
Visites guiades a peu 
 

“Cristòfor Colom i l’ocultació d’una nissaga 

del s.XV” 
 

(i opció Tastet gastronòmic a la Casa d’en Colom) 
 

Barcelona 

 

 

 

Sinopsi de la ruta 
 

El misteri al voltant del descobridor d'Amèrica i la 

seva profunda vinculació amb Barcelona per fi al descobert. 

Coneixerem a la família Colom segons la qual, els últims 

estudis apunten com la de l'Almirall. Una família que 

acabarà convertint-se en un llinatge noble, ocultat durant 

segles per interessos d'estat. 

 

"A finals del segle XV, els germans Colom, fills d'un 
important llinatge barceloní lluiten al costat de la Generalitat de 
Catalunya en la guerra civil catalana que els enfronta al rei 
Joan II. Anys més tard, la història ocultarà la participació 
catalana en els fets del descobriment d'Amèrica. Vine i coneix els orígens, la família i els llocs 
vinculats amb el descobridor d'Amèrica i per què aquesta ocultació va canviar la història del 
nostre país." 
 

Aquesta és la primera ruta a peu pels escenaris vinculats a l'almirall Cristòfor Colom, i 

realitzada en col·laboració amb el Cercle Català d'Història. Una visita guiada que sense dubtes, el 

sorprendre. Uns fets sobre els que les investigacions i el rigor històric han aportat llum a l’enigma 

que segueix sense poder-se resoldre però que després de més de 80 anys d'investigació, mostra de 

manera clara, la indissoluble relació entre Cristòfor Colom i la ciutat de Barcelona. En aquesta ruta 

coneixeran una història molt allunyada de tot el que s'ha explicat i els motius de la seva silenciació i 

ocultació. Per entendre els fets, és imprescindible allunyar-se de prejudicis o idees preconcebudes. 

Van a conèixer un llinatge esborrat dels annals històrics com ho van ser els COLOM DE 

BARCELONA del s.XV: els antecedents familiars del descobridor, les seves professions i els seus 

càrrecs públics dins de les institucions catalanes, les seves idees polítiques i quin va ser el seu paper 

durant la encara per descobrir guerra civil catalana del s.XV. En l'epicentre de tota aquesta activitat, 

es revela per fi amb qui es relaciona a la figura més transcendental de tota la humanitat: el 

descobridor d'Amèrica, Cristòfor Colom més conegut com Cristòfor Colom. 

 

 

La ruta 
 

Introducció… 

 Aquesta és la història d’una familia que al llarg de diverses generacions i mitjançant 

l’esglèsia, la banca i el comerç, aconseguirà las màximes cotes de poder arribant fins i tot a 

entroncar amb la reialesa. Defensors fins al límit de les constitucions, i també perquè no, de les 



seves parceles de poder, s’endinsaren en una guerra civil que finalment els va portar a l’exili. 

D’aquest, el retorn va ser triunfal. 

 

A l’església de Santa Anna… 

El menysteniment de la història a la importància d’El Temple a Catalunya. El traspas de les 

pertinences del Temple, als Hospitalers. El Canonge Colom, primer Colom amb càrrecs importants. 

L’Hospital de la Santa Creu neix de la fusió d’altres més petits, entre ells, l’hospital d’en Colom. 

Altres hospitalers com els Gualbes. Els 3 germans Colom nomenats cavallers. Les corts de 1493 a 

l’església de Santa Anna. 

 

A Sant Felip Neri… 

Guillem Colom compra al rei Joan I, la majoria de terrenys que havien estat jueus. La casa 

que construïren, es converti en la casa principal de la línia primigènia. Possible lloc de naixement de 

l’almirall. 

 

Al carrer Marlet… 

El call era el barri on residia el gruix de la població jueva. L’antiga sinagoga i l’espoli als 

jueus. L’ocupació cristiana i l’ampliació de la Generalitat. Les escoles d’en Colom. 

 

A Sant Domènch del Call… 

Qui és Lluís de Santàngel, el mestre del racional. La casa de Santàngel a Barcelona. La casa 

dels Dominics. 

 

Al carrer del Regomir… 

La casa de la família Gualbes. El perquè del document 

que esmenta Colom mort al 1488. Tradició oral que esmenta el 

naixement de Colom a la casa dels Gualba. 

 

Al Consell de Cent… 

Organització política del país. Els germans Colom, 

principals cabdils de la guerra civil. En Guillem Colom fou 

diputat. En Francesc Colom fou president de la Generalitat. En 

Joan Colom fou conseller, embaixador, corsari, etc. 

 

A la taula de canvi i a la diputació del General… 

Tradició de banquérs: En Guillem Colom fundà la Taula 

de Canvi.L’edifici central de la Taula de Canvi. Essent 

president en Francesc Colom, es declara la guerra. 

 

A la casa de l’almirall… 

El carrer Montcada i els Marimón. La casa de Banys 

Vells fou per en Joan Colom. Inexistència d’una casa de Colom 

a Castella. Més possesions al Mas Sunyol. 

 

A Santa Maria del Mar… 

Origens de Santa Maria del Mar. Enterrament de Pere 

IV. La coca de Mataró. Nomenament del Comte d’Empúries. 

Elionor Colom enterrada al vas dels Gualba. 

 

Finalització… 

La guerra no marxà bé i després de molta sang i de fins i 

tot un matrimoni que podem considerar de polític amb la 



germana de Pere IV d’on va nèixer en Ferran Colom, aquesta és va perdre i en Joan i en Lluís 

Colom marxaren a l’exili. En Francesc Colom habia mort dies abans de la pau de Pedralbes, i 

només en Guillem és va acullir a la amnistia. Poc després mort en Joan II, pujar al poder en Ferran 

II i amb ell continuar l’expansió catalana especialment a la mediterrània. Anys després, Joan Colom 

tornaria a Catalunya amb les relacions amb el rei recomposades, potser pel seus lligams reials pel 

matrimoni esmentat. A partir d’aquí, l’almirall Colom començar a gestar la gran expansió 
atlàntica de Catalunya. 
 

 

Contacte 
 

 

 

Cercle Català d’Història 
http://www.cch.cat 

 

MÍTIC Gestió Cultural 
http://www.mitic.cat 

http://www.facebook.com/mitic.cat 
 

E-mail: info@cch.cat 

Mòbil: +(34) 619-579-870 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


