogràfiques, de pilots, de navegants, de bruixolers i d’oficis.

Les tres escoles cartogràfiques més importants són: la catalana, amb el seu 
epicentre a Mallorca, la genovesa-veneciana, i la portuguesa de Sagres.
Sense aquestes escoles és impossible poder gaudir i mantenir una política 
marítima expansionista.

• Lleis: Les Ordinations Ripariae (1238), Consulatis Riparie Barchinona (1258), i el 
Llibre del Consolat de Mar compilat entre 1260 i 1270, i redactat definitiu 1350.
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Ciència i Tecnologia Nàutica Catalana

• L’astrolabi català, mesurar la latitud

• La corredora de barqueta, mesurar velocitat

• La sondalessa, mesurar la profunditat

• Una llegua catalana eren quatre milles                                                                                       • Una llegua catalana eren quatre milles                                                                                       
Una llegua castellana eren tres milles

• L’ampolleta, la barretina, mapes, taules astronòmiques i cartes de navegació

• Jaume Ferrer, 1346 passa per Les Canàries, el Riu de l’Or i arriba al riu Senegal

• 1375, Pere III encarrega a Abraham Cresques un Mapamundi                                                        
Crea l’Atles Català una obra mestre i el més antic del món                                                              
Situa les Antilles (Lucayos) en unes coordenades gairebé a les actuals                                                       

4Font: Joan Amorós i Lluís Pagès. Aportacions Catalanes Universals. Pagès Editors. Lleida 2014. Pàgines 116-119
Manel Capdevila. Conferència: El meridià de Jacme Ferrer i l’ampolleta catalana. INH 2012. Youtube



Atlas Català fet per Abraham Cresques (1375) 

5
Font: Viquipèdia. Biblioteca Nacional de França (2n districte de París). 



Les Drassanes de Barcelona  
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Les Coques 
Els grans vaixells comercials  
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Evolució Naval: la Calavera - la Caravel·la
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Mapa Consolats de Mar Catalans abans de 1492
Jaume I crea l’any 1266 el primer Consolat de Mar 

9Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgina 69



Mapa Consolats de Mar Castellans abans de 1492
El primer consolat del regne de Castella es farà a Burgos el 1494

10Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgina 70
Jordi Bilbeny. Què n’hem de fer del 12 d’octubre? INH. Notícies 11.10.2011

A Castella durant els segles XIII, XIV I XV no va existir mai cap taller de 
cosmografia, ni s’ha torbat cap carta nàutica feta per cap castellà, ni cap 
mapamundi, ni cap cosmògraf, ni cap escola de pilots, ni ciència nàutica,                   

ni llotges de mar, ni consolats de mar, ni lleis, ni assegurances marítimes... 



Expansió Corona Catalana 
Rutes comercials segles XIII-XV
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Expansió política Corona Catalana segles XIII-XV

CORONA
CATALANA



Els Turcs tanquen la Ruta de la Seda  

• 1452 caiguda de Constantinoble, Sèrbia (1459), Trebisonda (1461),          
Bòsnia (1463), Tana (1471), Caffa (1475) i fins a Egipte (1517).

• Venècia i Gènova es col·lapsen. Els preus de les especies es disparen.
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Es busca una Alternativa
Gran cursa exploratòria: Portugal i la Nació Catalana                                   
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La Guerra Civil Catalana 1462-1472 

• Un enfrontament dinàstic, Urgellistes contra Trastàmares.

• Les Institucions catalanes destitueixen al rei Joan II i proclamen nou rei:

Enric IV de Castella (1462-1463) renuncia
El Conestable Pere IV de Portugal (1464-1466) mort 
En Renat I d’Anjou (1467-1472) acceptat com a rei 

• Capitulació de Pedralbes, 24 d’octubre 1472. Un armistici entre dos bàndols.

• Els Colom defensen les institucions catalanes contra el rei absolutista.                            
Els hi van ser confiscades les cases i els bens i van haver de viure a l’exili. 
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La Revenja d’En Joan II  

• Joan II pren dues decisions en secret: 
- la de treure per sempre més de Barcelona la residència del reis i 
- la d’esborrar el nom de Catalunya de la història que s’escrigui a partir 
d’ara: Catalunya i català per Aragó i aragonès.

• 1479, quan puja al tron Ferran II, València esdevé la capital de la monarquia.1479, quan puja al tron Ferran II, València esdevé la capital de la monarquia.

• 1487, Ferran II imposa la Inquisició castellana a Catalunya. 

• 1492, el 7 de desembre, Ferran II pateix un intent d’assassinat, a Barcelona. 

• 1503, Ferran II trasllada la Casa de Contractació de Barcelona a València (1573) 
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Enveja i por de Ferran II que l’honor dels Colom-Urgell passi 
per davant dels Trastàmares



La Nissaga dels Colom 

29è
President 
Diputació
Francesc 

Colom
1464-1467
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Guillem-Ramon Colom (l’avi) i Miquel Roure 
Taula de Canvi de Barcelona, 20 gener 1401 

Famílies Marimon, il·lustres Almiralls Marimon Pere IV el Conestable de 
Portugal i germà de Felipa

1464-1467
Es el seu germà Hospital d’En Colom

Jaume I, s. XIII -> 1401
Pere Bertran Margarit

es un cosí segon  

Felipa de Coïmbra i d’Urgell
filla del rei de Portugal 



Arbre Genealògic
En Colom diu que ve de família d’Almiralls  

17Font: Jordi Bilbeny. Cristòfor Colom Príncep de Catalunya. Librooks. Barcelona 2019. Pàgina 378  



Preparatius d’En Joan-Cristòfor Colom  

• Antoni Bertran, el seu oncle, fa la ruta comercial d’Orient:                                            
Pals - Sicília - Nàpols - Xius (Quios) al mar Egeu. Se l’emporta de viatge. 

• 1473, el corsari Colom ataca i enfonsa les naus principals, d’una esquadra 
de set naus, de l’almirall general d’En Joan II, davant del port d’Alacant. 

• 1476, ataquen Hondarribia amb el seu oncle Guillem de Casanova-Colom, 
vicealmirall de França. Tot seguit van a Lisboa on embarquen el rei Alfons V 
de Portugal. Colom lliura el combat naval del cap de Sant Vicenç (Portugal).

• 1476-77 Colom, de nom danès Johannes Kolonus/Skolum/Scolum, fa una 
expedició de preDescoberta per compte del rei de Dinamarca Cristià I.    
Van anar més enllà de l’illa de Tile (Frislàndia), Grenlàndia i probablement  
a Terra-Nova i Florida. Antic camí del víkings. Retornà triomfal a Lisboa.          
Ofereix l’empresa al rei Alfons V de Portugal però el rei li falla. Se’n va.
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Colom Expedició de preDescoberta 1476
Colom diu: aquell any no es va glaçar la mar (Groenlàndia)  
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1476-1477 
Portugal, Dinamarca, 
Islàndia, Groenlàndia,  

Terra-Nova, Florida      
i arribada a Lisboa

Al globus terrestre dels geògrafs Frisius i Mercator, 1537, hi ha en una inscripció
el pilot danès Joan Scolom, com arribat a la costa de Groenlàndia, el 1476

Font: Jordi Bilbeny. La data de naixement d’En Colom. Librooks. Barcelona 2017. Pàgina 53
Luis Ulloa. Noves proves de la catalanitat de Colom. Llibres de l’Índex. Barcelona 2014. Pàgina 121 



Preparatius d’En Joan-Cristòfor Colom  

• 1481, expedició a la costa d’Or del golf de Guinea.

• 1482-83, nova expedició a Sao Jorge da Mina, golf de Guinea (Ghana). 
Presenta el projecte colombí a Joan II rei de Portugal, li diu que no pot. 

• 1486, el 20 de gener, primera audiència on Colom convida als Reis Catòlics 

La Cort anglesa i francesa

• 1486, el 20 de gener, primera audiència on Colom convida als Reis Catòlics 
al negoci de la Descoberta, un projecte colossal. Rep una resposta dilatòria.

• 1486, el 21 d’abril, Sentència Arbitral de Guadalupe o de Montserrat?   

• 1486-87, Colom torna a Portugal i partirà de Lisboa a la cerca del pas a les 
Índies Orientals, i amb Bartomeu Dias trobaran el cap de Bona Esperança.  
El misteriós i amagat capità Joâo Infante es Joan Cristòfor Colom i Bertran.                                                                       
El viatge dura setze mesos i obre la nova ruta de les especies.
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Colom Viatges de preDescoberta 
Imaginem l’impacte que devia produir la notícia al rei Ferran II   
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1486-87 Cap de 
Bona Esperança 

1481 i 1482-83 
Golf de Guinea 



Les Capitulacions de Santa Fe, 17 d’abril de 1492

• En Cristòfor Colom demana una retribució per l’èxit de l’empresa: 
- Càrrecs: Almirall, Virrei i Governador general. 
- Una desena part de les riqueses que donessin les terres descobertes.
- Disposar de la vuitena part de la càrrega dels vaixells i rebre a canvi 
el vuitè dels beneficis. 

- A la seva mort, els càrrecs passessin al seu fill, i, un cop mort aquest, - A la seva mort, els càrrecs passessin al seu fill, i, un cop mort aquest, 
al seu hereu. I així perpètuament.

• Els reis havien permès el naixement d’una nova dinastia reial, ja que les 
Índies esdevenien un nou regne i En Colom n’era el virrei vitalici. A més a 
més, el càrrec era hereditari. Impossible que un plebeu hi accedeixi.   

• El document original de les Capitulacions de Santa Fe ha desaparegut.
S’inscrivia una còpia al Llibre-Registre de la Cancelleria Reial de Barcelona*

22Font: Oriol Garcia Farré. El Descobriment d’Amèrica: La gran mentida. www.11onze.cat
*Entrada registrada al llibre 3.596, folis 135 i 136, secció ‘Diversorum sigili secreti’ datada el 17 d’abril de 1492



La Gran Gesta de la Nació Catalana



Els Quatre Viatges d’en Colom
El 1r viatge era un viatge de reconeixement 

1r Agost 1492 - març 1493. Sortida port de Pals, tres caravel·les i 120 mariners. 
Gran rebuda a la catedral de Barcelona. Els reis li confirmen tots els poders 
promesos en les Capitulacions, ja que aporta les proves. 
Ràpida convocatòria de Corts Generals Catalanes.
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Un Papa Català a Roma

• Roderic de Borja, Alexandre VI (1492-1503)

• El bisbe de Barcelona, Pere Garcia, és a Roma enllestint les butlles pontifícies**

1. Inter Caetera o butlla de la donació (3 de maig de 1493): va donar als Reis        
Catòlics terres situades a occident que no eren d’altres prínceps cristians.Catòlics terres situades a occident que no eren d’altres prínceps cristians.

2. Eximiae devotionis (3 de maig de 1493): va ratificar i clarificar les concessions 
fetes als Reis de Castella per la butlla anterior.

3. Inter Caetera o butlla de la partició (4 de maig de 1493): va fixar una línia 
demarcatòria entre els territoris pertanyents a Espanya i Portugal.

4. Piis fidelium (25 de juny de 1493): concedida a fra Bernat de Boïl, cap dels 
ermitans de Montserrat, a la seva missió i atribucions en les terres 
descobertes.

5. Dudum squidem (26 de setembre de 1493): s’amplien les concessions 
territorials, cap a l’oest, atorgades en la primera butlla Inter Caetera. 

25Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta Catalana d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgina 78
**Jordi Bilbeny. Què n’hem de fer del 12 d’octubre? INH. Notícies 11.10.2021



Mapa Partició del Món

• 1494 Tractat de Tordesillas, millor dit de Barcelona, només entre catòlics.                                                    
Es divideix el món en dues parts, Portugal i la Corona Catalana.                                                        
Es crea el consolat de Burgos.
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ÀREA DE DOMINI 
NACIÓ CATALANA

ÀREA DE DOMINI 
NACIÓ CATALANA

El consolat de mar de Sevilla no es crearia fins el 1543



Els Quatre Viatges d’en Colom

2n Setembre 1493 - juny 1496*  Sortides port de Pals, Barcelona i València.     
17 vaixells amb 800 soldats, mariners, dotze monjos de Montserrat, armes, 
cavalls, eines, llavors i aliments. Uns 1.500 homes, Pere Bertran Margarit 
com a capità general, Fco de Bobadilla, Fra Ramon Pané i Miquel Ballester.

Els reis s’adonen que apart d’unes illes, s’ha descobert terra ferma, i   
comencen a replantejar-se els poders que li han donat

3r Maig 1498 - nov 1500. Sortida Barcelona 6-8 vaixells. Retards guerra amb 
França i la mort de la seva esposa Felipa de Coïmbra. Revolta d’En Roldán, 
cop d’Estat. Tornen arrestats tant ell com els seus germans, Lluís i Jaume.

4t Abril 1502 - nov 1504. Últim viatge d’En Colom. Dues naus, 144 homes i 
s’emporta al seu fill Ferran.
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comencen a replantejar-se els poders que li han donat

* Desapareix el Diari d’En Colom narratiu al segon viatge i apareixen cròniques falsioses.



Raó d’Estat: desposseir a la família Colom

• Ferran II aprova el 1493 una reforma per reduir el poder del càrrec de virrei. 
Fa un cop d’Estat contra els Colom i l’estructura administrativa catalana. 

• Aldarulls provocats i un intent d'assassinat en contra dels Colom.       
S’acusa En Colom que volia donar les noves terres a un altre monarca. 
Només es podia destituir un virrei acusant-lo de crims de lesa majestat.

• Bobadilla i el jutge Ovando, enviats pels Reis Catòlics amb amplis poders per 
jutjar l’Almirall, l’acusen falsament, el fan detenir i li requisen totes les seves 
pertinències, inclosos els papers de la seva defensa. Jugada d’Estat. 

• Se l’acusava de crueltat envers la gent que havia abusat dels indis.                
En Colom hauria ordenat penjar En Gaspar Fèrriz per haver infringit unes 
lleis, unes lleis que tractaven els indis com a súbdits i no com a esclaus. 

28Font: David Bassa. Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom. Llibre de l’Índex. Barcelona 2015
Pàgines 110,116, 118, 119 i 120



Plets Colombins

• 1500, el 25 de novembre Colom torna del seu tercer viatge,                
arrestat i desposseït de tots els càrrecs i poders.                                                                                                

- Arguments del fiscal: Colom no va descobrir, va trobar. Colom era estranger. 
- Argument de la defensa: un contracte obliga ambdues parts. 
Ferran Colom, fa servir sempre el mateix argument. Van guanyar el plet.

1414-1506 = 92 anys

Ferran Colom, fa servir sempre el mateix argument. Van guanyar el plet.

• 1535, s'anul·la el virregnat hereditari dels Colom. 
La Corona anul·lava el contracte i li expropiava tot:

les terres, els guanys que n’extreia i els títols concedits.  

• 1536, la Corona d’Espanya va desposseir el virrei Lluís Colom, nét del 
Descobridor, dels seus títols i béns americans, i el van confinar al 1567    
en una presó d’Oràn, on va morir al cap de cinc anys.*

29Font: *Jordi Bilbeny. El Dit d’En Colom. Llibres de l’Índex. Barcelona 2010. Pàgina 56



Apropiació de la trobada: dues preguntes

- Per quin motiu s’ha amagat o tergiversat la història?
- Qui ha tingut prou capacitat per ocultar la realitat d’uns fets que van    

commocionar tot el món occidental durant els segles XV i XVI?

Els autors de l’ocultació són els reis successors dels Reis Catòlics:    
Carles I i Felipe II, que ja no eren exclusivament reis del Estats de                              Carles I i Felipe II, que ja no eren exclusivament reis del Estats de                              
la Corona Catalana, sinó que ho eren de tot Espanya.

Tres regnats van ser suficients, per destruir la veritat i tergiversar la història.

Per què?                                            
Pel PODER, per la POR dels reis que un navegant català, 
gran i popular, pogués iniciar una nova dinastia a Amèrica.  

30Font: David Bassa. Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom. David Bassa entrevista Jordi Bilbeny.
Llibres de l’Índex. Barcelona 2015. Pàgines 16 i 17 



La Censura arriba a Catalunya 

• No es pot estudiar la història sense tenir en compta la censura.

• Si l’any 1487 s’implanten a la Corona Catalana la temible Inquisició moderna
i la Censura reial serà per un bon motiu, oi?

• Llegim tots els textos històrics i literaris com si aquesta censura no hagués • Llegim tots els textos històrics i literaris com si aquesta censura no hagués 
existit mai. 

• Ningú no ens avisa de que pot haver estat manipulat per aquesta censura i 
que no sembla estar-ho. 

• Quan hi ha tantes versions d’un mateix fet, sentim la pudor clàssica de 
socarrim i ja ens podem témer que algú ha volgut extraviar la veritat. 
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Algunes Lleis de la Maquinària Censora 

• 1502, foren els Reis Catòlics els primers a legislar sobre la censura a Espanya.

• 1556, Felipe II per la Reial Cèdula del 21 de setembre de 1556 (reforçada per 
la del 14 d’agost de 1560) prohibeix explícitament la impressió de llibres que
tractin d’Amèrica sense llicència especial del Consejo de Castilla...

• 1560, nova Reial Cèdula del 9 d’octubre, on Felipe II ordena als oficials reials 
dels ports americans que reconeguin els llibres que arribin en els vaixells i 
que no en deixin passar cap.

• 1571, cèdula Reial del 3 de novembre, on Felipe II fa recollir tota la 
documentació americana. Va ordenar que tots els papers relacionats amb 
Amèrica, es duguessin a l’Escorial.
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Pensament de la Censura 

Felip II de Castella
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Juan López de Velasco (1530-1598)
Censor del Consejo de Indias

El interés del Estado prima sobre hacer pública la Verdad

Felip II de Castella



Dos grans llibres per entendre la censura
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Cronologia de la Censura 

• 1580-1640, Unió de Corones, Portugal sota la monarquia de Felipe II.

• 1598, Antonio de Herrera, cronista general de Castella i d’Índies, va 
presentar l’obra: Història General de les Índies, que es canvia per

Historia General de los Hechos de los Castellanos
que contenia la verdadera història oficial del descobriment, exploració i que contenia la verdadera història oficial del descobriment, exploració i 
conquesta castellana d’Amèrica (Edicions de 1601 i de 1730)*

• 1598, mort Felipe II d’Habsburg.
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Ara els castellans ja són els únics protagonistes de la gesta americana

*Font: David Bassa. Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom. David Bassa entrevista Jordi Bilbeny. 
Llibres de l’Índex. Barcelona 2015. Pàgina 68 



Falsificació de la documentació

• Substitució de noms de llocs: 
Catalunya per Castilla, Cardona per Córdoba, Alacant per Alcalá,     
Sogorb per Segóvia, Vila Joiosa per Villaviciosa, Barcelona per Baiona, 
Vera Creu per Veracruz, Mallorca per Madeira, Tarragona per Tarazona, 
València per Paléncia...

Substitució de noms de persones: Substitució de noms de persones: 
Pinçons per Pinzones, Pere Desplà per Pedro de Llanos, Llopis per López,
Bartomeu Casaus per Bartolomé de Las Casas, Berard per Berardi,  
Colom per Colombo, Ferran per Fernández, Alòs per Arana, Sot per Soto...

• Als catalans se’ls fa genovesos. A Castella d’un estranger en deien un genovès. 

• Curiós: mai hi ha documents originals, els personatges no se sap on neixen, o bé 
neixen i moren amb anys de diferència...  S’ha de buscar la persona desdoblada.
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El censor substitueix València per Valladolid
per això ara ningú entén res

37Font: Àlex Sendra. És l’illa de “Cuba tan luenga como des de Valladolid a Roma”? INH. Articles 7.10.2019



La Senyera Catalana al llarg de la Història

38Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta Catalana d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgina 40



Mapes amb Banderes Catalanes

• Mapa d’En Cantino (1502); el d’En Bernardo Silvanus (1511); el de l’atribuït a  
En Pero Reinel (1518) i conegut com a Carta Kunstmann; el d’En Lopo Homen 
(1519) dit també Atles Miller; el d’En Joan Vespucci o Despuig (1526); el Mapa 
d’En Verrazzano (1529); el d’En Nicolas Desliens (1541); el d’En Guillaume 
Brouscon (1543); el de la Carta Atlàntica, d’un anònim portuguès (1550); el d’En 
Guillaume Le Testu (1556); el d’En Fernao Vaz Dourado (1558); el d’En Diego 
Homen(1558); als Planisferis portuguesos anònims (1585 i 1590); el de Homen(1558); als Planisferis portuguesos anònims (1585 i 1590); el de 
l’Andreas Homen (1559); l’Atlas d’En Domingo Teixeira (1573); el d’En Fernao 
Vaz Dourado (1576), les il·lustracions de Le Fameux Voyage aux Indes 
Occidentales, d’En Baptista Boazzio (1558); al d’En Pierre de Vaulx (1613); el de 
l’Antonio Sanches (1622) i el Mapa d’En Sebastiao Lopes (1656),
tots contenen la bandera catalana d’una forma incontestable.

• Tots aquests mapes proven que les noves terres trobades a l’Atlàntic pertanyien 
a l’Estat Català. 

39Fonts: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta Catalana d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgina 12
Jordi Bilbeny. Brevíssima relació de la destrucció de la història. Els llibres del Set-ciències. Arenys de Mar. 2001. Pàgina 88



Planisferi de Domingos Teixeira, 1573 

40Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta Catalana d’Amèrica . Librooks. Barcelona 2012. Pàgines 178 i 179            
Escola cartogràfica portuguesa. Bibliothèque Nationale de France, Paris. 



Autors: Sebastiao Lopes i Pedro de Lesmos, 1583

41Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta Catalana d’Amèrica . Librooks. Barcelona 2012 . Pàgines 108 i 109    
Escola cartogràfica portuguesa. Bibliothèque Nationale de France, Paris. 



Manipulació Gràfica de la Bandera Catalana

42Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta Catalana d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgina 91



Exemples de Mapes Censurats
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43Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta Catalana d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgines 116 i 117     
Viquipèdia. Carta Nàutica de Joâo Teixeira Albernaz, 1640. ANTT Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa.
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Amagant la Bandera Catalana 

44Font: Jordi Bilbeny. Brevíssima relació de la destrucció de la Història. El Set-ciències. Arenys de Mar. Pàgines 116 i 117 



Algunes Evidències Catalanes de la Descoberta

Sóc andalús i 
porto barretina?

45Font: Jordi Bilbeny. Brevíssima relació de la destrucció de la Història.    
Els llibres del Set-ciències. Arenys de Mar, 1998. Pàgines 53 i 73



Ferran Cortés i el seu Escut d’Armes 

Retrat de Ferran Cortés 
en una pintura a Mèxic, 

46Font: Carles Camp, Joan Cavaller i Armand Sanmamed. Introducció a la Història de Catalunya: Una nova perspectiva.    
Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya. Barcelona Digital SL. Barcelona 2012. Pagina 99

en una pintura a Mèxic, 
on destaca el senyal català 
en el seu escut d’armes



Escut d’Armes de Ferran Cortés  
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47Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta Catalana d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgines 199 i 203

Escuts de la plaça d’Hernán Cortés, a Badajoz. Espanya
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Arribada de Ferran Cortés a la ciutat de Veracruz

48Font: Enric Guillot. Descoberta i Conquesta Catalana d’Amèrica. Librooks. Barcelona 2012. Pàgines 132 i 133    
Representació de l’arribada de Ferran Cortés i la seva tropa a la ciutat de Veracruz. Library of Congress, Washington.



El gran llibre El gran llibre 
de 

l’Enric Guillot
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Els Colom i els respecte als indis 

• Per En Colom, l’adquisició de noves terres i la seva                                            
incorporació com a nous domini dels seus reis, suposava                                         
atorgar als indis la categoria de súbdits i no pas d’esclaus.

• Colom va fer aprovar pels reis les Instruccions per la defensa dels indis.

• I serà en compliment d’aquestes Instruccions, al veure que els nous 
pobladors els feien servir d’esclaus, amb maltractes que els portaven fins     
a la mort o el suïcidi, En Colom i els seus germans intervindran sense 
concessions. Es van guanyar l’odi de molts d’ells. 

• Aquests van enviar les seves queixes als reis; els quals van aprofitar la 
situació per destituir els Colom de tots els seus càrrecs, títols i 
preeminències, i presos i encadenats, els van fer tornar a la península. 

50
Font: Jordi Bilbeny. El Dit d’en Colom. Llibres de l’Índex. Barcelona 2010. Pàgines 70 i 71 



De colonització de col·laboració, a Dominació  

• 1508, Ferran II enviava una missiva a Nicolás de Ovando, governador de la 
Hispaniola, des de la destitució i empresonament dels germans Colom, en 
la que ordenava que es construís un temple catòlic en cada un dels nous 
establiments colonials que es fundessin al Nou Món. 

Es perseguia l’enquadrament de la població autòctona a través de 
l’evangelització com a instrument de dominació. l’evangelització com a instrument de dominació. 
Va implicar una formidable transferència de religiosos al Nou Món, 
que es van convertir en un dels tentacles més efectius de l’aparell   
de dominació hispànica. 
Amb el desembarcament de religiosos i el reforç de l’aparell militar,   
la presència hispànica al Nou Món va transcendir d’un:

Model colonitzador de tipus col·laboració
a un altre de dominació. 

51Font: Marc Pons. Ferran el Catòlic ordena als colons americans la construcció d’esglésies. 
El Nacional.cat - 30.04.2021



En Joan-Cristòfor Colom i els respecte als indis

• 1510, degut al nou sistema de la Encomienda que instal·la Nicolás de Ovando 
els indis moren a milers i escasseja la mà d’obra.                                                      
Han de portar els primers 200 negres africans. 

• 1511, el rei Ferran el Catòlic felicita En Colom perquè no ha deixat treure 
indis de l’illa per portar-los a Espanya (cap.25 Reial provisió). indis de l’illa per portar-los a Espanya (cap.25 Reial provisió). 

• En Bartomeu Casaus, demanà a En Carles I, vistos els crims produïts a les 
Índies, que els indis fossin manllevats del poder dels reis de Castella.

• 1542, per les Leyes Nuevas els territoris americans es diran Reyno de Indias, 
no colònies, i formaran part de la Corona de Castilla, només de Castella.                           
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Ara, tota la responsabilitat es seva



Decadència Marítima de Barcelona? 

• 1533, l’emperador Carles I passa una comanda de 50 galeres a Barcelona.

• 1562, Felip II confia a Barcelona la construcció de les galeres destinades a 
l’expedició d’Orà.

• 1593, Pragmàtica de Felipe II• 1593, Pragmàtica de Felipe II
Disposava que no es donés registre d’Índies a cap nau fabricada en 
totes les costes de Sevilla, Sanlúcar, Cadis, Puerto de Santa Maria, ni    
a les del costat de Niebla, ni marquesats de Gibraleón i d’Ayamonte.

Que la experiencia ha demostrado con haberse perdido todas las que han nabegado en dicha 
Carrera, los grandes inconvenientes que se sigue de hacerse allí, por que como la madera es de 
Pino y la cortan verde, y luego la asientan sin dexarla curar, en secandose la dicha madera 
despide el clabo con facilidad y se afloxan los pernos, de manera que qualquier tiempo que les 
dá a estas Naos, luego se abren y se pierden. 

53Font: Pep Mayolas. València capital de les Espanyes i seu del Reis Catòlics. 
Llibres de l’Índex. Barcelona 2016. Pàgines 38 i 49 



Resum

• Allò que hi havia en joc era la titularitat d’un imperi. Tot va ser reescrit.            
Una operació d’Estat dissenyada des de la raó d’Estat i beneïda per                       
l’Església Catòlica.*

• I en la seva reescriptura de la història Castella s’ho ha quedat tot:
Les gestes medievals, els intrèpids conqueridors, els revolucionaris Les gestes medievals, els intrèpids conqueridors, els revolucionaris 
comuneros, els bons evangelitzadors, els artistes, els místics, els 
il·luminats, els heretges, els inquisidors, la reialesa i els seus 
plenipotenciaris... Tot és Castella.* 

• No es conserva cap dels escrits originals de l’Almirall, i al arxius americans                        
no hi ha cap document anterior al 1524.** 

• Entre 1480 i 1498 no es van convocar Corts a Castella, per què? 

54Font: *Pep Mayolas. Censura i postveritat al segle XVI català. Llibres de l’Índex. Barcelona 2017. Pàgina 8
**Jordi Bilbeny. El Dit d’En Colom. Llibres de l’Índex. Barcelona 2010. Pàgina 109  



Reflexions

• Cal desmuntar el mite d’una vegada: 
Al darrer terç del segle XV, el regne de Castella no estava en 
condicions tècniques, econòmiques, socials i demogràfiques per 
afrontar ni la reconquesta de Granada, ni la Descoberta del Nou Món, 
ni la conquesta i colonització de les noves terres d’ultramar. MEX-USA

• En Joan Colom, per la magnitud i l’anomenada del viatge, per tal com  
sabem que fa el projecte de la Descoberta d’Amèrica, el presenta, el ven        
i fa signar als reis les seves exigències fil per randa.                                                             
Hi va, compleix, en torna, i en menys d’un any s’ha convertir en Virrei i 
rendista d’uns beneficis exponencials a perpetuïtat. 

55Font: Pep Mayolas. Fins que En Colom begui a galet. Llibres de l’Índex. Barcelona 2012. Pàgines 31 i 108

L’admiració i l’enveja que havia de suscitar, havien de ser astronòmiques



Reflexions

• 1536, Carles I va ordenar destruir tots els mapes, croquis i cartes de 
navegació públiques i privades amb l’excusa d’unificar la forma          
de fer i confeccionar la cartografia de l’època. Per què?

• Per què Felipe II va manipular la història? Per tres motius:

1. Capital: Barcelona, Lisboa o Madrid?1. Capital: Barcelona, Lisboa o Madrid?
2. Madrid ha de començar del no res. No hi ha res.
3. No vol ser menys que Paris, Anvers, Roma, Londres, Barcelona...
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En defensa de la veritat i de les glòries legítimes de la Nació Catalana 
no hem de consentir que perduri aquesta falsedat històrica
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La veritable història s’escriu des de el coratge de 
fer-se preguntes que altres no han gosat fer-se
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