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]OAQUIl'I'I ARENAS 1 SAMPERA

UN NOU MÓN PER A DOS REIAlMES
1. El camí perc[¡1f cap a AJ)/('rica.

Havia de ser un espectacJe fascinant i insolit, aquella flota que el
rei 5igurd I de Noruega va fer desfilar davant de Constantinoble. A les
aigües del Bosfor, s'apleg:l un estol de seixanta imponents drakars,
amb lIurs veles intbdes de colors llampants, amb lIurs proes que llu'ien
aquells terrorífics caps esculpits, de drac o de monstre escandinau ,
amb lIur fastuosa i arrogant elegancia; en definitiva, amb una pompositat decadent que només podia mostrar 11m decrepita senyoria en el
govern del mar. 50m a l'any 1108. Enrera han quedat les sorprenents
gestes víkingues, aquelles temedries navegacions que descobriren
tantes terres amb tan pocs mitjans per descobrir-Ies. Amb l'ajut de dos
corbs, per exemple, que aviaven quan inttúen signes de terra , els mariners nordics arribaren on ningú no hi havia arribat. Mariners com ara
Leif, que I'an)' 986 naveg:l fins a Vinland -America-, o com ThoJ'Vald
que naveg:l en línia recta -2.700 milles- des del nou món fins a
Irlanda l. Quan el rei noruec visit:l l'emperador bizantí, els colons
d 'Eric el Roig ja han abandonat aquell continent reservat per a CristMor Colom, senzillament perque no saben que fer-ne.
50m a I'any 1108 i els víkings han entrat en Un:l decadencia de la
que mai més no en sortiran. El domini del mar és en mans d 'altres
potencies marineres que comencen a despuntar. 5'ha produ'it el relleu.
Aquestes noves marines són les candidates a protagonitzar els nous
descobriments que es produiran en el nou mi¡'¡eni. El camí d'America,
oblicbt, s'haud de refer, caldr;} tornar a descobrir el descobert. Pero
per aconseguir aixo, es fara necessari un brou de cultiu, un ambient
que faci avanpr les tecniques de navegació, que faci necess:lria la introducció de la bruíxola, deIs avens;os en la cartografia i en l'astronomia.
Caldran unes noves marines que facin possible trobar el camí perdut d'America que un cop van fer els víkings. Aquest món mariner que
fad possible la gesta mirabilis de 1492 és el món de la Mediterdnia,
de les talassocdcies del nostre mar interior. 5ón basicament tres, a
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e1esgrat ele Pisa, Florencia, i deis Jrahs que e1esenrotllaran un papel' secundari, Venecia s'ha convettit ja en la república condottiera que, independent ele Bizanci, la defensara, Genova, independent de l'Imperi,
comenp a fer sentir el seu poder ll1Jriner durant la conquesta catalana
ele Tortosa 2 , CatalunY:l, al seu tom , haud d'esperar el regnat del rei En
]aume r per entrar en el domini del mar, durant la conquesta del regne
de Mallorques, Portug:ll, tot i no ser un país riherenc e1el nostre mar, és
un:l hereva directa de !'afany mariner deis pobles mediterranis, com
veurem més endavant. El mar, e! mar conegut, a principis del segle XII
i fins el XV, tindd aquests tres protagonistes incliscutibles, aquestes
tres talassocdcies , sense les quals ens seria impossible entendre el
descohriment que protagonitz:l Cristófor Colom,

2, Calam, hereI/ de la marilleria /J1editerrúllia ,
Moltes són les hipótesis de trehall sohre la patria elel gran almirall
de la m:lr oceana , Hi h:l qui el fa genoves, sard, grec portugucs, catal:!. El que sembla ciar :lmb tantes opcions, és que si bé no coneixem
del cert els seus orígens, sí que poelem almenys conjecturar I'entom on
es V:l desenvolupar, I'entorn que va fer possible un m:lriner t:ln excepcional com Cristófor Colom , Per una carta citad:l pe! seu fill Ferr:ln sabem que el gr:ln nauta comenS;:J :l navegar a catorze anys i d 'altra band:l, només Portug:ll, Venecia, Genova i Caralunya V:ln tenir un desenvolup:lment nJutic on es pugui contextualitzar a ch'eta llei l'cmpresa
colomhina; que per :ltzars de la história , i com tothom sap, capitalitza
Castella , un regne :lmh pohríssim:l tradició 1113rinera, Aquestes quatre
potencies han de ser per forp les candiclates historiques que ens expliquin els orígens mariners de Colom, Vegem-ho,
Venecia fou durant molt de temps la reina de! mar. Una de les reines, en honor :l la verirat. Caela any, eles d'una góndola, el elux de la
próspera república , en un solemne i protocolari acre, llanpva un
anell al mar com a símbol ele les noces, del renovellar matrimoni que
s'll3vi:l produ'it entre la CÍutat i les aigües, i del que tants beneficis obtindria Venecia duranr sis segles, Els penons amb el lIeó alar de S:lnt
Marc van senyorejar nombrosos territoris, :l D:llm:kia, a Grecia, Xiprc,
i fins i tor :l la 11131' Negr:l, Durant la vergonyosa presa de Constantinoble per part deis llarins, Venecia tragué bon profit de l'aventura i per
sempre més es convertí en la succesora de Bizanci com a potencia
marítima , Gran part ele l'imperi (fOrient es convertí en una zona d 'influencia veneci:lna després de la quarra creuada; la capital , Consrantinoble, esdevingué una ciut:lt dominada per les fin:lI1ces de la ciutat
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adriatica. Un exemple d'aixo que diem són els quatre bellíssims cava lis
de bronze damat que actualment es poden contemplar a la fa~ana de
la catedral de sant Marc. Van ser manllevats de Bizanci com a palt del
botí, juntament amb 10.000 llimes d 'or, 50.000 d'argent, pedres precioses a bondó, milers d'esclaus 3. Des d 'aleshores, la república de Sant
Marc esdevingué un poI b:1sic, origen i objectiu de tots els negocis
mundials; una situació que es perllongaria fins la caiguda de Consranti noble a mans del tmc en 1453. Un esdeveniment fatal no només per
al poder Venecia sinó per a tora Europa , com expressa el "planh" catala per la caiguda de la ciutat:
" ...doll me complanch ab 10/1 mo/1al al1gox a,
e dll rs slIspirs del cor lla n a rrellqlla 111.
qllmzf hoj di/:' presha COllfastilloble
és pe! gran TlIrch e discipal /0 poble.. ."4 .

Diguem que Venecia , mai no ha estat proposada COI11 a bressol
del gran navegant. Tanmateix ningú no negad l'enorme influencia
que van renir els venecians sobre Colom, fins i tot s'ha especulat sobre
la possible influencia de la llengua veneciana en l'imperfecte castella
de Colom 5. El que sí queda fora de dubte és el magisteri que un venecia , Marco Polo, exercí sobre el nos (re navegant. El professor Juan Gil
ha estudiat detingudament aquesta influencia en més d'un treball i explica la gran influencia que tingué el venecd en les quimeres, en les
vagueries del descobridor. El llibre de viatges de Marco Polo fou la
font documental on Colom mira de localitzar el seu descobriment. A
I ' encal~ deIs terriroris del Gran Khan descrits per Marco Polo, I'almirall
tracta d 'adaptar tot el que troba amb el reJat polia que coneix tan bé: la
recerca de I'or, la fauna , la flora , els momares - cinocefals i antropofags , amazones, sirenes - tot o gairebé tot ens remet al Milione. 1 per si
no en tinguéssim prou, la rrisrament saquejada biblioteca colombina,
encara conserva un exemplar que Colom posseí i on hi féu les celebres postil·les que el guiaven en les seves relectures6. Aquell intrepid
mercader i explorador que fou Marco Polo per forp havia de ser un
model a seguir.
Portugal fou una altra potencia marinera important i influí molt en
I'almirall Colom . A diferencia de Venecia o de Genova, la puixan~a
marítima deis lusíades es féu d 'esquenes a la Mediterrania , pero aprofitant tots els desenvolupaments de tecnica nautica d'aquell mar. A partir de principis del segle )"'V és quan Portugal es converteix en una talassocracia d'enormes dime nsions. Sota I'impuls del rei N'Enric el Navegant, es crea la mítica escola nautica de Sagres on tan impoltant me-
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stratge van exercir alguns jueus catal::tns com Jaume Ribes o Jafuda
Cresques. Aquest darrer "veritable enciclopedia de I::t navegació 7" contribuí a bastir una escola nautica que des de 1438 realitzaria una de les
empreses descobridores més impol1ants de tota la historia. EIs portuguesos assoliren les A~ores en 1445, Cabo Verde en 1460, Diego Cao
arriba al Congo en 1483, Bartolomeo Díaz al cap de Bona Esperan~a
en 1487, Vasco de Gama recorre de 1497 a 1499 Mopmbique, I'Índia,
Ceilan, Malasia i les Moluques. En deu anys, Portugal concentra en
l'ocea índic una flota de cinquanta naus i emprengué la conquesta del
seu imperi: Calicut, Goa, Diu, Macao ... 8 . Certament Cristofor Colom
luvia de quedar intlu'it, durant els vuit anys que passa a Portugal ,
d'aquell::t societat marinera que vivia abocada a I'Atlintic. No només
perque va tenir molt de contacte amb el món mariner d 'aquell país, en
vi ure a I'illa de Porto Santo, en clibuixar mapes per als navegants portuguesos. També perque escolta els consells d'un expel1 i veted pilot,
Pero Vazquez de la frontera, que luvia servit a les naus ele N'Enric el
Navegant 9 .
Genova és la tercera ele les nostres protagonistes. Ha aparegut durant cinc-cents anys com la talassocdcia que forma Colom, com I'ambient mariner que féu possible al gran navegant; i la veritat és que la
república de Sant Jordi poc.lia molt bé haver estat la patria que tothom
busca, si no fos que el Cristoforo Colombo de la documentació genovesa és un lIaner que ben poc té a veure amb les coses de la mar. Genova fou durant quatre segles, eleI XII al XV una de les potencies n:lutiques més solides i ambicioses. Com Venecia, la seva germana italiana , tingué un gran domini a la Meeliterdnia, on controlava gran quantitat de territoris i de ports mercantils: Corsega, algunes iIIes gregues i
punts de Palestina i de la Mar Negra. La república ligur, fidel aliada de
la casa de Franp en el mar, també vampiritza I'imperi bizantí i se'n beneficd económicament. Si bé el seu domini militar no tingué gran import:lncia , el seu pes mercantil i, sobretot financer, la convertí en la
principal seu banc1ria del Mecliterrani.
Pel que fa al domini del mar. actua com a aliada i assessora de la
incipient marina castellana, i clurant la guerra entre el rei En Pere el
Cruel i el nostre rei En Pere el Cerimoniós, almiralls genovesos comandaren les naus castellanes. Una circumstancia molt habitual a I'e poca
que crea forts lIa ~os de relació entre I'almirallat castell:l i la república
de Sant Jordi 1o.
Per últim, cal assenyalar Catalunya com una de les potencies marineres de I'epoca. Des de la conquesta de les IIIes, la Corona catabnoaragonesa, experimenti una enorme puixan~'a que la convertí durant
els regnats de Pere el Gran i del Cerimoniós en l':1rbitre indiscutible de
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b Mediterdnia Occidental. Sardenya , Sicília i les costes del nord d'Afdca, foren zones basiques per a la construcció del imperi catala , que
després de mantenir durant gairebé cent anys els ducats d 'Atenes i
Neop:1tria , conquerí el regne de Napols. La tabssocracia catalana no
féu res més que augmentar durant els quatre-cents anys que estem comentant, en constant competició amh les altres potencies marítimes de
la zona. En aquest sentit, és significatiu com Catalunya aconseguí la seva fortalesa en el mar després de b Guerra Gran contra Genova; un
episodi que demostra la puixan~a imparahle del nostre país. Ni la Pesta Negra ll de 1348 ni I'oposició de les altres potencies, féu recular el
potencial de la Coronl d 'Aragó. És cert que algunes zones del país
quedaren amh una forta depressió, com és el cas de Barcelona 12 , pero
aixo no supos:1 el nostre declivi o Valencia, nova i flamamt capital comercial de Catalunya substituira al Glp i casal del Principat; l'any de b
pesta sed també I'any de b extraordin:1ria expansió de la moneda catalana, el florí d'or d'Aragó; i Napols, lluny de ser una boja empresa
personal del Magn:1nim, esdevindd la fidel plasmació deIs avids interessos catalans a Italia 13 . Té molta raó Jean Beranger quan afirma que
"on a pu parler de talassocratie pour designer la domination catalane a
la fin du Moyen Age"¡·i.
Realment Catalunya fou I'únic imperi mercantil que tingué (larrera
un estat fort , amb monarques decidits a l'empresa nautica, una pobbció propera al milió d 'habitants i uns territoris d 'ultramar que no són ja
mers protectorats sinó un autentic imperi colonial: Mallorques, Sardenya , Sicília, Napols. Catalunya no és una república marinera, és un
imperi que viu de i per a la mar.
Quan parl:1vem a proposit de Portugal ja vam esmentar b importancia de la caltografia catabna, que monopolitzada pels jueus, va
possihilitar empreses tan arriscades com la del mallorquí Jaume Ferrer,
viatger que salpa cap al Golf de Guinea, seguint les costes el'África dur:1I1t el segle XlV. No es tracta d'un fet puntual. Catalunya fou , sens cap
menl de eluhte, la potencia mediterdnia que més s'interessa per les
rutes atl:lntiques, tot i que els estudis en aquest sentit estinguin en gran
part per fer. Antonio Rumeu de Armes ha assenyalat manta vegada
aquesta tendencia, i la il ·lustrada amh altres exemples, com b del bishat que els catalans van establir a les Can:1ries, molts anys abans de b
conquesta castellana . En efecte, al bisbat del Teide, hi va haver fins a
cinc bisbes catabns que tingueren un paper missioner i humanitari
molt impoltant. Tan humanitari com la mentalitat de I'epoca els podia
pennetre, és claro El regne d 'Aragó, fou dones un import:1I1tíssim centre n:lutic i mercantil sense el qual ens seria impossihle de fer b prehistoria del descohriment d·America . EIs intrepids vaixells de bandera
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catalana van actl13r a cavall de l'Atl:lntic i de la Mediterrania d 'una m3ner3 molt més p31es3 que e\s seus competidors genovesos o veneci3ns. Aragó competí 3mb POltugal a l'oce:! i amb les repúbliques it3li3nes al nostre mar, buscant el p3per c3pdavanter que anhelava. Si bé
el descobriment d 'Americ3 i la unió din:lstica amb Castella va marginar
Catalunya de les rutes de I'oest, no és menys celt que a la Mediterrania
els estols catalans exerciren un domini importantíssim. L'últim exempIe del qual és la figura de l'almir311 L1uís de Requesens 15 , heroi de la
B3talla de Lepant.

3. Casfel!a, descobrídora d'AlI1cJríca .

Tot i que l'Europa de finals del segle XV tenia aquestes quatre
potencies marineres que hem assenyalat, aquestes quatre candiclates a
protagonitzar el redescobriment del camí perdut cap a Americl, fou
Castella el regne que, inopinadament lideri la historia del nou món.
No es tract:l només d'una qüestió d 'atzar historic, la fulguranr ascensió
castellana en els terrenys de la mar no s'explica sense el concurs de
l'espionatge sobre la marina portuguesa i sobretot sense el suport tecnic i científic de la Corona d 'Aragó, unida dinasticament a Castella.
La historiografia habitual , segurament influida per la célebre exc1usió de Catalunya en l'empresa americana, ha menyspreat sens dubte el p3per pioner de la Corona catalano-aragonesa en el descobriment. No només fou Castella el reialme que va fer possible retrobar el
nou món; no només fou C3stella la nació que "va fer histori3 ", com
afirmava l'admirat ,laume Vicens Vives 16 . ElI mateix ja indid que la figura de Colom seria inexplic3ble sense una formació mediterrani3 i
sense les seves relacions amb la Corona d 'Aragó. I altres professors
com Frederic Udina i Martorell han assenyalat la import:lncia que
I'ap:ll'ell polític de la Corona catalana tingué en la preparació del clescobriment d 'Ame rica . La qüestió és aquesta: ¿fou Castella , o més
exkrament Casrella i Aragó, els reialmes que possibiliraren la gesta de
Cristofor Colom? Si encara ens quedaven dubtes sobre la importancia
de Catalunya en la prehistoria del descobriment, fixem-nos per exempIe en el document de les Capitulacions, que tan alli~onadoramenr ha
estudiat el prefessor Udin3 17 • Aquest importantíssim document red3cr3t
a la vila de Sanra Fe de la Veg3 de Granada , en 1492 posa de manifesr
la intelvenció deIs tecnócrates del rei En Ferran, Coloma, Calcena, AImazin. El document és un papel' que reflecteix la visió cancelleresca
catalana sobre les empreses niutiques. Els títols que Colom reclanu virrei, governador general - són propis de la organització política de la
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Corona d 'Aragó, possiblement de b monarquia siciliana C0111 proposa
RU111eu de Armas 18 .
Durant els preparatius del viatge que realitzaren b Pinta , la Niña i
la Santa Maria , I'única talassocr:lcia mediterrania que deixa una innegable empenta fou Catalunya. Castella capitalitza I'empresa pero, 1110lt
de b Corona aragonesa s'embard també en aquell projecte, 1110lts catalans hi tingueren un paper cabdal que no cal oblidar, C0111 I'escriva
de ració Uuís ele Santangel o el cosmograf ]aume Ferrer de Blanes. En
realitat, sorgí un nou món per a dos reialmes, Castella i Aragó, malgrat
que el segon no va poder capitanejar-lo.
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