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Sinopsi de la ruta 
 

Què hi ha de cert en el tema de les joies de la reina 

per sufragar les despeses de l'expedició al Nou Món? 

Saben que els primers indis que va portar Cristòfor Colom 

van ser batejats a la catedral de Barcelona? Una història 

ocultada, la del paper de Barcelona, Catalunya i la corona 

d'Aragó en el descobriment d'Amèrica, posen al descobert 

un frau històric universal que s'ha anat perpetuant de 

generació en generació. ¡Apassionant! 

 
En aquesta ruta guiada a peu per Barcelona 

descobrirem els escenaris principals que van trepitjar el 
descobridor del Nou Món i els reis Catòlics a la tornada del 
primer viatge de l'almirall, compartirem amb el públic els 
principals fets que van esdevenir a Barcelona aquells dies com la impressió de la carta anunciant el 
descobriment al taller de Pere Posa, molt a prop de l'església del Pi, i podrem passar per davant lloc 
on es trobava l'esplendorós palau del personatge que va cavalcar al costat de l'Almirall, el comte 
d'Empúries, i després de visitar altres escenaris desconeguts per al gran públic i en canvi 
íntimament relacionats amb els fets del descobriment d'Amèrica, acabarem als peus del major 
monument del món dedicat a la seva persona. Per a qui ho desitgi podrà veure el port des de dalt, 
des del mirador de Colom! Una ruta històrica emocionant. 
 
 

La ruta 
 
Introducció… 

 Aquesta és la història d’un home, que en tornar del seu exili, va involucrar la monarquia i les 
institucions catalanes, en el que seria la més gran aventura marítima de tots els temps, i amb ella, 
aconsegui l’expansió atlàntica del nostre país. És l’època d’un rei, en Ferran II, que no sent estimat 
pels catalans però tampoc pels castellans, convertí el nostre país en un imperi, i curiosament aquesta 
sobredimensió en una època d’expansió del absolutisme, provocà la desvertebració de la nació 
catalana. 
 
A la Plaça del Rei… 

Atemptat a Ferran II el Catòlic. La rebuda a Colom no recullida pels dietaris de la 
Generalitat. Cavalcan amb l’infant Fortuna. Curiositats. 
 



A l’antic Arxiu de la Corona d’Aragó… 

El Palau del Lloctinent. Antic Arxiu Reial de Barcelona. Les capitulacions de Santa Fe. Els 
capitols de Cort. 
 
A la catedral… 

 Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia. El bateix dels indis. L’enterrament de l’Almirall. 
El capítol del Toisó d’Or. El Crist de Lepant. 
 
A la capella de Ntra Sra de Montserrat… 

La capella del carrer Magarola. Bernat Boïl. 
 
A la impremta d’en Pere Possa… 

La carta d’en Colom a en Lluís de Santàngel. En Pere Posa i en Leandre Coscó. Els Arinyó i 
en Bernat Boïl. 
 
A les rambles del s.XV… 

Les muralles i la riera. La casa d’en Jaume Colom. 
 
Al carrer Ample… 

El carrer Ample. El palau del comte d’Empúries i altres 
cases. El convent de Sant Francesc. El monument a l’almirall 
Marquet. 
 
A les drassanes reials… 

El port de Barcelona. Les drassanes reials. El Museu 
Marítim. Revisió històrica imminent. 
 
Al monument a Colom… 

El monument a l'almirall Colom. El simbolisme d'aquest 
monument. Acomiadament. 
 
Finalització… 

El 1506 l’almirall Colom moria a Barcelona i era 
enterrat amb tots els honors a la catedral de la ciutat en lloc 
preferent, com no podia ser d’altre manera. Amb ell, Catalunya 
assolia la màxima expansió de la seva història, i amb Carles I, 
Barcelona seria la capital d’un imperi. El destí però, va voler 
que un sistema polític massa avançat, amb masses llibertats per 
una època en que el absolutisme s’expandia com una taca d’oli, 
provoques que és decidis que un imperi del calibre del que 
tenia que heretar en Felip I de Catalunya li calia tenir el centre 
neuràlgic en algun lloc on el poder no tingués resistència. A 
partir d’aquí comença una gran tasca de creació d’un imaginari 
històric espanyol, i el buidatge de l’autèntic propietari, el 
català. Arriban els dies en que ens cal recuperar la memòria 
històrica, però tota!!!. 
 
 
 
 
 



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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


