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 La reobertura del monument a Colom de Barcelona s'està fent pregar. Ens preguntem què és 

el que fa falta perquè es resolgui i què és el que està passant, perquè el monument més gran del món 

erigit en honor seu, romangui encara clausurat. Des del Cercle Català d'Història, demanem a les 
parts implicades una àgil resolució. No és gaire normal que el país que el va veure trepitjar recent 

tornat del viatge de descobriment més important de la història -la Descoberta d'Amèrica- es a dir 

Catalunya, i Barcelona; que van acollir els principals protagonistes de la gesta; als reis catòlics i a 

totes les personalitats, eclesiàstics, nobles, cavallers, els barcelonins i els ambaixadors arribats 

d'altres parts del món, no tingui en una gran alta estima aquest fet universal conegut per totes les 

parts del món, i que li costi tant mostrar al món la relació entre Catalunya i Cristòfor Colom. Un 

Nou Món fou descobert a la ciutat de Barcelona, quan els Indis i els papagais, l'or i les espècies de 

les Indies, fascinaren als reis Catòlics, i Ferran comte de Barcelona i rei d'Aragó li atorgà tots els 

honors. Tot el que a partir d'aquí succeí és troba però immers en la nebulosa del misteri voluntari i 

artificial d'una falsa tesi, la de la seva genovesitat, erigida i cimentada sobre falsedats que al segle 

XX ja demostrà a nivell internacional l'eminent Luis Ulloa. Ell, molt seriosament i basant-se en 

nombrosos estudis i proves irrefutables, proclamà finalment a tots nivells la seva catalanitat.  

Des del Cercle Català d'Història volem homenatjar la figura de l'Almirall Colom i els valors que el 

representen recordant al públic per què es va decidir erigir el 1888 el monument de Colom a la 

ciutat de Barcelona, la ciutat Comtal. 

Pensem que si sóm coneixedors dels detalls de les coses, valorarem molt més el nostre patrimoni 

monumental i artístic fent que es revaloritzi i superant els obstacles que puguin haver-hi. 

 

 Els nostres lectors es sorprendran perquè avui recuperem de manera inèdita per al públic i 

gràcies a la Biblioteca de Catalunya  la publicació  de la memòria explicativa que es va publicar el 
23 de setembre de 1882 del premi únic concedit a Gaietà Buigas, arquitecte guanyador del projecte 

del monument a Colom, que va presentar en el “concurso nacional” i que portava el lema següent: 
“HONRANDO A COLÓN, CATALUÑA HONRA A SUS HIJOS PREDILECTOS”. Un projecte  
inicial com veurem en algun dels seus dibuixos, en que  la seva figura no assenyalava amb el dit el 

mar, sinó que duia una bandera a la ma mirant cap al cel com a representació de la seva profunda 

devoció cristiana. 



 

 No avançarem massa cosa, perquè volem que els lectors llegeixin la memòria i en l'apartat 

Desarrollo filosófico del proyecto s'adonin del missatge clar i directe amb què Gaietà Buigas afirma 
que “...sabida es además la parte importantísima que Cataluña tuvo en el descubrimiento, 
conquista y civilización de las Américas y especialmente en el descubrimiento..”. 
I per finalitzar el nostre homenatge a l'ilustre Almirall Cristòfor Colom, demanarem un moment de 

reflexió quan  Buigas ens recordi els atributs que tenia Colom “...como Principe y Virrey de las 
Indias, dignidades que le confirieron los reyes católicos en premio de sus inestimables servicios..”, 
un Príncep no reconegut ni investigat per l'àmbit acadèmic català i un Virrey de les Indies amb una 

intitulació exclusiva en aquells moments de la Corona d'Aragó.  

 

 A principis del segle XXI, encara naveguem en l'oblit i el desinterès de la nostra pròpia 

història, amb herois oblidats i seguint a remolc dels prejudicis. Cal obrir la ment i analitzar de 

manera freda i objectiva les proves que tenim al nostre abast i treballar per trobar-ne de noves. Cal 

virar rumb a la veritat sigui quina sigui perquè forma part del nostre passat col·lectiu. Esperem que 

aquesta troballa a la Biblioteca de Catalunya els marqui un nou rumb a seguir, i desperti encara més 

… la seva curiositat per conèixer la veritat... 
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