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Il i,sensclr(ulten, /'Iril .-Ilisl . /i7(tsse . El magnífic treball del professor alemanv conti"' facsímils
de tots els nostres papirus ultra llur estudi i transcripciú.

Efecte del llibre de P . Kehr i d'haver aquest interessat al Papa l'íus X f i a la direcciú de la
biblioteca Vaticana, els papirus catalans s 'han pogut salvar de l'obra devastadora del temps
que amenaçav-it ami una destrucció In(''s o menys llunv-ana . J'revia proposició de la Santa Seu
transmesa al govern espanyol, aquest va accedir a enviar a Koma en 1927 els deu papirus per a
esser restaurats, a despeses de la Santa Seu mateixa, en la magnífica instal . lació que la biblio-
teca i rxius pontiticis posseeixen per a aquest gènere de treballs . El Director de la biblioteca de
Catalunya va esser 1 'encarregat d'embalar les magnífiques peces i el 1)irector de l'_ Arxiu Nacional
de Madrid el comissionat de posar-les en mans de Mons . Giovanni \lercati, prefecte de la Vati-
cana . Sota l'experta direcciú de l'especialista alemany 1)r . Ihscher, cridat de Berlín it Rom v, el
personal apte i curós del laboratori del Vaticit féu una obra marav-ellosa de difícil restauració
que tots hem d'agrair . No podem oblidar tampoc en la nostra reconeixença la intervenció eficaç'
del I'rof . Kehr, de S . E . el Cardenal 1?hrle i alts dignataris de la Vaticana, i l'august mece-
natge del Sant Pare Pius \I . Els papirus van esser fora de maig" 192i a juliol 1925.

\o son pas Únicament els papirus que es conserven als nostres arxius els que han estat fins
avui restaurats a la biblioteca Vaticana : ultra els deu catalans, cal comptar-ne tres d'1talia i dos

d':Alemanva, total 15 (manquen ara els que es conserven a Franca en quantitat d'altra quin-
zena, cl lat qual dos són procedents de terres catalanes, . D'aquells quinze primers s'ha fc°t una
edició monumental també deguda a la munificencia de Pius NI . Es la següent : Porrtifrcunr
roln(lrlorl(vr diplorrl(t(t pap- v ruce(1 (11(ue sr(persltrrt in tabl(l(rr'iis Hisparliae It(lli(re Geririani(te,

pl/Olul v'piee e .1pr'essa irt sslt /'ii Pi' . X I cons lio et uper(( pr'ocl(r'((tur'llrll /~ l'U11Ut11('C(te ApOsteli-

((O' 1 ~11ie(11l(t(' . I noina, MD('CccXNV"ItII.
En aquesta edició es donada la reproducció en facsímils a tamanv natural dels quinze papirus

susdits . Es explicable que la restauració hagi permès esmenar i, millor, completar lectures tetes
abans d'ella, i així succeeix amb el text que n'havia donat Paul Kehr, text tanmateix substan-

cialment definitiu . El Dr . J . Rius, que ha col•Iaborat amb el mateix Professor Kehr en els treballs

de la Ilisparlia l'ordi/icii . ha fet una útil recensió de l'obra monumental de reproducció feta pel

Vatica., en la qual assenyala les diferencies amb el text de Kehr i algunes rectificacions a fer.

Estudis Universitaris Catalans, AV, 1 0.fli p;lgs.

La qüestió de la nacionalitat de Colom

.\ los acaballes de l'any 192'0, el senyor Lluís [lloa, historiador peruä, ex-director de la

j iblioteca Nacional de Lima i membre corresponent de l' :Acadcmia de la IlistOria de Madrid,
v-a donar una conferencia a la societat d'Americanistes de París : fou el punt de partenca en el

llançament a la publicitat de la seva tesi sobre l'origen catalä de Cristùfor Colom . El correspon-

sal de 1' Her(rlrio (le Madrid va publicar una nota de recensió ; aquesta nota va suscitar una carta

del senyor [lloa (datada el 11) abril 1927) que hi apareguí' sota el títol El historiador ameri-
cano señor lilloa sostiene que' Colón era español, pero no de Galicia, sino de Cataluña .
EI senyor I )omèZec de I lellnnit, corresponsal del diari barceloní La /'i(bli('itat, va intervivar

el senyor [lloa . Des d'aquell moment la tesi de la catalanitat del descobridor d'_America adquirí

una gran ressonäncia.
:Aquests començaments de caräcter periodístic foren, com ha hagut de constatar més d'una

vegada el senyor [lloa, notablement nocius per al desenrotllament seriós de la seva tesi.

Tothom es llança a dir-hi la seva . Erudits locals, falsos erudits, diletants sense preparació van
voltar la nova tesi d'una atmosfera d'improvisació i de fantasieig que li lle .vä molta d'autoritat.

Era, per altra banda, el període dictatorial : aquella tesi quo convertia el descobridor d'Amèrica

de genovés en eidi t fou un esdeveniment en que Fans la de vindicaci) patriotica catalana va
fer presa amb truïciú i conegué dies de popularitat extraordinaria . E1 senvor Ulloa fou invitat a

donar una conferencia a Ateneu barcelonès ; fou un xit . Tot seguit l'editor- \laisonneuve

frères» de París va llançar un llibre del senyor Ulloa . questa precipitaciú fou, des d'un punt de

vista científic, un altre mal per a la nova tesi . El llibre aparegut : Cristùfor Coloret Jeu catalir . La

veritable g('liesi del descobriment, traducció i biografia de l'autor per Domènec de Bellmunt,

Barcelona, 1927 . Vua n hom compara aquest llibre amb les obres del senyor [lloa publicades
després, no pot menys de constatar que la viabilitat de la tesi hauria guanyat amb un quant

3~~ .-ln:titut d'F.,tndis Catalans



4111

	

ANUARI DF. L ' IXs"fI"l'U f r1' l•.1Tlil)Is CATALANS : I\ICIIIXXV 1 I - XXX I

temps d'espera . _fia amb les _Ao es proz-'es de la calaleiuilat de (Moll . Les galls lalselals
de la tesi ( ;euon'esa . Traducció catalana de -Jaume dels 1)omenvs (París, 1 )27), adquiria més
importflncia, i usés encara amb Christophe Cololrlb catalall, aparegut dins el mateix any . Pel)
àdhuc en aquesta darrera obra que comprenia i en algun aspecte millorava les altres dues, al
costat de passatges que no podien deixar de fer impressió pel fonament documental que tenien,
per la lùgica del raonament, per la novetat del punt de vista, n ' hi havia d 'altres on la imagina-
ció volava excessivament . _Ja en el prefaci de les .l'ores pro-er's de la catalallillll de Colons, el
senyor F . Valls Taberner escrivia (p . xill) : «Sincerament també he de declarar, en canvi, que
altres raonaments del Sr . Ulloa en prova de la seva opinió no cm sembla que puguin donar-li
e1 reforç que ell els atribueix . » Aquest punt feble no ha desaparegut completament en les obres
ulteriors del senyor Ulloa : és resultat ben segur del seu temperament d ' historiador, i cal rcco-
neixer que en estudis com El predescubrilnielllo 1llspauo-cataleirl de _1111c ;1'icll en 1177.• Xr'is-
tofereris Colom, Fernando el Católico _V la (alalufla española, París, 1928, hi ha, tant en
aquest coin en altres aspectes, un progrés.

Cala tesi tan revolucionaria forçosament havia de provocar una s'ric de r'pliqucs i de
contrarepliques . El senyor Clloa té un caràcter eminentment polemic i, llum de defugir la dis-
cussió, sembla complaure-s'hi . No solament en els seus llibres, sinó també en peri(' n dics, en
revistes, en conferencies, en Congressos internacionals (Sevilla, 1 Limburg) ha sostingut la seva
opinió coratjosament . En català, en castellà, en francos i en angles han aparegut articles i
estudis seus . Publicacions europees i americanes els han acollit i, sovint, els han demanat al seu
autor . A - et aquí alguns dels títols que ens semblen niés importants dins d'aquesta bibliografia ja
bon tros copiosa:

Lii pre-décom:'erte de C_lnlerique par Crislophe ( olonlb . Conferencia feta a la Société de
Géographie de Paris pel desembre del 1927 i inserida en el Bulletin de la Société, gener-febrer
del 1 920 . (Publicada en català a La Paraules cristiana, Barcelona, 192S .)

Q1.1a11d et colllnsent Colonrb a clrcout'ert l ' .-lnsérigile en .-I rnlee, _ arine et Colonies,
febrer 1)2S.

La pre-descoberta d 'Ame'rica i la personalitat del descobridor i El Pare Ramon Paris i la
predicació del cristianisme a _ g nrc'rica . B1tlle/ llei (entre E.vctcrsiouista ele Calalilva,
números 422 i 423. Barcelona, 1930 . (Comunicacions al Congrés de 1 listí)ria 1 Iispano- .Americana
de Sevilla).

Sobre 1a catalanidad de Colons . Carta del Sr . Ulloa rectificant dades del Sr . Carreras Valls
i altres . (Publicada el l . = de gener 1929 a EI Correo Cala/rin, La 1 - 'i1 de Calalulrva, La Publi-
citat i altres diaris barcelonins).

Sobre la ccitalauidad de Colom . _Article refutant dades i opinions del Sr . Bayerri i altres.
La Publicitat i La heu del 17 d 'octubre del 192).

1_a leverida de Colón geirot:es se arusrqui_a : Cogoletto contra Gcnoz'a . Replica al Profesor
P . R' elli . . . 29 d'octubre del 192') . Publicada a La Publicitat i La 1 eu de (ataliluya.

l)efelldiendo la catatrinidad de Colons, replica al P . jesulta alenrcílr Streicher ,heircelorla-
_ltraccióu, Barcelona . 1930),

Pid Colrinrbus land on American shores be_fore 1-102? lile .\ea' úrl; 11'lues, desembre
del 1930 [amb facsímil;).

Comunicació a 1 Acade'liliei de Bones Lletres de Barcelona sobre un mariner callila Antoni
Colons . La I a11grlardia, 17 d'abril del 1930.

Pole iilica amb el Professor Antoni de la Torre i del Cerl'o sobre ceris documents calalarls
rejerenls al corsari (olilulbus . La Publicitat, 12 dc juny a c ) de juliol de] 1930.

La patria de Colom . (Carta rectilicativa a diverses afirmacions de la premsa nordameri-
cana), 1 de novembre del 193U . La Publicitat i La reu de Catalmud.

La patries de Colons coli relación al des(ubrinlierlto de Imer'ica . Set articles en les edicions
dominicals de La Prelisa de Buenos Aires, de li, -1, 11, IS, 25 de gener, 8 i 15 de febrer . mb
nombrosos facsímils de documents.

Entoni de la patrici i „ellealogia del descobridor d' .4/lterica . EI Semit de Ge'nowa i Bernal
Colombo de Cogoletto . (ur'losos subterfugis d'Enric h Har'r'ISse . Els ( olon7 bo de Tossa ec ((ila-
litiiv i ;'Butlletí del Centre E.rcursionisla de Calalurua, abril-juny del 1932 [amb facsímil] ).

Com he indicat, l'aparició de la tesi del senyor Ulloa va estimular l'estudi i la imaginació de
diversos erudits catalans. Entre aquests va destacar per la seva activitat el campió de la catala-
nitat de Cabot, el senyor Kicard Carreras i Valls, que va llançar-se a llargues recerques als



arxius catal,ins, especialment a 1 ' .Arsiu Notarial de I>arcelona, i v ;t publicar no solament dos
llibres titulats La descoberta d .I1/1cric(1 : Ferrer, Colom i Cabot ( Reus, 102,5) i Calalunva des-
cobridora d 'Anca"rica : la predescoberla i els calalaus /n,r11 Cabot i Cristdtol Colorat, Isarce-
1ona, l92), sinú tamb(' una gran quantitat d'articles periodístics . Resseguint la col secció del
diari baicelonf La 1 t'u de C(rt(rluut'a, durant els anys 1927-1931, hom trobant sovint la seva
signatura tractant de tenies relatius a la descoberta i els descobridors . Encara el 193I) va publicar
un fullet titulat El c(1t(rl('r ;Vpo . h'erens Colorat de 7err(1 Rubr(r, descobridor d' .-1n,i'rica, i,
el 1931, La Z'erdad sobre el d('scu(lrinitento de .1ra1('l'/ca : los catalanes 1/1(111 ((lbot / C1'/tilob(rl
Colons . L'obra del senvor Carreras i \'alls es caracteritza, en conjunt, per una mancança de
canccter científic, per les abundoses contradiccions en que cau i per l'audacia infonamentada
de moltes de les seves deduccions . No cal que recorreguem als judicis dels historiadors ita-

lians, que se ' l treuen de davant amb unes quantes paraules de menyspreu : n'hi ha prou de recór-
rer a la recensió que del seu primer llibre La descoberta d'~lllrrica ,Ferrer, Cabo/ i Colorar ,

va publicar, dins el I~/rtlleli del (entre Excursionista de Calaluuya (1924, pàgs. 279-2St), el
senyor Gonçal de Reparaz, fill.

Tanmateix, cal assenyalar que, coin a resultat de les seves recerques, el senyor Carreras i
Valls ha tret a la Ilum algunes notícies i documents interessants, i és de doldre que no hagi sabut
limitar la seva tasca a objectius mc~s discrets : hauria pogut prestar bons serveis a la causa que
defensa. En canvi, amb les seves llargues elucubracions, sovint l'ha perjudicada . Amb la difusió
que ha donat a la seva obra ha contribuït molt a l'actitud despectiva amb qui' a l'estranger és
sovint considerada la tesi de la catalanitat de Colom.

Tanta de ressonäncia hi ha tingut, perù, aqueixa tesi, que els historiadors italians han
hagut de preocupar-se ' n . En va ostentaran un deliberat menyspreu envers l'obra del senyor

1-lloa : hon' pot observar f<tcilment que els neguiteja i (el que val mús) que aprecien la v ;ilua

d 'alguns del seus aspectes . Certes recensions poc favorables dels llibres del senyor Ulloa

(ve greu, p . e ., Roberto .Altnagi t, .,1rclliz'io di Storia Bella Scien :a, P)27, i holletiuo delia

Reale Sociela ( ;eo ra/ica Italiana, sèrie V'I, vol . A - 1, marc 192)) no poden esborrar fets que
denoten una indiscutihle influencia dels estudis del senyor Ulloa ldhuc damunt d'aquells qui

més els combaten . No es tracta de la seva tesi : la tesi de la catalanitat de Colom no és sinó

un aspecte, en l'obra del senyor Ulloa . Es tracta de qüestions corn la de la predescoberta o
primer viatge de Colom a terres americanes, anterior a la descoberta oficial del 1-N2 : opinió

emesa pel senvor Ulloa partint d'una frase d'encapçalament de les capitulacions entre el desco-
bridor i els Reis Catúlics («en alguna satisfacciún de lo que ha descubierto en las mares oceanas»)
i desenrotllada en una de les seves precitades conferències i en un dels seus llibres preci-

tats .
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