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Eva Sans: "La catalanitat de Colom donaria fe d'un
frau històric universal"
VISITA HISTÒRICA PER PALS
Carrer de les Placetes, 1. Pals (Baix Empordà). A les 19.00 hores

Eva Sans. Foto: JOAN PUIG

OCTAVI PLANELLS
BARCELONA
El municipi de Pals (Baix Empordà) invita
aquesta tarda a passejar pels seus carrers i
conèixer potser una de les facetes més
desconegudes del seu passat. La investigadora
Eva Sans conduirà la visita guiada Cristòfor
Colom i la vila de Pals: la història mai explicada
de la descoberta d’Amèrica, que, per segon any
consecutiu, organitza el Cercle Català d’Història
(http://www.cch.cat).

–¿Què uneix Colom amb Pals?
–Pals és l’entorn principal on es concentren la majoria de personatges que formen part de
l’organització i l’execució del primer viatge de Colom.
–La Pinta, la Niña i la Santa María ¿no van salpar de Palos de la Frontera, a Huelva?
–Avui dia, totes les investigacions portades a terme fins a la data apunten sense cap dubte a Pals
com a vila de partida del primer viatge.
-–¿Per exemple?
–Segons estudis portats a terme per la Universitat de Huelva, no queden restes de cap muralla a
Palos. -Tampoc les dimensions de la vila de Palos i l’estructura que mostren els seus estudis
arqueològics es corresponen amb l’urbs des d’on es tes-timonia la partida de Colom cap al Nou
Món. Pals, Palos... la gent no sap que la toponímia es va castella-nitzar.
–¿També sosté que Colom va ser -català?
–Sí. Les proves són aclaparadores. Les altres tesis, en particular la ja descartada nacionalitat
genovesa, no han aportat proves tan absolutes, rigoroses i fefaents com són les de la catalanitat
de Colom i de l’empresa del descobriment.
–¿Realment aquesta catalanitat importa?
–La nacionalitat de Colom és el menys important, el que importa és el context. Per mi, el que té
valor històric és el que en realitat va succeir als nostres protagonistes i com van ser els fets. La
gran rellevància deriva del fet que l’empresa del descobriment fos catalanoaragonesa. La
catalanitat de Colom -donaria fe d’una falsificació històrica universal promoguda pels interessos
polítics d’aquells temps.

–¿La visita guiada per Pals dóna proves d’aquests fets?
–En aquestes visites, la gent descobreix sorpresa com els personatges de la història oficial que
van acompanyar Colom i la seva expedició es troben a Pals. ¡Fins i tot els més escèptics es
queden amb el rau-rau de seguir el fil de la història i trobar el quid de la qüestió!
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