
El port de l'Horta, a l'illa de Faial, a les Agores; els navegants que travessen l'Atlantic hi deixen la seva empremta./ FORESiPARAREDA

Esborrant la tre
peRe roREs I MALLEU

f I ui no cregui les tesis im-
\<pliament argumentades
per l'historiador Jordi Bilbeny i
50 historiadors m6s sobre la des-
coberta catalana d'Amdrica, des-
envolupades durant els riltims 90
anys, 6s perqud vol continuar te-
nint els ulls tancats. La histdria
no para de repetir-se i aixd ens
ajuda a entendre el que ha passat
durant els fltims 500 anys.

La gran obsessi6 dels castellans
ha estat esborrar la traga catalana
al m6n. Aquesta obsessi6 els ha

L'autor i Carme
Parareda van
creuar l'Atlintic
amb un veler. Algri
ha fet malb6 el
mural amb la
senyera que van
pintar a les Agores

portat a retocar i destruir tota
classe d'obres d'art i documents
histdrics durant els darrers cinc
segles. Afinals del segle XV,lapo-
tdncia m6s important d'Europa
desapareix sense deixarrastre; lli-
bres com el Tirantlo Blancimolts
d'altres es reescriuen i es publi-
quen en castelld, atribuintJos au-
tor desconegut; 600 cdpies im-
preses de la Biblia traduida per
primer cop a llengua no llatina
(catali) es fan cremar; als mapes
dels segles XIV al XVII, se'ls enne-
greixen les banderes; els escuts

nobles gravats a les portes de pa-
Iaus i castells es repiquen fins a
fer-los desapardixer. Aprofitant
els periodes convulsos, els grans
arxius i biblioteques se saquegen
o es cremen: Montserrati Sant Pe-
re de Rodes el 1"805, Ripoll el
1835, Pobletel 1836i, el 1939, un
bon nombre de biblioteques pri-
vades van ser cremades durant la
Guerra Civil o saquejades i trans-
portades a Salamanca com a boti
de guerra.

Molts dels llibres que queden
es retoquen canviant els contin-
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',a catal an a
les tesis de fordi BilbenY

guts subtilment i, per exemple,

alld on origindriament deia Car-

doneses, es canvia per Cordovese.
(1). Els noms d'il.lustres catalans

es tradueixen i es castellanitzen,

com Raimundo Lulio, Wilfredo

el Velloso, Borgia, el judio-espairol

Cresques, Bartolom6 delas Casas,

etcdtera. D'altres es converteixen

en estrangers, com Colom, Des-

puig, Cabot, Magallanes o Cor-

t6s. Un il.lustre inventor com

Monturiol, 6s discutit ala histdria

perqud 30 anys m6s tard un espa-

nyol no cataldva inventar el que

Colom i la descoberta d'AmErica ha estat nom6s un cas, de

molta importincia, que ens ha servit per prendre consciBncia
de la destrucci6 sistemirtica que l'Espanya castellana ha reali?at

de qualsevol cosa amb tuf de catalana. Jordi Bilbeny, despr6s

d'una primera ddcada estudiant, fa un pas m6s respecte dels al-

tres investigadors que el van precedir i s'adona que tots els

buits i errades que trobem en literatura, obres d'art, documents

histdrics i registres, no s6n el que semblen sin6 que s6n des-

trucci6 i manipulaci6 premeditada isistemirtica de la nostra his-

tdria. Aquest pas permet fer una mirada molt diferent a la histd-

ria i veure el que amb l'antiga mentalitat no es podia veure,

malgrat tenir-ho davant dels nassos. I es fa evident que no hem

tingut sort amb una part important de la nostra obra literiria,
pictdrica i amb gran quantitat de documentaci6 histbrica,

ll;l',I,  "T

tu

ja estava inventat.

Perd grdcies a aquesta nova mi-

rada, documents i objectes que

passaven desapercebuts o eren

vistos com a coinciddncies, ara

els identifiquem com a Part del

llegat catali: escuts amb les qua-

tre barres en catedrals com les de

Cdlter (capital de SardenYa),

Brussel.les o en fortificacions a

I'illa de Tenerife. Abundant toPo-

nimia d'origen catald a tot el

m6n: Timor, el poble catali de la

Segarra, ara desaparegut, que al

segle XIV contribuia econdmica-
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Fords i Parareda van rec6rrer uns 18.000 quildmetres amb el veler solstici solstici.

ment a I'arma da catalana (2) , d6-
na nom a una gran illa al mar del
Timor a l'Oced indic; Coldmbia
amb <m>; l'estati ciutat de Sucre a
Bolivia; Argentina, que ve d,ar-
gent, quan en castelld ja feia
molts anys que en deienplata, i el
topdnim de ciutat m6s repetit al
m6n, Barcelona; l'illa de Mont-
serrat a les Antilles, al Carib; l,illa
de Montserrat al golf de Califdr-
nia; la peninsula de Florida;
molts topdnims geogrdfics del
Carib. Banderes com Ia de la base
naval holandesa Den Helder,
amb les quatre barres vermelles
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les vicissituds de Catalunva al
llarg de la histbria moderha
En el temps de la Renaixenga es va creure que Catalunya. a par-
tir del segle XV amb el nou lmperi hispinic havia entrat en una
forta decaddncia i havia deixat de participar en la vida politica,
de produir art i literatura, no tenia activitat econdmica, ni cien-
tifics, ni exploradors, ni navegants, ni militars. Catalunya no de-
via ser tan poca cosa en cap d'aquests aspectes si van ser neces_
saris 100.000 soldats borbdnics, 14 mesos de setge i la traiti6
dels anglesos per entrar a Barcelona el'1714, defensada tan sols
per 2.000 soldats professionals i 3.000 milicians mal armats i
mal alimentats. Catalunya no devia ser tan poca cosa si despr6s
del decret de Nova Planta i 300 anys d,ocupaci6 militar encara
existim i seguim mantenint la nostra llengua i cultura.

amb groc entremig; el mapa-
mundi de Teixeira de 1573 amb
mig m6n identificat amb els es-
cuts catalans. EIs capitans de l'ar-
mada cristiana a la batalla de Le-
pant el 1571 eren catalans: Lluis
de Recasens com a commendatore
major i Joan de Cardona, capitd
general de Sicilia, al comanda-
ment d'il como destro en una ar-
mada on les corones catalanes
van aportar la forga m6s impor-
tant de galeres. O els noms d'al-
guns dels vaixells m€s impor-
tants de l'Armada Invencible de
1588, com el GironailaSantaMa-
ria de Ia Rosa, que en les pintures
de I'dpoca els podeu veure amb
l'escut de Catalunya.

Sempre ens havien explicat
que I'Armada Invencible va durar
quatre dies i que havia estat en-
fonsada pels elements, i en canvi,
segons diverses fonts histdriques,
resulta que un bon nombre de
vaixells van estar un any sencer
assetjant i atacant Anglatena,
fent la volta completa a les Illes
Britiniques.

Costa de creure que gent que
repeteix frases com "la histdria
l'escriuen els vencedors" pugui
pensar que aquesta mirxima no
s'aplica en el cas de Catalunya,
que, no ho oblidem, en els riltims
tres segles no ha parat de perdre
guerres. EI nacionalisme espa-
nyol no ha perdut el fort costum
molt arrelat de destrucci6 siste-
mdtica de qualsevol cosa amb tuf
de catalana. I tot i que ia no som a
l'dpoca de la I nquisici6 segueixen
actuant aixi a qualsevol lloc on
vagin.

Mural a les Afores
M'he assabentat que han esbor-
rat una traga m6s, m6s ben dit se
l'han apropiada, una traea que
no es refereix a cap conquesta, ni
invent, ni descoberta, una traea
sense intencionalitat politica,
una traga que no t6 400 anys, pe-
rd que 6s la meva traga al m6n, la
que vaig deixar al port d'Horta el
2004. El port d'Horta, a f illa de
Faial, a les Agores -ja cartografia-
des a l'Atles Catald pels cartdgrafs
Cresques 40 anys abans que els
portuguesos les descobrissin- 6s



un port molt important, no per la

mida sin6 perqud 6s Prdctica-
ment l'rinic que hi ha al mig de

l'Ocei (les illes Agores s6n a 2.000

km del continent euroPeu i a

4.000 de l'americd). En aquest

port hi fan escala durant els me-

sos de maig a juliol uns 1.400 vai-

xells de vela diferents cada anY,

en el seu viatge d'Amdrica caP a

Europa.
Els navegants d'aquests vai-

xells, provinents de tot el m6n,

descansen en aquesta illa desPr€s

de 20 dies de travessa, que sol ser

bastant dura, i durant aquest des-

cans, les tripulacions deixen la se-

va empremta pel terra i Per les Pa-
rets dels molls. Tot el port estd far-

cit de petits murals multicolors,

amb el nom del vaixell i dels tri-

pulants, amb dibuixos al'legd-

rics. el recorregut i Ia data. Aixi

donen les grdcies per la bona na-

r-egacro, per haver arribat sans i

6tah'is. De seguida es veu qui ha

tingut una travessa felig, i qui les

ha passades magres.

Quan trobes una Pintura amb

onades recargolades i el veler de

gairell o mapes amb cercles de li-

nies isobiLriques concdntriques

molt iuntes i Ialletra B al'interior,

penses que aquella embarcaci6

deu haver tingut uns quants Pro-
blemes; en canvi els que hi Pinten
sols, palmeres i dofins s6n els que

han gaudit de bon temPs. AIgu-

nes s6n autdntiques obres d'art.

Aquest coniunt irnic al m6n 6s un

museu vivent dels sentiments

dels navegants.
86, jo tamb6 hi vaig passar,

amb la Catme, de tomada del

viatge de 18.000 km que vam fer

dalt del veler Solsllci So/sflci, una

embarcaci6 de deu metres que

havia construit io mateix, i tambe

hi vam fer el nostre mural, amb

dibuixos originals de l'artista Ki-

ko Solsona. Aquest mural, amb

una bona qualitat artistica, bona

execuci6 i molta vistositat, i que

ens va servir per il.lustrar la con-

haportada del llibre del nostre

viatge L'Atldntic a Quatre Mans,

ara ha estat mutilat pel naciona-

lisme espanyol, en un intent mds

d'esborrar qualsevol traga catala-

na al m6n. I aixd ha passat en un

lloc sagrat on mai ningi, ni els

grafiters de l'illa ni d'enlloc, s'ha-

via atrevit a cometre el sacrilegi

de profanar o fer malb€ caP dels

milers de murals que hi ha. Al

nostre mural li han desaParegut,

tapades amb pintura blanca, les

barres grogues ivermelles dels ex-

trems, deixant tan sols una ban-

dera espanyola al mig, i han taPat

el recorregut CatalunYa-Cand-

ries-Carib-Aqores-2004, deixant

un missatge tergiversat i incom-

plet, la falsificaci6 de la histdria.

Si aixd passa ara amb

un petit mural en una

illa perduda al mig de

l'ocei, per qud encara

hi ha gent a qui li costa

d'acceptar que Ia his-

tdria que ens expli-

quen ha estat manipu-

lada?

Que no hi ha prou

indicis per adonar-nos
que la colonitzaci6 ca-

talana d'Amdrica ha

estat totalment tergi-

versadai ocultada aba-

se d'eliminar, canviar

o fins i tot manipular

documents, registres i

mapes? Per qud, si els

catalans no hi €rem,

una de les primeres

illes que es van desco-

brir al Carib es diu

Montserrat i no Maca-

rena? Per qud Barcelo-

na 6s el topdnim m6s

repetit a l'Amdrica del Sud? Per

qud llorida no es diuFlorecida, o

Colombia no 6s Colonbia? Es pos-

sible que si no hi €rem els explora-

dors fossin catalans i el primer

barri de Bon Aire (Buenos Aires)

sigui el de Montserrat, amb basili-

ca i Moreneta?

Per qud hem d'assumir que tot

el que ens expliquen 6s cert, si te-

nim davant dels nassos Ia seva

forma d'actuar? Hem de qiiestio-

nar tot el que s'ha escrit sobre la

nostra histdria durant els (rltims

cinc segles. Autors com Cervan-

tes o Garcilaso de la Vega (3) Po-
drien ser perfectament exemPles

de grans autors catalans que han

estat espanyolitzats tal com es va

intentar fer amb el Tirant. Hem

Colom i la
catalanitat
Uns quants dels historia-
dors, entre la cinquantena
llarga que han publicat lli-
bres sobre la catalanitat de
Colom, amb la data de la
primera publicaci6: Luis
Ulloa y Cisneros,1927;
Ferran Valls i Taverner,
1 927 ; F erran Soldevila,
Antoni Rovira i Virgili,
1934; Lluis Nicolau d'Ol-
wer, Francesc Carreras
Candi i Ricard Carreras
Valls, 1928; Pere Catali i

A dalt, el mural com el van deixar el 2004 i a baix,
com el van trobar fa uns mesos uns amics de Forbs.

d'assumir que una bona Part de la

producci6 catalana es va traduir

al castelld i ara forma part del Sig/o

deOroespanyol.
La fal.lera de l'Espanya caste-

llana de destruir la nostra traga

l'ha fet passar de ser cua de lle6 a

cap de ratoli, ja que quan Castella

aconsegueix excloure definitiva-

ment Catalunya de l'imPeri del

qualn'era fundadora, veiem com

l'imperi s'enfonsa i desaPareix,

perdent tots els regnes de Ia Medi

terrinia i m€s endavant totes les

possessions d'Amdrica i
d'Asia. Qui aprotundei-
xi en Ia histdria ameri-
cana sabrar que moltes
de les independdncies
aconseguides van ser Ii-
derades per catalans: Ar-
gentina, Cuba o Bolivia
(on tenen himnes amb
nomscomSol deCatalu-
nya). La maflna espa-
nyola sense els catalans
deixa de ser la m6s im-
portant del m6n i An-
glaterra agafa el relleu, i
amb el relleu, les cold-
nies i el control comer-
cial internacional. Ens
han robat el passat Per
poder-nos robar el futur.

O Difermts edicions dela
Istoria Civile del Regno
di Napoli, de Pietro Gian-
none, tom tercer p. 506. En
Ia pimua, un personatge

histbic €s C ardwtese i en Ia segona, de
17 5 3, ha utatretocati hi posa Cordo-
vese.

('z) Arxiu Histdic de la Ciutnt de
Barcelona, refuincia AHCB, Conse-
Ilers 1 C. W- 3 3/1, folis 1r-2 1v.

(3 ) Hi h a informaci6 P u P ens ar que
C ew ante s er a c atal d i que conuP on a
I' audit Servet, p ersonatge real i doat-
mmtat, que tamb€ va ser Pres PeIs
turcs efl una cova mtre Ahdnia i
Montutegro, i del qwl se saP que els
seus amics van pagar molts diners per
alliberar-Io. Prbleg de I o sep Maia Or-
tat del llibre ta vida de Llitzer de
Tormos p.14. Eiliciones La Tempes-
tadSL2007.

Existeixen suficients coincidincies
per pensar que es tracta de Galceran de
Cardona.
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Roca, 1951; Joan Cerdi,
'l 968; Simon Wiesenthal,
1972;Wlford R. Ander-
son,1981; FrederickJ.
Pohl, 1986; Teresa Baqu6 i
Estadella, 1 982; Charles
Merril, 1 997 ; lordi Bil-
beny, 1998; Caius Parella-
da i Cardellach,1986; Joa-
quim Arenas i Sampere,
'1992; 

losep M. Ortad6 i
Maym6, 1992; Josep Por-
ter Rovira, 1997; losep M.
Castellnou, 1 960; Angel
Ferrer Casals, 1 989; Fran-
cesc Albardan er,'l 991 ;
G6rard Garrigue, 1992; lo-
han-Anthoni P6rez i Herre-
ro, 1 992; Estelle lrizarry,
20-lo.


