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Una mena de codi Da Vinci

Agustí Alcoberro

Permetin-me començar amb un relat paral·lel. El 1498, el domi-
nicà italià Giovanni Nanni, conegut amb el nom humanista d’Annio 
de Viterbo, va publicar a Venècia i a Roma una obra que ha estat 
considerada una de les més grans falsificacions de la Història. Això 
no li impedí, però, més aviat al contrari, obtenir un enorme èxit de 
públic i una gran difusió entre els historiadors del seu temps. L’obra 
s’intitulava Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquita-
tibus loquentium. El mètode d’Annio era elemental: l’autor afirmava 
haver localitzat els manuscrits perduts de diverses obres antigues, 
de les quals en feia l’edició crítica, dins de la més estricta ortodò-
xia humanista. Els historiadors de les obres aleshores suposadament 
recuperades eren coneguts, per bé que molt allunyats en el temps, 
com l’egipci Manetó o el caldeu Berós, i eren considerats “autors 
aprovats”. Tanmateix, no se’n coneixia fins aleshores cap obra, més 
enllà de referències indirectes. 
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El llibre d’Annio es va publicar en un clima favorable a la cre-
dulitat. Al capdavall, la suma de dues conquestes culturals revolu-
cionàries (el mètode filològic creat pels humanistes i la impremta) 
havia familiaritzat els lectors amb la publicació d’obres poc o gens 
conegudes fins aleshores, però que tenien la consideració de clàs-
siques. Però els continguts revelats pels Manetons, Berosos i altres 
a través d’Annio tenien també un fort contingut polític que, sens 
dubte, va contribuir a fer-los populars en determinats cercles. Com 
ha explicat la historiadora Eulàlia Duran, a la fi del segle XV s’inicia-
va en la majoria de monarquies d’Europa la “reacció davant d’Itàlia”. 
Efectivament, els humanistes d’arreu del continent volien i dolien 
davant d’Itàlia. Òbviament, apreciaven i admiraven el mètode dels 
seus historiadors. Però, alhora, manifestaven també una oposició da-
vant l’“orgull italià”, que els feia pretendre que només ells tenien 
una història gran —en el doble sentit de molt antiga i de gloriosa. 
Ves per on, una Itàlia dividida en múltiples estats, i reduïda a poc 
més que una expressió geogràfica, pretenia superar en història i 
prestigi les monarquies que justament se’n disputaven el seu domini 
politicomilitar!

En aquest text, Annio oferia a les grans monarquies cristianes 
(i molt en especial a la Monarquia Hispànica) un passat a la mida 
del seu present, i més encara de les seves ínfules de futur. Segons 
els autors revelats pel dominicà italià, Hispània havia gaudit d’una 
monarquia pràcticament ininterrompuda des del temps del Diluvi, 
conformada per vint-i-quatre reis d’una longevitat excepcional, que 
enfonsaven les seves arrels fins a sis-cents anys abans de la fundació 
de Troia. I, dins d’aquesta Monarquia, corresponia a la ciutat de 
València el passat més gloriós. València va ser la primera Roma, fun-
dada pel rei hispànic Romo molt abans de la naixença dels bessons 
Ròmul i Rem. I quan els romans italians van conquerir Hispània, 
van decidir rebatejar-la com a València, en reconeixement de la seva 
valentia, que la feia equiparable a la Roma del Laci.

L’objectiu de la falsificació d’Annio (i també la causa de la seva 
difusió i del seu èxit) pren més sentit si tenim en compte que, en 



159

Una mena de codi Da Vinci

aquelles dates (1498), Ferran II d’Aragó era rei de Nàpols i de Si-
cília i el monarca més poderós d’Itàlia (com havia de destacar Ma-
quiavel a El Príncep). A més, com el seu oncle Alfons el Magnànim, 
el rei Catòlic va liderar i finançar una importantíssima política de 
propaganda, que posava a sou cèlebres plomes humanistes i també 
cançons i relats profètics que el van presentar com el príncep cristià 
que havia d’alliberar Jerusalem. Afegim-hi encara que el papa vigent, 
Alexandre VI, era el valencià Roderic de Borja.

El suposat relat històric d’Annio obria unes perspectives excep-
cionals a les quals era molt difícil sostreure’s. Així, la majoria d’his-
toriadors hispànics van saludar i difondre de manera entusiasta els 
nous coneixements. A Castella ho van fer, entre altres, Elio Antonio 
de Nebrija, el gran filòleg autor de la Gramática de la lengua castellana; 
Florián de Ocampo, el primer cronista del regne i autor de la Crónica 
General de España, i Esteban Garibay. A la Corona d’Aragó s’hi van 
afegir, entre altres, els historiadors Pere Antoni Beuter, autor d’una 
Història de València, el primer volum de la qual s’imprimí el 1538, 
Francesc Tarafa, Antoni Viladamor i Francesc Diago. 

El cas d’Annio de Viterbo ens il·lustra sobre els límits i els perills 
de la Història, i molt especialment sobre les dues tendències analit-
zades en aquest llibre col·lectiu amb l’encertat títol de Pseudohistòria 
contra Catalunya* que ara analitzem.

D’una banda, la construcció d’una història nacionalista d’estat, 
destinada a enaltir el patriotisme dels seus ciutadans mitjançant la 
invenció o l’exageració de determinats fets del passat, l’ocultació o 
la minimització sistemàtica d’altres, i la seva lectura anacrònica, en 
clau retrospectiva, destinada a afirmar l’existència mil·lenària, i si cal 
eterna, d’una realitat estatal-nacional. De l’altra, la tendència a bus-
car el traç fàcil i gruixut, la invenció de relats o la seva manipulació 
mitjançant l’ús deliberat de mentides i mitges veritats. Ambdues 
tendències no són necessàriament contradictòries. En el cas d’An-

* Vicent Baydal i Cristian Palomo (coord.). Pseudohistòria contra Catalunya. De l’espanyo-
lisme a la Nova Història. Vic: Eumo Editorial, 2020
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nio de Viterbo les veiem juntes, fins i tot superposades: la fantasia 
deliberada de l’autor, el seu probable interès polític o crematístic, i la 
intervenció dels poders constituïts (la Monarquia i el Papat), a més 
de la dificultat (en molts casos, de la impossibilitat) de sostreure’s a 
l’afalac de la pròpia nació per part de lectors i autors futurs. 

Posats a dir, avui, com assenyalen els autors, ambdues tendèn-
cies es retroalimenten. Perquè decennis d’ocultació de la història 
de Catalunya a les nostres escoles per part del nacionalisme d’estat 
espanyol han acabat generant en molta gent el desig d’escoltar i 
de creure’s qualsevol relat màgic que certifiqui passades grandeses 
també suposadament ocultades o falsificades. I, alhora, perquè la 
gènesi historicollegendària de nous relats a Catalunya alimenta en el 
nacionalisme espanyol la idea d’una historiografia no homologable 
i d’un país que ha perdut l’oremus. 

Com és sabut, l’anomenat Institut Nova Història (INH) ha in-
ventat en els darrers anys una suposada identitat catalana per a per-
sonatges ben diversos. Cito literalment: “Rodrigo Díaz de Vivar (el 
Cid), Cristòfor Colom, els germans Pinzón, Marco Polo, Gonzalo 
Fernández de Córdoba (el Gran Capitán), fra Bartolomé de las Ca-
sas, Hernán Cortés, Garcilaso de la Vega, Francisco Pizarro, Fernao 
de Magalhaes, Diego de Almagro, sor Juana Inés de la Cruz, el pintor 
Diego Velázquez, el poeta i músic Juan del Encina, el papa Pau V, 
Miguel de Cervantes i William Shakespeare —fins i tot serien la 
mateixa persona—, san Ignacio de Loyola, Amerigo Vespucci, Gio-
vanni Caboto, Francis Drake, Juan de la Cosa, Erasme de Rotterdam 
i Hernando Colom —que també serien la mateixa persona—, l’au-
tor de La Celestina Fernando de Rojas, Leonardo da Vinci i el duc 
de Sora Leonardo della Rovere —que novament serien el mateix 
individu—, santa Teresa de Jesús”, etc., etc., etc. Tot plegat, s’hauria 
produït en un context precís: el de l’“Imperi Universal Català”, de 
fet el primer imperi universal de la Història, liderat des de Catalunya 
i el País Valencià. 

La desaparició de qualsevol rastre d’aquest gloriós passat col·lectiu 
i individual hauria estat el resultat sensacional d’una “conspiració co-
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ordinada per una implacable i totpoderosa censura inquisitorial i reial 
de Castella”, que, tanmateix, no s’hauria limitat a la documentació 
dels segles XV-XVII, sinó que s’hauria estès a la totalitat de la histò-
ria. Així, segons les obres promogudes per l’INH, la llengua catalana, 
i no el llatí, seria mare de totes les llengües romàniques (una teoria 
que, per cert, he de dir que havia comptat amb alguns seguidors al 
segle XVIII); o l’anomenada “reconquesta” no hauria seguit l’eix 
peninsular nord-sud, sinó est-oest, i hauria estat obra del “regne de 
Tarragona”, format per catalans i valencians, que haurien conquerit 
el centre i l’oest ibèrics; òbviament, “el descobriment, conquesta i 
primera colonització d’Amèrica per part d’Espanya fou una empresa 
exclusivament de catalans i valencians, els quals haurien estat molt 
més caritatius i comprensius amb els indígenes que no pas els cas-
tellans”, motiu pel qual “la llengua europea majoritària al centre i al 
sud d’Amèrica hauria estat el català”.

En definitiva, l’INH ha construït una mena de codi Da Vinci, fo-
namentat en els mètodes conspirativoparanoics, que pretén vendre 
els seus productes no a la secció de “ficció” (on foren perfectament 
legítims i homologables), sinó a la de “no-ficció”. Però allò realment 
preocupant no és aquest desbordant exercici de fantasia. “El veritable 
drama social del cas —i per això fem aquest llibre—”, explica Vicent 
Baydal, “és que una part molt important dels mitjans de comunica-
ció i les entitats polítiques amb sensibilitat catalana o catalanista es 
fan ressò dels plantejaments dels membres de l’INH, els legitimen 
i els tracten amb normalitat, com si fossen investigadors seriosos als 
quals paga la pena escoltar i secundar”. No cal reproduir ara la llista 
de mitjans i persones que esmenta Baydal, entre les quals es troben 
intel·lectuals, polítics i empresaris coneguts, però sí que caldrà pre-
guntar-se’n el motiu.

Des de l’àmbit de la Història, sovint hem optat per la ignoràn-
cia davant d’aquest col·lectiu. Baydal n’esmenta dues causes, que 
subscric: els seus plantejaments “ens semblen tan bestials, esbojarrats 
i fora de lloc que mai no pensàvem que arribarien a obtenir el re-
coneixement” social de què avui gaudeixen; d’altra banda, “resulta 
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una tasca penosa i improductiva haver de dedicar una part del nostre 
temps de recerca [...] a tractar de refutar les terribles mancances i 
pràctiques d’engany d’aquestes persones”.

Sembla, però, que alguna cosa s’ha hagut de moure en els darrers 
anys. Hi ha tingut a veure la utilització que ha fet l’espanyolisme 
d’aquestes teories, presentant-les com a representatives de la histo-
riografia catalana i fent-ne un instrument de descrèdit de la nostra 
cultura i, més en general, de la nostra salut mental col·lectiva.

Ja el març del 2019, la revista Sàpiens va publicar una conversa 
entre quatre historiadors (Vicent Baydal, Àngel Casals, José-Enrique 
Ruiz-Domènech i qui signa aquestes ratlles) intitulada “Desmun-
tant la Nova Història. Una qüestió de mètode”, en què Baydal va 
avançar la preparació d’aquest llibre. Ara, la publicació de Pseudohis-
tòria contra Catalunya aplega treballs de gran interès que desmunten 
definitivament, i sovint amb gran luxe de detalls, la majoria de les 
suposades descobertes d’aquest grup. Cal agrair-ho als seus autors, 
perquè amb tota seguretat aquesta ha estat una tasca tan desagraïda 
com necessària. 





Una de les virtuts d’Oriol Junqueras 
és que sempre fa pensar. Les seves 
conferències, les seves xerrades o 
els seus escrits ens porten sem-
pre a refl exionar i a inspirar-nos. 
En aquest nou llibre, escrit a partir 
de cartes, repassa tot de referents 
clàssics i moderns que l’han ajudat 
durant els més de dos anys que 
porta a la presó per haver defensat 
la democràcia. Junqueras, de nou, 
ens convida a refl exionar i a emocio-
nar-nos amb la paraula.  

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras
Ara Llibres

Barcelona, 2020

Contra les falsedats, rigor. Aquest llibre 
vol refutar tot una sèrie de mentides i 
falses històries que diversos col·lectius 
han fet circular a partir de mitges veri-
tats i tergiversacions de fets històrics. 
Des d’afi rmacions com ara que Catalu-
nya era un comtat del Regne d’Aragó, 
defensada per una nova onada d’his-
toriografi a nacionalista espanyola; fi ns 
a les tesis difoses per l’Institut Nova 
Història. Desmuntar aquests invents 
històrics des dels fets i les dades ens 
permet tenir una visió més completa i 
real de la nostra història. p

Amb l’empresonament de l’Oriol 
Junqueras, el lideratge d’Esquerra 
Republicana va recaure en Pere 
Aragonès, una fi gura nova a primera 
línia política però amb una llarga i 
sòlida trajectòria en el món de l’in-
dependentisme d’esquerres. Saber 
què pensa, apropar la vessant més 
humana i personal és el que tracta 
de dibuixar el retrat que sorgeix de 
les converses entre l’avui vicepresi-
dent del govern i la periodista Magda 
Gregori. 

Pere Aragonès, 
l’independentisme pragmàtic
Magda Gregori
Pòrtic Edicions, 2020 

Pseudohistòria contra Catalunya, 
de l’espanyolisme a la nova història
Vicent Baydal i Cristian Palomo 
(coord)
Editorial Eumo - Barcelona, 2020 
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ENTREVISTA

Cristian Palomo: “Els relats de 
pseudohistòria mesclen fets 
contrastats amb dades falses”

El barceloní Cristian Palomo ha coordinat, 
juntament amb el també historiador Vicent 
Baydal, un llibre imprescindible en els temps de la 
postveritat: ‘Pseudohistòria contra Catalunya, de 
l’espanyolisme a la Nova Història’ (Eumo, 2020). 
Especialista en la construcció de la identitat catalana 
durant l’època medieval i moderna, Palomo és 
doctorat en Història per la UAB i investigador de la 
Universitat Jaume I de Castelló. Els autors del llibre, 
entre els quals hi ha el lleidatà Alberto Velasco, 
desmunten amb dades contrastades les mentides 
historiogràiques dels nacionalistes més delirants.

Per JAUME BARRULL CASTELLVÍ

12 LECTURA



A
costumat a endin-
sar-se en els arxius 
medievals, Cristian 
Palomo mesura les 
seues paraules amb 
molta cura, consci-

ent del poder d’allò que queda escrit 
i sobreviu al pas del temps.

 − En quin moment vau decidir 
que s’havia de fer el llibre? 

No et sabria dir un moment 
concret, però recordo que va ser el 
2016. El motiu fou un degoteig (o 
bombardeig, depèn com es miri) 
de postulats pseudohistòrics per 
televisió, ràdio i diaris digitals. Fins 
i tot, en programes de difusió his-
tòrica fets per historiadors. Llavors 
vaig saber segur que calia un llibre 
com aquest.   

 −Com s’explica la capacitat de 
l’Institut Nova Història, màxim 
representant de la pseudohistori-
ografia pretesament catalanista, 
per colar-se en espais mediàtics 
que teòricament estan en mans 
de gent que hauria de saber des-
triar el gra de la palla?

Aquesta és una pregunta per a 
sociòlegs, però diria que els motius 
són diversos: un marcat desinterès 
de molts historiadors professionals 
pel món de la divulgació històrica 
i la seva difusió, un sistema acadè-
mic i universitari molt més centrat 
en la recerca que en la divulgació, 
uns mitjans més interessats en el 
sensacionalisme... Les teories de 
grans conspiracions i l’exageració 
de tòpics nacionals són molt sen-
sacionalistes, generen interès i clics 
a l’enllaç. També hi ha el fet que al-
guns catalanistes creuen que la his-
tòria catalana no és gens interes-
sant i que el nacionalisme català 
s’ha d’alimentar d’un discurs ple de 
mites i tòpics etnofòbics similar al 
nacionalisme espanyol més ultra. A 
aquests els interessa molt el que diu 
l’INH, encara que siguin disbarats 
immenjables.  

 −Com que Cristòfor Colom era 
català i es deia Joan Colom?

Sí, i aquesta precisament no és 
de les més fàcils de desmuntar per-
què l’origen de Cristòfor Colom és 
un tema sobre el qual es porta fent 
pseudohistòria mig mil·lenni. A Ca-
talunya els darrers a embolicar la 
troca són Jordi Bilbeny i altres au-
tors de la Nova Història, que han 
creat una biografia falsa i ben com-
plexa de Joan Colom i Bertran, un 
cavaller de Barcelona que identifi-
quen com la personalitat secreta (i 
amagada per una conspiració mun-
dial) del Colom que anà a Amèrica 
el 1492. Es basen a considerar com 
a demostrats fets inventats, a fusi-
onar personatges, a amagar dades 
que no interessen, a deformar con-
ceptes, a interpretar incorrecta-
ment la documentació i les inter-
pretacions dels historiadors deli-
beradament. En el llibre demostrem 
que no és així perquè Joan Colom 
va morir abans del 13 de setembre 
del 1477 (diversos documents no-
tarials i judicials acrediten que era 
mort el 1492). Però per desmuntar 

tota la teoria ha calgut reconstruir 
com s’ha teixit l’assimilació entre 
aquests dos Colom des del primer 
terç del segle XX.

 − La pseudohistòria espanyolista 
ha tingut més complicitats en el 
món acadèmic, els mitjans de co-
municació i el poder polític que 
la catalana a l’hora de consolidar 
el seu relat? 

L’ha tingut i la té. Moltes de les 
tesis de la pseudohistòria espa-
nyolista han estat durant els segles 
XIX i XX part del discurs històric 
del nacionalisme espanyol hege-
mònic. Al s. XXI el panorama no ha 
canviat gaire. Per això des d’amplis 
sectors i institucions prestigioses 
encara avui es reivindiquen aques-
tes tesis i són consumides massiva-
ment pel gran públic a través dels 
mitjans tradicionals i digitals, tot i 
que bona part de la historiografia 
espanyola les hagi refutat. Des que 
vam treure el llibre els periodistes 
s’han interessat més per les teories 
de la Nova Història que no pas per 

14 LECTURA



la pseudohistòria espanyolista con-
tra Catalunya. Certament hi ha un 
factor innovador en els postulats de 
l’INH, però des del el punt de vista 
científic són igual d’erronis. Sembla 
que la pseudohistòria espanyolista 
és més acceptada socialment i més 
normalitzada que la pretesament 
catalanista, i cal remarcar-ho. 

 − Parlem de reescriure i mitificar 
figures i moments històrics com 
el Cid, el 2 de Maig madrileny, els 
Reis Catòlics o la reconquesta?

Sí.

 − Vostè escriu un capítol sobre la 
idea estesa pel nacionalisme es-
panyol que no existí cap identitat 
catalana abans del tractat de Cor-
beil de 1258 entre Jaume I d’Aragó 
i Lluís IX de França.

En aquell pacte, el primer renun-
cia als seus drets sobre una sèrie de 
dominis occitans i el segon, sobre 
diversos comtats catalans. La teoria 
vol fer creure que fins llavors Cata-
lunya era Marca Hispànica sota so-
birania del rei de França. Tot això 
s’acabaria demostrant a partir d’un 
suposat mapa creat a Jerusalem 
l’any 1235. La idea última és que 
Catalunya mai no ha tingut entitat 
política pròpia i sempre ha estat 
sotmesa o als francesos o als ara-
gonesos o als castellans. Doncs bé, 
aquest mapa és un souvenir francès 
creat el 2001. Però no només des-
muntem aquesta falsificació carto-
gràfica sinó que aprofitem per ex-
plicar detalladament, i a partir de la 
documentació, que la Marca Hispà-
nica no fou una entitat política sinó 
un concepte cronístic i que els com-
tats que conformarien la futura Ca-
talunya es van emancipar progres-
sivament –però també absoluta-
ment– del control de la monarquia 
franca al llarg d’un segle X sense 
cap proclama d’independència. Al-
hora, Catalunya es va conformant 
al llarg dels segles XII i XIII sense 
cap dependència del rei de França. 
Per tant, el tractat de Corbeil de 
1258 no es va fer per legitimar de 
dret la independència de Catalu-

nya envers França (com si fossin es-
tats nació d’època contemporània), 
sinó per una sèrie d’interessos del 
rei d’Aragó i comte de Barcelona i 
del rei de França en relació amb l’ex-
pansió del poder d’aquest darrer –i 
la seva família– sobre les terres del 
sud d’Occitània.  

 − Pensa que la gent que practica 
la pseudohistòria s’ho creuen de 
veritat o saben que menteixen?

Per fer que els seus postulats si-
guin versemblants de cara al gran 
públic, la pseudohistòria barreja 
falsificacions amb fets contrastats. 
Els creadors assidus i reconeguts 
socialment de continguts pseudo-
històrics saben perfectament que 
fan trampes. Són gent que es do-
cumenta molt bé per fer que els 
seus postulats esdevinguin ver-
semblants de cara al gran públic. 
En aquest sentit, fins i tot hi ha al-
guns historiadors professionals que 
han fet pseudohistòria o n’han di-
vulgat. Tanmateix, els creadors oca-
sionals, els que en fan difusió a tra-
vés de mitjans o xarxes i  els consu-
midors de continguts pseudohistò-
rics ja són figues d’un altre paner. 
Al meu parer aquí hi ha de tot: hi ha 
qui sap perfectament que són men-
tides, però per un motiu o altre ja li 
van bé per al discurs que vol trans-
metre, i també hi ha qui s’ho creu de 
bona fe. En qualsevol cas, no sóc so-
ciòleg i no he estudiat el grau de pe-
netració social de la pseudohistòria. 
Nosaltres som historiadors i al llibre 
tractem els temes que coneixem.

CRISTIAN PALOMO

“La pseudohistòria espanyolista és més acceptada socialment 
i té més prestigi que la pretesament catalanista”

“Joan Colom i Bertran no podia ser Cristòfor Colom, tal com 
defensen alguns pseudohistoriadors, perquè el 1492 era mort”

15LECTURA



L es que jeuen allà
a la neu són les

nostres companyes
d’ahir (…) Ahir tenien
gana. Tenien polls, es
grataven. (…) Ahir pa-
tien. Ahir desitjaven
morir. Ara són allà,
cadàvers nus a la
neu”. Laprosa autobio-
gràfica, directa i sò-
bria, de la francesa
Charlotte Delbo
(1913-1985) és afilada i
poètica. Colpeja i de-
nuncia, i deixa testimo-
ni, amb textos breus,
repuntats de poemes,
abocant records, sen-
sacions i experiències
del seu pas pel camp

nazi d’Auschwitz. Allí
va ser deportada des-
prés de ser detinguda
pels alemanys junta-
ment amb el seumarit
per pertànyer a la re-
sistència francesa. A
ell el van afusellar de
seguida. Ella va sobre-
viure. Aquest volum,
amb nova traducció,
inclou els dos títols
més corprenedors de
la seva trilogia del
camp d’extermini, es-
crita des d’un sanatori
després de l’allibera-
ment. Uns textos que
va haver de deixar re-
posar 20 anys abans
de poder publicar-los.

CAP DE
NOSALTRES
TORNARÀ /
NINGUNO...
Charlotte Delbo
Trad.: V. Gaillard /
R. López Muñoz
Club Editor / Libros
del Asteroide
20,95 / @ 11,99 eu.

N omés per crear
El Libro de Bolsi-

llo, a Alianza, i el seu
pas per Alfaguara
(1976-1983), el fill del
gran poeta de la
Generaciódel 27 ja jus-
tificaria el títol de ser
un dels millors edi-
tors. Una trajectòria
demés de 30 anys que
començà el 1955 a Seix
Barral i l’actitud d’irre-
dempt epistològraf ex-
pliquen aquest impla-
cable retrat del món
de les lletres. Perquè,
com que les missives
eren privades (anaven
al seu amant, Gudber-
gur Bergsson) i ell era

de “hablar poco y ob-
servarmucho”, la foto-
grafia és tan completa
com esmolada. I així,
Barral és “un vanidoso
(...) nunca he creído en
él”, malgrat que treba-
llaren bé plegats; Gil
de Biedma es creia
que “el mundo gira en
torno suyo”; l’agent
Carme Balcells “está
presa de una paranoia
incontrolada”... Però
també apareixen Var-
gas Llosa o Benet i es
reflexiona sobre laBar-
celona dels 70 o l’arri-
bada del PSOE al po-
der el 1982... I tot, amb
estil. Una festa, sí.

CUANDO EDITAR
ERA UNA FIESTA
Jaime Salinas
Tusquets
638 pàgines
23 / 12,99 @ euros

GETTYSBURG
Allen C. Guelzo
Traducció de Javier Romero
Desperta Ferro
748 pàgines
29,95 euros

EL CUERPO HUMANO,
GUÍA PARA OCUPANTES
Bill Bryson
Traducció de Francisco J. Ramos
RBA
512 pàgines. 20 / @ 9, 99 euros

COMO CAZAR UN TOPO
Marc Hamer
Traducció de Beatriz Ruiz
Ariel
200 pàgines. 19,90 / @10,99 euros

LA RISA NOS HARÁ LIBRES
Antonella Ottai
Traducció d’Á. García-Ormaechea
Gedisa
253 pàgines. 18,90 euros

D esprés de Gettysburg, el
sol ja no tornaria mai a

brillar per al Sud. És la síntesi
que fa al seu monumental lli-
bre sobre la gran batalla de la
guerra civil nord-americana
(Gettysburg, 2020) l’historia-
dor Allen C. Guelzo, especia-
lista de reconegut prestigi en
aquesta contesa. El brutal en-
frontament el juliol de 1863
no va ser prou decisiu per
obligar la Confederació a
abaixar el genoll, escriu, però
sí perquè es veiés per on ha-
vien d’anar les coses. Si Lee
hagués vençut l’exèrcit del Po-
tomac, segurament Abraham
Lincoln hauria perdut la pre-
sidència i la Unió hauria bus-
cat la pau. Les conseqüèn-
cies, les causes i sobretot la
batalla mateixa s’expliquen
en l’elogiadíssim llibre de
Guelzo amb un detall impres-
sionant. Un relat ple d’e-
moció, sang i horror.

¡VIVA CATALUÑA ESPAÑOLA!
José Fernando Mota Muñoz
Publicacions Universitat
de València
462 pàgines. 25 euros

DRESDE, 1945
Sinclair McKay
Traducción de Martis Ariel Schifino
Taurus
416 pàgines. 22,90 / @ 10,99 euros

PSEUDOHISTÒRIA
CONTRA CATALUNYA
V. Baydal i C. Palomo, coordinadors
Eumo Editorial
464 pàgines. 25 / @ 14,99 euros

T ot el que vostè desitjaria
saber sobre el seu cos

però no sabia a qui preguntar
és el que explica en aquest ma-
gistral llibre Bill Bryson, mes-
tre a explicar-nos coses amb
una amenitat i un humor que
són la marca de la casa. S’hi
llegeix amb enorme fascinació
sobre les diferents parts d’a-
quest alhora familiar i estrany,
extravagant i definitivament
meravellós territori que som
nosaltres mateixos. Fascinació
no exempta de vegades d’es-
pant, en descobrir la fragilitat
que emmagatzemem allà dins,
fins i tot en òrgans que desco-
neixíem. Dels peus al cap, de la
pell al pílor, sense oblidar cap
detall, l’autor ens porta en un
recorregut que també va del
naixement a la mort. La im-
mensa curiositat de Bryson i la
seva capacitat per a la broma
ens guien en aquest fenomenal
viatge.

LA HISPANO-SUIZA
Jordi Nadal
Pasado & Presente
406 pàgines. 26 euros

història (CARLES GELI)

aventures / biografies

Q ue caçar talps sigui una
aventura no només vital

sinó existencial i fins filosòfica
és una cosa que ningú diria
abans de trobar-se amb aquest
llibre singularíssim: Cómo cazar
un topo y encontrarte a ti mismo
en la naturaleza, que malgrat el
títol i el tema (o potser precisa-
ment per això) s’ha convertit en
best-seller internacional. Marc
Hamer és en realitat, de debò,
un caçador de talps, i la nostra
primera sorpresa d’aquest lli-
bre que n’és ple és que existeixi
una professió com aquesta. Ha-
mer ens parla des de la madu-
resa reflexiva de l’home bregat
en el seu ofici, fins i tot una mi-
ca penedit, i ens porta de la mà
per la història natural dels
talps. Trobarem, al costat dels
que devasten els nostres jardins
i camps de golf, talps blancs, l’es-
trany talp de Senkaku i el talp
que va matar un rei. Un insòlit
exemple de les grans possibili-
tats del Nature Writing.

E l que va passar a la ciutat
alemanya de Dresden en

una sola nit, la del 13 de febrer
de 1945, és una de les grans
tragèdies de la Segona Guerra
Mundial, i un dels seus fets
més controvertits. Poques set-
manes abans de la fi de la guer-
ra, prop de 800 bombarders
aliats, en diverses onades, van
sobrevolar la ciutat i van de-
sencadenar un infern en què
van morir (les xifres varien
molt) unes 25.000 persones.
L’estudiós britànic Sinclair Mc-
Kay revisa els fets amb la
necessària equanimitat (que
pot ser polèmica) i amb dades,
tot aconseguint un relat inten-
síssim, vívid i apassionant
d’aquell episodi dantesc, una
veritable tempesta bíblica de
foc. McKay adopta tant el punt
de vista dels aviadors com el
de la població. Les pàgines de
la descripció del bombardeig
són esgarrifoses, tal com ser-
hi aquella nit fatídica.

10 especial SANT JORDI 23/04/2020

A vui, amb prou feines en
queden mil unitats, busca-

díssimes pels col·leccionistes,
com ja eren desitjades poc
abans de 1920, quan estaven
considerats “el cotxe dels reis” i
competien de tu a tu amb els
Rolls Royce. Eren els Hispano-
Suiza, fruit d’un tàndem explo-
siu: l’empresari Damià Mateu
(l’hispà) i el genial enginyer
Marc Birkigt (el suís). Els seus
motors, a més, van decantar la
batalla de l’aire a la Gran Guer-
ra. Tot plegat, és clar, una temp-
tació per al poder: Alfons XIII ja
en va ser un accionista no gaire
afortunat, i la ineptitud franquis-
ta i del fill del empresari,Miquel
Mateu, primer alcalde de Barce-
lona amb el nou règim, acaba-
rien ensorrant elmite i tota l’em-
presa. Història amb majúscules
amb el segell de qualitat i rigor
(20 anys de feina) del gran inves-
tigador, pare del cabdal El fraca-
so de la revolución industrial en
España (1814-1913).

E ren pocs, es calcula que uns
4.000, si més no el juliol de

1936, un aiguabarreig de carlins,
monàrquics alfonsins i falangis-
tes; això sí: feienmolt de xivarri i
els esqueia la dialèctica dels
punys, la porra i la pistola, com
el grupuscle Los Ibéricos, força
de xoc nascuda el 1925 a l’escalf
de les graderies del Real Club De-
portivo Español... Omplint un
buit bibliogràfic cabdal, l’histo-
riador traça un retrat sociològic
de l’extrema dreta a la Barcelona
republicana, fris de moviments i
personatges amb poca incidèn-
cia en una ciutat republicana i
catalanista, però que es reunien
en llocs com el Cafè de la Ram-
bla, la Maison Dorée o el Bar Es-
tudiantil, i que van tenir sempre
el suport de bona part de l’esta-
blishment, com ara jutges i poli-
cies. Una mena de who is who
final a partir d’un quadre de les
organitzacions a la ciutat entre
1923 i 1936 enriqueix el volum,
de bon tremp narratiu.

É s clar que hi havia deporta-
cions, però també calia riu-

re una mica!”, justificaria anys
després Jetty Candor, actriu ho-
landesa de cabaret del Gruppe
Bühne que va sobreviure i que
actuava a Westerbork, camp
de trànsit de jueus d’Holanda,
on les víctimes del nazisme es-
peraven destí per a l’extermini.
“Era una bogeria. Les nostres
representacions eren per a ells
la darrera estació abans de la
mort”, resumiria la intèrpret
Camilla Spira. Són testimonis
que recull la professora italia-
na d’un aspecte poc tractat del
terror de l’Holocaust: la
utilització d’actors jueus per
distreure els presoners. Resse-
guint obres, memòries orals i
escrites i documents, analitza
aquestes activitats a Wester-
bork i Terezin, però també a
Buchenwald i Dachau, on hi ha-
via monòlegs humorístics. Riu-
re com una trista expressió
més de la desesperació.

É s el llibre que ha suscitat el
debat més viu del darrer

any en la historiografia catala-
na. Per primer cop, vuit acadè-
mics aborden la manipulació
massiva de la història d’Espan-
ya que du a terme des de fa
gairebé tres dècades el filòleg
Jordi Bilbeny i l’organització
que lidera, l’Institut de Nova
Història (INH).

També s’aborden les males
interpretacions contemporà-
nies del passat de Catalunya
per part d’historiadors d’Espan-
ya, que justifiquen una visió
dels orígens del Principat favo-
rable als interessos del naciona-
lisme espanyol. Però el gros de
l’estudi, i la seva novetat, és el
treball pacient per refutar algu-
nes de les grans tesis de l’INH,
com que Cervantes, Colom,
Marco Polo o el Cid Campea-
dor eren en veritat catalans,
identitat esborrada per segles
demanipulació per part del po-
der central. — C. Segura
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Catalunya no va existir fins al Tractat de Cor-
beil de l’any 1258 i era un apèndx d’Aragó. 
Cristòfor Colom, Miguel de Cervantes 
o Marco Polo o el Cid eren catalans. Són 
afirmacions que provenen, en un cas, de la 
historiografia espanyolista, i en l’altre, dels 
que s’agrupen en l’anomenat Institut Nova 
Història liderat per Jordi Bilbeny. Però tant 
en un cas com en l’altre, pertanyen a la pseu-
dohistòria. Així ho defensen els autors del 
llibre coordinat per Vicent Baydal  i Cristian 
Palomo, que desmunten aquests relats. 

Per què han decidit fer ara aquest llibre 
enfrontant-se a uns discursos que ja fa uns 
anys que s’estan difonent?

Sobretot per la part de l’Institut Nova 
Història, perquè estava prenent massa vola-
da. Havia estat ignorat, com si fos una cosa 
que hagués de morir de seguida, i hi ha un 
moment donat en què es va decidir fer un 
llibre perquè pensàvem que s’havia de des-
muntar. Calia parar aquesta follia. Després es 
va ajuntar amb la necessitat de contrarestar 
la part espanyolista, perquè també ha sortit 
molt arran del procés. Són visions contràri-
es i totes dues, manipuladores. Totes dues 
entenem que van contra Catalunya, tal com 
subratlla el títol. 

Consideren que tots dos són perillosos per 
al coneixement rigorós de la història?

Tots dos acaben per ser-ho, cada un a la seva 
manera. La part espanyolista, ja sabem qui 
té al darrere i com influeix de manera més o 
menys velada en el discurs públic, en els polí-

tics i en els mitjans. En el cas de l’INH és una 
influència més soterrada, tot i que ha sortit 
també en mitjans públics catalans i ha tingut 
una influència en les opinions d’algunes per-
sonalitats. És perillós perquè, en el fons, no hi 
ha res pitjor que no saber. O saber mentides, 
coses que no tenen ni cap ni peus. 

Per què pot haver tingut aquesta reper-
cussió?

Seria una pregunta per a sociòlegs, però les 
conspiracions agraden molt, la gent es deixa 
atreure per aquestes teories. Segurament 
hi ha també una certa frustració en el país, 
la que es produeix després del referèndum 
de l’Estatut. Les dates coincideixen, més o 
menys, amb l’auge de la nova història amb 
el procés polític. Hi ha frustració contra la 
repressió espanyola, la sensació de ser un 
país petit… I el més greu és que el terreny on 
triomfa aquest discurs és el de la ignorància, 
una ignorància forçada perquè durant la dic-
tadura es va explicar poc i malament la histò-
ria del país, o es va explicar molt malament. 
Després no sé com s’ha fet perquè jo vivia a 
Itàlia i no aquí. D’una banda, doncs, tenim un 
profund desconeixement de què és la història 
i com funciona l’historiador, i de l’altra, la 
necessitat i les ganes de ser grans.  

Una crítica que fan als pseudohistoriadors 
és que utilitzen el cherry picking (‘recollir 
cireres’, aproximadament). Què és això?

Vol dir agafar unes dades, descontextualit-
zar-les i utilitzar-les de manera manipulada. 
És a dir, si jo trobo una cirera de color blau, 
i només t’ensenyo aquesta, pots pensar que 
totes les cireres són blaves, oi? Aquest és un 
sistema que fan servir sovint. Com en el seu 

Text: Natàlia Peix / Jordi Vilarrodà
Fotografies: Oriol Duran (Hermes Com.)

Abans de l’esclat de la crisi del 
coronavirus, que ha acaparat 
l’actualitat, aquest assaig 
alimentava un considerable 
debat intel·lectual. Es tracta 
de ‘Pseudohistòria contra 
Catalunya’ (Eumo Editorial), on 
vuit autors posen en qüestió, pel 
seu poc rigor, tant les teories 
espanyolistes que neguen la 
singularitat de Catalunya com 
les de l’Institut Nova Història 
sobre una gran conspiració 
per amagar-la. Stefano 
Cingolani, medievalista italià 
afincat a Catalunya, és un dels 
especialistes que ha participat 
en el llibre.

ENTREVISTA

STEFANO
CINGOLANI

“No defensem una 
veritat única, sinó 
la seriositat en la 

historiografia”
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“Els espanyolistes 
intenten mantenir la 

visió que els diferents 
regnes medievals havien 
necessàriament d’unir-se 
i coincidir per formar la 

gran Espanya”

discurs sobre Marco Polo: “Sempre s’ha dubtat que 
Marco Polo existís…”, diu un historiador anglès. I 
només se cita aquesta frase. La segona part de la 
sentència deia que també hi ha, per altra banda, 
molts testimonis que el famós viatger va existir i 
va fer tot el que sabem. Si prenc només la primera 
part, i li dono la pàtina que ho ha dit una autoritat, 
faré que molta gent s’ho cregui. 

Això és el que ha fet l’Institut Nova Història, 
sobretot. La part espanyolista, com ho articula?

La part espanyolista, la que s’analitza en el llibre, 
pretén ser més acadèmica. No parlem d’uns aficio-
nats. Són discursos més estructurats... que no vol 
dir que siguin certs. Estem parlant d’historiadors 
que forcen els fets i les evidències per ideologia. 
Si són aragonesos, per exemple, per reforçar la 
preeminència d’Aragó respecte a Catalunya en el 
conjunt de la corona d’Aragó. Si són espanyols en 
general, per donar la idea de la nación más antigua 
de Europa i mantenir viva la visió franquista que 
els diferents regnes medievals havien necessà-
riament d’unir-se i coincidir per formar la gran 
Espanya. 

Com es mesura l’objectivitat en la historiogra-
fia, que és una altra de les qüestions que surt en 
el llibre?

L’objectivitat és sempre difícil de mesurar en 
qualsevol àmbit. En el cas de la història, com a 
mínim pots comprovar que la feina de base esti-
gui ben feta. La història s’escriu a partir de la 
documentació, dels relats antics. I d’una tradició 
històrica que ha donat unes interpretacions que 
pots seguir, pots aprofundir o pots revisar, però 
d’entrada hi ha d’haver una base de documents 
d’arxius, d’arqueologia, de narracions… tot com-
paginat. Després vindrà la teva capacitat analítica 
com a historiador, d’intentar donar un significat a 

aquests fets. Però els fets són objectius. 
Com s’està rebent el llibre? Jordi Bilbeny ha dit 

que vostès són gent poc preparada.
Ho estic seguint poc, perquè no tinc Twitter, que 

és on s’està donant la batalla dura. És evident que 
has de desqualificar l’enemic en el moment que 
aquest ha dit que ets un incompetent i un xarlatà. 
Qui ens ha de dir que som poc qualificats? N’hi ha 
de joves, més joves que jo, però estan sobradament 
qualificats. Qui està en contra del llibre? Jo he vist 
que està en contra de la iniciativa la gent que té un 
prejudici antiacadèmic. Que fins i tot sense haver 
llegit res de Bilbeny i dels seus defensa l’existència 
de possibilitats alternatives, la no-existència d’una 
veritat única. És que no defensem la veritat única, 
perquè no existeix! Defensem la seriositat de la 
investigació.

Des de la part espanyolista es nega l’entitat de 
la Catalunya medieval i moderna, és a dir, l’exis-

Sis dels vuit coautors del llibre, el dia de la presentació a la llibreria La Central de Barcelona (foto: Eumo Editorial)

tència de la nació. De l’altra part, es presenta la 
Catalunya d’aquestes èpoques com una potència 
de primer ordre que Castella hauria robat. Com 
ha estat en realitat?

Ni l’una ni l’altra. Des del punt de vista espanyo-
lista, serveix dir que Catalunya no té una entitat 
pròpia per frustrar qualsevol legitimitat històrica 
en el passat de la independència de Catalunya. En 
el cas de l’Institut de Nova Història, si de debò 
Catalunya hagués tingut aquest gran imperi uni-
versal i tots els genis, potser seríem nosaltres que 
hauríem de demanar perdó a l’Amèrica Llatina per 
la invasió, la conquista i les matances d’indígenes. 
I si els men in black ens haguessin esborrat com-
pletament la memòria, potser és que els catalans 
seríem els més ximples del món, no? Arriben els 
castellans, que segons la seva visió són els més inú-
tils del món, i t’ho pispen? És que no tindria sentit! 

Però Catalunya va tenir entitat política?
Catalunya va ser una entitat política i un estat 

que es va anar formant en el temps en la seva 
memòria i la seva identitat. Va ser governada per 
unes institucions independents i formava part 
d’una Corona d’Aragó manada pel mateix rei però 
on cada territori tenia la seva personalitat: el seu 
parlament i les seves lleis. 

Vostè ha treballat, per exemple, en el capítol 
que parla del Cid i rebat les tesis de Lluís Maria 
Mandado sobre aquest personatge. Diu que, en 
realitat, l’Institut Nova Història el que ha fet és 
apropiar-se de mites castellans…

Tot el discurs del senyor Mandado és una mena 
de joc de cartes que no saps mai on t’està portant. 
Les fonts no existeixen, els documents no existei-
xen, i l’única cosa que compta és com decideix ell 
que les coses han de funcionar. No s’aguanta per 
enlloc. Però el que destaco i em sembla fonamental 
és que ens estan espanyolitzant! La nova història 
agafa tota la història castellana, amb la qual cosa 
ens espanyolitzen. 

I Cristòfor Colom? Era català o no? Tot va 
començar per aquí. Ells ja han identificat que 
era el cavaller barceloní Joan Colom i Bertran, i 
vostès diuen que l’any 1492 aquest personatge 
ja havia mort. Quins són els documents que ho 
acrediten?

És un capítol llarg, precisament perquè l’origen 
de tota la construcció de Bilbeny és el seu llibre 
sobre Cristòfor Colom. Tot i que la barcelonitat del 
navegant és una tesi més antiga. És un estudi més 
acadèmic, i treballa sobre documentació. El proble-
ma és que per ignorància o manipulació, aquesta 
documentació no se sap llegir. S’inventa, per exem-
ple, que el cavaller Joan Colom  no és mort quan ho 
és! La forma quondam amb què s’hi refereixen els 
documents significava ‘difunt’. Però ell decideix 
que és una altra cosa: que és una mort civil, que 
s’exilia, que torna… Però aquest teòric Colom ja 
havia mort 10 anys abans de la conquesta. 

En el cas del monestir de Sixena, si no fos per 
la tergiversació de determinada historiografia 
aragonesa, podria haver-hi hagut un pronuncia-
ment amb arguments tècnics en els litigis de les 
obres?

A part de la impossibilitat de moure els frescos, 
que és una raó purament tècnica, la resta és una 
qüestió jurídica. La defensa sempre ha aportat 
proves que són les que corresponen a la història 
tal com es pot reconstruir, però a l’aragonesisme 
més anticatalà li ha vingut bé manipular els fets 
per acusar l’anarquisme català d’haver cremat el 
monestir i per invalidar les proves de la venda de 
les peces del Museu de Lleida o del MNAC per part 
de les monges. I si és un tribunal d’Osca qui deci-
deix sobre els fets, hi pesen raons polítiques i no 
jurídiques. No sé si la sentencia es podrà revertir. 

Quan Jordi Bilbeny, llicenciat en Filologia, va comen-
çar fa anys a parlar de les teories sobre la catalanitat 
de Cristòfor Colom, que no eren només seves, va 
obtenir un cert predicament. L’any 2007, va impulsar 
la creació de l’anomenat Institut Nova Història, a 
través del qual donaria difusió a les seves tesis i les 
d’altres autors –molts d’ells no historiadors– que 
abonaven la idea d’una gran conspiració per amagar 
el brillant passat de Catalunya. Amb algunes excepci-
ons, la historiografia acadèmica es va limitar a igno-
rar-lo, però ara un grup d’autors s’ha decidit a publi-
car Pseudohistòria contra Catalunya, aquest llibre 
combatiu que carrega frontalment contra Bilbeny i la 
seva escola, a qui retreuen la tergiversació de dades i 
documents, espigolats amb la intenció de demostrar 
la seva pretesa teoria. A l’altre plat de la balança, 
retroalimentant-se, hi situen la historiografia neo-

franquista que intenta desmuntar qualsevol argu-
ment que demostri la personalitat diferenciada  de 
Catalunya al llarg de la història. Els autors del llibre 
són Vicent Baydal, Xevi Camprubí, Stefano M. Cingo-
lani, Guillem Fornés, Cristian Palomo, Cèsar Sànchez, 
Lluís Ferran Toledano i Alberto Velasco, i l’editorial 
on va trobar sopluig la seva iniciativa va ser Eumo, a 
Vic. La seva directora, Montse Ayats, explica que “els 
autors van buscar una col·lecció de referència per als 
historiadors”. I aquesta és, justament, la col·lecció 
Referències, amb un consell editorial del que formen 
part historiadors del prestigi de Joaquim Albareda, 
Josep M. Salrach o Francesc Vilanova Vila-Abadal. Per 
a Ayats, és important que hi hagi llibres com aquest 
“que traslladin a la societat els coneixements dels 
acadèmics”, i, en aquest cas, amb “una reivindicació 
del rigor en la recerca historiogràfica”.



U ndels personatges deLamu-
sa fingida, de Max Besora
(Barcelona, 1980), és un es-

criptor que es diu Max Besora, au-
tor d’un llibre titulat The fake muse.
En una llibreria, coincideix amb
“un crític/escriptor/jurat de pre-
mis/tertulià molt famós a nivell co-
marcal” que no s’està de regalar-li
una sèrie de consells “per ser un
escriptor d’èxit i guanyar premis”:
“1. fer llibres domesticats que agra-
din a tothom 2. sortir a la tv, ràdio o
qualsevol altre mitjà cada dia i
somriuremolt 3. tenirmolts contac-
tes en el món literari 4. fer-se auto-
propaganda a les xarxes socials ca-
da dia 5. tenir un cognom il·lustre
d’algun avantpassat adinerat i viure
del cuento 6. ser un llepaculs profes-
sional i quedar bé amb tothom 7.
tots els anteriors punts a la vegada”.
Les trames dels llibres no han d’in-
comodar ningú, i han d’estar escrits
en “un llenguatge que tothom pu-
gui entendre si vostè no fa tot el que
li he dit llavors ELS SEUS LLIBRES
NO EXISTEIXEN i punt”, afegeix el
crític. L’autor, en canvi, “pensava
que la literatura era l’últim espai de
llibertat per dir el que ens doni la
gana”, “no per fer carrerisme”. I el
lector, que coneix el surrealisme
grotesc, l’humor excèntric, les des-
articulacions argumentals i les pa-
ròdies retòriques de Besora, espe-
cialment a la immensa Aventures i
desventures de Joan Orpí, pot confir-
mar que aquí, a La musa fingida,
l’autor fa més que mai el que li do-
na la gana i de la manera que més li
convé, potser perquè el pulp punk,

el gènere al qual pertany, admet el
desvari i exigeix el deliri.

A pesar del caos aparent que re-
geix la proliferació de trames se-
cundàries, a Lamusa fingida no cos-
ta gaire localitzar el nucli argumen-
tal que l’aguanta, la història d’una
venjança ocasionada per la violació
contínua d’una noia per part del pa-
re. De totes maneres, no és l’episodi
més tremendista que passa a la Vall
del Bronx, el lloc on se situa l’acció
de la novel·la. En un cine, un home
vampir arrenca el coll a un especta-
dor que feia massa soroll menjant
crispetes; un hàmster mutant, i
molt culte, lluita contra l’exèrcit pel

dret dels animals —un homenatge
als hàmsters de David FosterWalla-
ce a La broma infinita—; un científic
boig es transforma en un goril·la i
rapta una caixera de supermercat;
les carnisseres de la carnisseria
Pompeu Fabra esquarteren una
clienta perquè no parla correcta-
ment neocatalà; i el pobre Jaume
Joyce Araypuro té la desgràcia de
caure a les mans d’unes dones que
formen una secta nazi satànica i de
protagonitzar un dels passatges es-
catològics més opulents de la litera-
tura catalana.

Besora manipula sense manies
les fonts més profundes del kitsch;

fa una apropiació demencial de l’es-
tètica de les obres de ciència-ficció;
hi mescla frases tòpiques del gène-
re; acorrala la llengua catalana, hi
juga i la pinta de colors, i aconse-
gueix que esdevingui una llengua
híbrida i macarrònica sense que
perdi en cap moment el ritme ni el
to, vivíssims; i, sense defallir, procu-
ra amb èxit que l’acció trepidant i
forassenyada caigui sobre la cara
del lector com si fos d’una sola
peça. El resultat és una novel·la vol-
gudament còmica, que es llegeix
amb estupefacció perquè, pàgina re-
re pàgina, el lector no pot impedir
de preguntar-se com pot ser que Be-
sora trobi a cada moment la solució
idònia per divertir-lo.

La musa fingida, de totes mane-
res, és una novel·la tan complexa
que, al costat de la lectura anterior,
cal afegir-ne necessàriament una al-
tra: el lector hi riu molt, en efecte,
però a la vegada cal dir que també
hi veu l’altra cara: Besora ha escrit
una novel·la saturada de matisos
tràgics, la seva indagació estètica
no exclou l’ètica, i La musa fingida
és un escrutini devastador de la so-
ledat de l’individu, el retrat d’una
generació que ha tingut el privilegi
d’una educació sòlida, que ha cres-
cut sense daltabaixos pertorbadors,
que no ha sofert cap mena de pe-
núria. Sobre tots els personatges,
però, rere la màscara caricaturesca
que exhibeixen per les exigències
del guió, hi plana una forta sensació
de malestar, de tristesa, de neguit.
Ho deia Foster Wallace en una en-
trevista, i el lector de La musa fingi-
da pot recordar-ho per intentar defi-
nir el secret de la novel·la que ha
escrit Besora: “L’essencial és l’e-
moció. L’escriptura ha d’estar viva,
i, encara que no sé com explicar-ho,
es tracta d’una cosa molt senzilla:
des dels grecs, la bona literatura et
fa sentir un nus a la boca de
l’estómac. Tota la resta no serveix
per a res”.

N o és cap novetat que la His-
tòria sigui utilitzada en el
combat polític, ni que tot-

hom es vegi amb cor d’intervenir-hi
per trobar en el passat arguments de
legitimació per a les opcions del pre-
sent. És una realitat omnipresent, ac-
centuada en etapes com la que vivim
els darrers anys a Catalunya. Es cer-
ca en la història respostes senzilles i
concloents, tot i que el passat —com
l’actualitat— sempre sigui més com-
plex i contradictori. Aquest és el veri-
table mar de fons del llibre Pseudo-
història contra Catalunya, obra coral
que posa de manifest com el passat
és utilitzat i adulterat a convenièn-
cia i que, en determinats àmbits, el
coneixement històric és el que inte-
ressa menys. És obvi que les cièn-
cies socials admeten interpretacio-
ns, però sempre dins uns límitsmar-
cats per la versemblança i les pro-
ves documentals.

El que els autors d’aquest volum,
coordinats pels historiadors Vicent
Baydal i Cristian Palomar, han bate-
jat com a pseudohistòria és el que
queda fora d’aquests límits, i que,
malgrat la manca de rigor, troba un
notable ressò públic, ja sigui perquè
és promogut institucionalment, ja si-

gui perquè explica el que
alguns tenen ganes d’escol-
tar. A partir de l’anàlisi de
casos concrets, els vuit uni-
versitaris que redacten el
llibre repassen dos tipus de
pseudohistòria. Una d’elles
és la que anomenen
“pseudohistòria espanyolis-
ta”, entestada a desdi-
buixar l’existència d’una
realitat catalana de
caràcter nacional (que sí
que s’aplica a Castella/Es-
panya) a l’edat mitjana i
l’edat moderna, reduint la
dimensió del seu poder polí-
tic i afirmant la unitat im-
memorial espanyola, de
matriu castellanista. Una lí-
nia interpretativa naciona-
lista espanyola de gran di-
fusió, que es projecta cap a
l’actualitat com un ariet
per deslegitimar l’aspiració
sobiranista d’una part de la
societat catalana. La força
d’aquest corrent és la capa-
citat de difusió reiterada de
les seves tesis en gransmit-
jans, fonament d’un nacionalisme
banal.

L’altra pseudohistòria, impulsa-
da per l’anomenat Institut Nova
Història, és la que segurament apa-
reix públicament com a més pinto-
resca, fruit d’una obsessió conspira-
dora per la qual Castella hauria eli-
minat sistemàticament dels arxius

tot allò que pogués identificar grans
personatges com a catalans, ja sigui
Colom o fins i tot Marco Polo o Leo-
nardo de Vinci; o que hauria traduït
les obres del Segle d’Or espanyol del
català al castellà per amagar-ne el
veritable origen. La clau, doncs, se-
ria la manipulació de les fonts, que
els autors del llibre demostren com

a impossible, sobretot per-
què les fonts no castellanes
tampoc donen la raó als im-
pulsors de Nova Història.

L’anàlisi dels casos con-
crets il·lustra perfectament
les manipulacions de les
fonts, els usos parcials i in-
teressats de dades incon-
nexes i l’ús de termes
anacrònics, que només jus-
tifiquen les idees preconce-
budes d’uns i altres. Una fei-
na de detall que ens remet
a consideracions generals:
les dues pseudohistòries es
retroalimenten de manera
clara, en un joc de ping-
pong que troba a les xarxes
socials el seu ecosistema
predilecte. L’ús intensiu
d’aquests nousmitjans des-
col·loca una historiografia
acadèmica que transita al-
tres circuits i que no ha vol-
gut entrar a discutir en
aquests terrenys.

Tanmateix, i al marge
de la visió historiogràfica,
en clau catalana s’imposa

una crítica als suports que ha rebut
la pseudohistòria suposadament ca-
talanista, com a mostra de la incon-
sistència i la manca de criteri de
tots aquells que s’han vist temptats
pels seus postulats. Després
d’aquest llibre, els qui no en vulguin
ser còmplices no poden esperar a
fer autocrítica.

LLIBRES

PSEUDO-
HISTÒRIA
CONTRA
CATALUNYA
Vicent Baydal i
Cristian Palomar,
coordinadors
Eumo
464 pàg. 25 euros

A la carnisseria Pompeu Fabra que descriu Max Besora, hi esquarteren una clienta pel seu català. / c. jasso

LA MUSA
FINGIDA
Max Besora
Males Herbes
192 pàg. / 17 euros

Història a la carta
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Ponç Puigdevall

CRÍTIQUES

La broma infinita

Carles Santacana

Per l’Institut Nova Història, Marco Polo era català.
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Novel∙la AnnaBallbona retrata la vida d’una
noia del Vallès Oriental, entre camps, fàbriques
i autopistes, que la fan sentir fora delmón

Elmas del costat
del polígon
JULIÀ GUILLAMON
No soc aquí d’Anna Ballbona (Mont
meló, 1980) és unanovel∙la d’ambients.
N’hi ha d’esplèndids. La casa de pagès,
no gaire maca, que ha quedat atrapada
entre un cementiri, un polígon indus
trial i l’autopista. I el mateix polígon,
on la protagonista, la Mila, que es diu
com el personatge d’Els sots feréstecs
(1901) deRaimonCasellas, fa el primer
cigarret i el primer clau. Què represen
ta per a una noia nascuda en un mas
–aquest mas estrany i desfibrat, em
porlanat, del Vallés Oriental– la condi
ció de ser filla de pagesos? Teníem el
testimoni d’Antoni Pladevall en les no
vel∙les que visualitzen la vida dels ma
sovers d’Osona. I la primera novel∙la
d’Irene Solà,Els dics. Solà, però, hi està
com de passada a pagès: de seguida
pren distància del món dels pares.
I perquè no siguin només els ambi

ents, hi ha els personatges: sobretot el
pare, carregat de punyetes estrafolà
ries, amb la manera de parlar enreves
sada que divertia Josep Pla. Fa un gran
efecte dins del seu mon mental, inco
municable, parlant de les patates ken
nebec o agafant un bolígraf com si fos
un coet extraterrestre. Una mica per
sota hi ha els avis. La mare i el germà
nohipintengaire.Comenaltres llibres
que han aparegut darrerament (El llit
dels altres d’Anna Punsoda), el nervi
del relat és la relació parefilla. LaMila
se sent desplaçada i va arrossegant
aquesta sensació al llarg de la vida.
Quan va a París a estudiar i quan entra

anava laMila quan era estudiant. Com
en molts llibres d’ara sobre la relació
entre pares, o mares, i fills, es planteja
una desavinença que no es desenvolu
pa dramàticament: els personatges
s’esquiven. Aleshores l’estil ocupa el
primer pla. El final lliga caps i deixa
una sensació agradable de feina feta.
Respecte a la novel∙la anterior, Joyce i
les gallines (2016), hi ha hagut millora.
Però falta alguna cosa –un bon argu
ment–que faci orbitar al seuvoltant tot
el que hi ha de bo. |

Anna Ballbona
No soc aquí
ANAGRAMA. 245 PÀGINES. 18,90 EUROS. PREMI LLIBRES

ANAGRAMA DE NOVEL∙LA

“És com si
domestiqués el
món d’on vinc”
ELPARE.“Tarragonanosapsicau
amuntoavall; Sevillapodriasera
doscentsquilòmetresoaquatre
mil; iLondrespodriahaverse
instal∙latenunaltrecontinent.El
mónexterior li resultaunaforma
inescrutable, comdebalenamor
ta trobadaa larieradelpoble”.

LAFILLA.“Éscomsiapilantaques
tesratlles,unadarrera l’altra,
posésunamicaaratllaelmeu
univers, lesestranyes ioriginali
tatsquem’hanburxat im’handut
finsaquí.Éscomsidomestiqués
elmón d’onvinc”.

el monestir durant la Guerra Civil, tant
li fa que els testimonis afirmin que fo
ren gent del poble els qui van calar foc.
No importa. Ignores la bibliografia,
mistifiques i el passat et dona la raó fent
trampes.
La tendència espanyolista compar

teix objectiu, però no està organitzada.
L’altra que desmunta el llibre, en canvi,

nonomésdefensaunrelat conspiranoic
sinó que a més s’ha dotat d’una estruc
tura pseudoacadèmica: l’autoanomenat
Institut de Nova Història que lidera
Jordi Bilbeny, publica llibres i organit
za congressos i és considerat com un
grup d’interès pel Parlament. Segons
aquest institut, els elements definidors
del relat del nacionalisme espanyol
s’haurien manipulat en virtut d’un
exercici de censura a gran escala amb
un propòsit: eliminar del relat del pas
sat el protagonisme que havien tingut
els catalans. La primera llavor d’aques
ta interpretació, amb la que ha flirtejat
l’independentisme borni, era afirmar
queCristóbalColónera el cavaller Joan
Colom, una fantasia que hauria de fer
vergonya repetir després de les proves
que s’aporten aquí. Però per dirles de
l’alçada d’un campanar que no quedi.
Una de les tesis fortes del grup era que
Cervantes era català, el Quixot es va es

criure en català i poques proves serien
tanconcloents comladeduccióqueori
ginàriament Sancho es deia PanxoPan
xa. |

Vicent Baydal i Cristian Palomo (coord.)
Pseudohistòria contra Catalunya. De l’espanyolisme
a la nova història
EUMO EDITORIAL. 460 PÀGINES. 25 EUROS

L’autora,
Anna Ballbona

XAVIER CERVERA

quet que es crema dins la bota perquè
el vi es guardi. I les olors del polígon
–dissolvent, pintura, roda cremada de
moto–. En el mateix capítol, hi ha l’es
cena dels germans a sobre de les bales
de palla, del campquehanhagut de se
gar, perquè el pagès està malalt i entre
els pagesos s’ajuden. Anys més tard
troba el camp convertit en un descam
pat: és un bon colofó.
Una novel∙la és acció, intriga, con

flicte. Aquí el relat ésmolt lineal. Algu
nes escenes (la visita al guaridor de
Berga, queocupadiversoscapítols)du
ren massa. No acabes d’entendre que
l’episodi del primer cigarret estigui ex
plicat amb tants detalls. Ni que dediqui
tanta atenció als bars de Barcelona on

I perquè no siguin
només els ambients,
hi ha els personatges:
sobretot el pare carregat
de punyetes

HistòriaUn grup d’analistes desmunta les tesis
de l’Institut deNovaHistória: relat conspiranoic
amb estructura pseudoacadèmica

Es deia
Panxo Panxa
JORDI AMAT
La història s’usa arreu amb interessos
espuris. Durant els darrers dos segles,
l’ús més determinant ha estat polític:
l’elaboració d’un relat anacrònic de la
nació per legitimar simbòlicament la
ideologia dels nacionalismes que han
configurat la modernitat i l’acció dels
estats moderns. Però usar el passat no
implica fer mala història. És quan et
passes pel forro el mètode de l’acadè
mia, anteposant lesdèries a ladeontolo
gia, quan caus pel costat fosc. Eviden
ciarho, per defensar la pròpia profes
sió, és allò que s’hanproposat els autors
de l’estudi Pseudohistòria contra Cata
lunya: la denúncia de dues tendències
tòxiques que afecten al coneixement
del passat dels territoris que van inte
grar la Corona d’Aragó i singularment
Catalunya.
La primera tendència és un espanyo

lisme l’objectiu del qual és la petrifica
ció d’una idea uniformitzada de la na
ció. Ho fa adduint que els comtats cata

lans que van formar part de la Corona
mai es van autogovernar. Per a aquesta
historiografia fake, el Principat mai no
hauria existit perquè els comtats hau
rien passat de dependre de França a
Aragó.Perbastir la falsedat s’hausat so
vint unmapa que en teoria va ser traçat

el 1235, però la realitat és que es va in
ventar encara no fa dues dècades. Tant
li fa. Val per la remota edat mitja o mo
derna –sobre la qual, per cert, aquí
s’aprèn un munt–, val fins i tot per a la
contemporaneïtat. Si per defensar que
autoritats catalanes van espoliar Sixena
es repeteix que una milícia d’anarquis
tes queveniendeBarcelonavancremar

Retrat de Miguel de
Cervantes ARXIU

Denuncia dues tendències
tòxiques que afecten
al coneixement del passat
en els territoris de la
Corona d’Aragó

a treballar enunaempresade llibresde
text.
Ballbona descriu, com només ho pot

fer algú que ho ha viscut, l’olor del llu

Primera llavor d’aquesta
interpretació: afirmar
que Cristóbal Colón
era el cavaller Joan Colom
i que Cervantes era català
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EN DEFENSA
DE LA HISTÒRIA

Eumo Editorial ha publicat Pseudohistò-
ria contra Catalunya, un volum coordinat
pels doctors Vicent Baydal i Cristian Pa-
lomo i que inclou també les aportacions
d’altres historiadors com Xevi Camprubí,
Stefano M. Cingolani, Guillem Fornés, Cé-
sar Sánchez i Lluís Ferran Toledano. L’ob-
jectiu del llibre, com es remarca en la intro-
ducció, se centra a refutar aquells discur-
sos que “se serveixen de fal·làcies i
amaguen o tergiversen les da-
des històriques” a partir
d’uns objectius que no
tenen res a veure amb
el coneixement del pas-
sat, de la història de Cata-
lunya, sinó que són més aviat
de “tipus ideològic, polític, lu-
cratiu o lúdic”. Es tracta, cal remar-
car-ho des de bon començament,
d’una proposta editorial valenta i d’una
tasca científica meritòria, que, tot sigui
dit de passada, ha estat corresposta pels
lectors, que l’han situat entre els llibres
de no-ficció més venuts a les portes de
Sant Jordi, un fet ben remarcable per a
un llibre d’història.

El llibre té dues parts ben diferenciades,
la que es dedica a desmuntar les fal·làcies
de l’Institut Nova Història i la que se centra
en la pseudohistòria espanyolista. Els uns
defensen la catalanitat de Marco Polo i
Cristòfor Colom o pretenen catalanitzar
alguns dels mites del nacionalisme espa-
nyol com el Cid, mentre que els altres
sostenen que Catalunya no va existir fins
al Tractat de Corbeil del 1258 o que la
derrota del 1714 no va significar la des-
trucció de Catalunya com a entitat políti-
ca autònoma. En tot cas, no deixa de re-
sultar significatiu que algunes ressenyes
del llibre aparegudes fins ara facin incís
en una de les dues manipulacions i obvi-
ïn o menystinguin l’altra, com si el pro-
blema realment rellevant no fos la mani-
pulació de la història, sinó els mòbils als
quals serveix. En realitat, el problema de
fons és el mateix: el falsejament o la ter-
giversació del passat per tal de servir uns
determinats interessos polítics, ja siguin
els del poder o els d’aquells que el com-
baten. La gran perjudicada no és només
la ciència històrica i el passat, sinó la ma-
teixa societat, que difícilment es pot
construir a còpia de falsedats.

PSEUDOHISTÒRIA
CONTRA CATALUNYA
Editorial: Eumo Editorial
Col·lecció: Referències
Pàgines: 460
Preu: 25 euros

Història Pere Bosch i Cuenca @pboschcuenca

Un petit tast
“En l’actualitat, dos grans
corrents pseudohistòrics
ataquen les bases del
coneixement sobre la
trajectòria històrica de
Catalunya [...]: la
pseudohistòria espanyolista,
que prova de tergiversar i
menystenir la substantivitat de
les estructures socials i
polítiques catalanes tot duent

fins a l’excés les visions
plantejades pel

nacionalisme
espanyol
hegemònic, i la
pseudohistòria

pretesament
catalanista

formulada per l’Institut
Nova Història, amb Jordi

Bilbeny al capdavant [...]”

Quadre que representa el primer desembarcament de Colom, segons la interpretació de Dióscoro Teófilo Puebla Tolín ✏LRP
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sevs tesis són “arbitràries, errònies 
i falses, basades en especulacions i 
proves no contrastades”.

En el pròleg del llibre, els autors 
asseguren que els de l’IHN “difo-
nen teories”, però que aquestes no 

han estat mai presentades davant 
de la comunitat científica amb l’ob-
jectiu “d’esquivar l’opinió dels ex-
perts”.Per aquest grup, format per Vi-
cent Baydal i Cristian Palomo (tots 
dos doctors en història i professors 

Jordi Bilbeny i l’Institut No-
va Història (INH) han rebut 
el suport de destacades fi-
gures polítiques i medià-
tiques, totes elles situades 
en l’espectre de l’indepen-
dentisme. El més destaca-
ble va ser quan el 2013 va 
rebre el premi Lluís Com-
panys, atorgat per la secció 
de Sants-Montjuïc de Bar-
celona d’ERC.

Va ser la llavors vicepresi-
denta del Parlament Anna 
Simó l’encarregada de lliu-
rar-lo. L’INH va ser honorat 
“per la seva tasca de recerca, 

estudis i divulgació de la 
història de Catalunya, amb 
un caràcter iconoclasta i in-
novador”, segons consta en 
l’acta d’atorgament.

Malgrat això, el diputat 
Gabriel Rufián s’ha mos-
trat sempre molt crític amb 
l’INH, així com historiadors 
clarament independentis-
tes, com Agustí Alcoberro o 
Joan B. Culla.

Al llarg d’aquests anys, Jor-
di Bilbeny ha rebut el suport 
de polítics com Josep-Lluís 
Carod-Rovira, Josep Rull, 
Jordi Puigneró, Antonio 

Baños, Héctor López Bo-
fill o Josep Maria Terrica-
bras, que d’una manera o 
una altra han participat en 

les seves activitats de difu-
sió. Així mateix, la seva tas-
ca ha estat recolzada per 
destacats propagandistes 
de l’independentisme des 
dels mitjans de comunca-
ció, com Enric Vila, Patrícia 
Gabancho, Salvador Cardús 
o Joan Canadell (president 
de la Cambra de Comerç de 
Barcelona i soci col·labora-
dor de l’INH).

A més, diverses institu-
cions com els ajuntaments 
de Moltblanc o d’Arenys 
de Mar han organitzat ac-
tivitats d’aquest grup, que 

també han tingut el suport 
de mitjans com Vilaweb, El 
Punt Avui, La Vanguardia, 
TV3, Catalunya Ràdio, BTV 
o 8TV, així com d’associaci-
ons culturals i per la llengua.

Alguns mitjans de comu-
nicació s’han fet ressò de 
les seves esbojarrades teo-
ries, com la suposada cata-
lanitat de Leonardo Da Vin-
ci o de Miguel de Cervantes, 
que seria la mateixa perso-
na que William Shapeske-
are. Segons l’INH, també 
Santa Teresa de Jesús seria 
catalana. 

jordi oliveres

D
esprés de molts anys sense 
rebre resposta dels historia-
dors professionals, un grup 

acadèmic, liderat pels professors 
Vicent Baydal i Cristian Palomo, ha 
editat un volum on es denuncien les 
fal·làcies de Jordi Bilbeny i de l’Ins-
titut Nova Història (INH), com tam-
bé les del revisionisme espanyolista. 
Editat per Eumo Editorial, Pseudo-
història contra Catalunya recull les 
aportacions de vuit historiadors i fi-
lòlegs amb una producció científica 
acreditada.

L’Institut Nova Història va ser fun-
dat per Jordi Bilbeny amb l’objectiu 
de treure a la llum la suposada ma-
nipulació de la història oficial es-
panyola. En canvi, els historiadors 
professionals consideren que els 
mètodes que fa servir Bilbeny i les 
persones que li segueixen la corrent 
“no són científics”, i també que les 

El Cristòfor Colom català va morir 
abans de la descoberta d’Amèrica
Un grup d’historiadors desmunta les manipulacions i desautoritza la divulgació 
de teories sense cap fonament que ha fet en els últims anys l’Institut Nova Història 

Jordi Bilbeny és el fundador i ‘alma mater’ de l’Institut Nova Història.

Josep Lluís Carod-Rovira.

universitaris) com a coordinadors i 
amb Xevi Camprubí (doctor en his-
tòria), Stefano M. Cingolari (doc-
tor en filologia romànica), Guillem 
Fornés (graduat en filologia clàssi-
ca i filologia hispànica), César Sánc-
hez (llicenciat en història), Lluís Fer-
ran Toledano (doctor en història) i 
Alberto Velasco (doctor en història 
de l’art), l’INH “no és més que fum”. 
Així, segons aquests autors, a l’INH 
“se serveixen de fal·làcies i ama-
guen o tergiversen les dades històri-
ques” fent servir el mètode del cherry 
picking.

A més a més, pels autors acadè-
mics, el grup al voltant de Jordi Bil-
beny i els seus principals col·labora-
dors, Albert Codines i Pep Mayolas, 
alimenten les teories conspiranoi-
ques de les xarxes socials. En el llibre 
s’explica com l’INH “intenta apropi-
ar-se dels mites castellanistes”, com 
el Cid o Hernán Cortés, per exemple, 
cosa que fomenta “el xovinisme més 
rudimentari”.

Amb aquesta actuació de l’INH, els 
historiadors acadèmics consideren 
que es retroalimenten les postures 
dels escriptors espanyolistes més 

Esquerra Republicana va concedir el guardó Lluís Companys a l’INH pel seu caràcter “iconoclasta i innovador”

Polítics i periodistes s’han deixat engalipar
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“El ‘cherry picking’ és un dels elements 
de la pseudociència” (Vicent Baydal)

carques. Mentre que l’INH es qua-
lifica d’independentista català, per 
contra els espanyolistes aprofiten 
aquestes teories absurdes per ata-
car altres veritats acadèmiques.

L’INH ha rebut el suport de diver-
ses personalitats del món indepen-
dentista, com Josep-Lluís Carod-Ro-
vira, Salvador Cardús, Josep Rull, 
Jordi Puigneró, Antonio Baños o Ja-

on Canadell, entre d’altres. Així ma-
teix, les seves tesis han estat difoses 
a través dels mitjans de comunicació 
públics, com TV3 o Catalunya Ràdio. 

Si bé l’INH no rep diners públics 
directament, dues empreses que 
comparteixen seu social amb aques-
ta entitat han rebut, des del 2012 fins 
a l’octubre del 2019, 2,5 milions d’eu-
ros per organitzar diverses activitats, 
segons ha detallat Pere Aragonès en 
una resposta per escrit al diputat del 
PSC Ferran Pedret.

L’alcalde de 
Montblanc, que 
acaba d’estripar el 
carnet d’ERc, és 
un dels principals 
valedors de les 
seves activitats

Els mitjans de la CCMA han pagat 184.000 euros per 
programar diversos documentals que estan inspirats 
en les investigacions de l’Institut de Jordi Bilbeny

Suport de TV3

L’Institut Nova Història (INH) 
té el suport de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA). Tant TV3 com 
Catalunya Ràdio s’han fet res-
sò de les teories d’aquest grup 
liderat per Jordi Bilbeny.

A TV3 s’han emès sis docu-
mentals sobre l’INH, amb un 
cost total de 184.280 euros. 
L’any 2004, Canal 33 i TV3 van 
emetre L’apropiació del desco-
briment d’Amèrica: una cons-
piració d’Estat?, sobre la su-
posada aportació catalana al 
descobriment. El cost d’emis-
sió va ser de 44.200 euros.

Un any més tard, Canal 33 i 
TV3 van emetre L’enigma Cer-
vantes, amb un cost de 37.580 
euros. (L’INH manté que Mi-
guel de Cervantes era català i 
no castellà). Després d’aquests 
dos documentals, van venir A 
la recerca del grial (amb un 
cost de 39.000 euros) i Colom 
i la casa reial catalana (només 

va costar 1.500 euros malgrat 
les reiterades emissions, sis 
cops entre el 12 d’octubre del 
2011 i el 27 de juliol de 2014, 
sense oblidar l’11 de setembre 
del 2012, entre altres).

Desmuntant Leonardo és un 
altre documental que fa refe-
rència a la presumpta catala-
nitat de Leonardo Da Vinci. Va 
costar 12.000 euros i es va eme-
tre per primer cop el 2015.

L’últim documental d’aques-
ta sèrie de pseudohistòria és 
Alexandre Deulofeu, l’historia-
dor del futur. Ha costat 50.000 
euros i s’ha emès en set ocasi-
ons, tant a TV3, com a TV3Cat.

A Catalunya Ràdio també hi 
té presència sovintejada l’INH. 
En diferents programes, com El 
Matí, així com en espais infor-
matius, els membres de l’INH 
hi han pogut explicar les seves 
teories sobre Cristòfor Colom, 
Leonardo Da Vinci, Cervantes 
o Teresa de Jesús.

Jordi Bilbeny va crear l’INH el 
2007 com una escissió de la Funda-
ció d’Estudis Històrics de Catalunya. 
Bilbeny no va poder finalitzar la seva 
tesi doctoral a la Universitat de Bar-
celona quan el seu director, Valentí 
Gual, va descobrir que emprava ar-
guments i dades clarament falses. Va 
ser llavors quan aquest llicenciat en 
filologia catalana es va centrar a vo-
ler demostrar la catalanitat de Cris-
tòfor Colom.

 Precisament, un dels capítols del 
llibre està dedicat a desmuntar les 
seves teories, mantenint, però, que 
l’origen de Colom no és clar. No obs-
tant, estimen que Joan Colom i Ber-
tran no és Cristòfor Colom -que és la 
tesi de Jordi Bilbeny-, ja que aques-
ta persona va morir abans del 1492.

L’INH ha rebut el suport dels ajun-
taments d’Arenys de Mar i de Mont-
blanc, localitats on aquesta entitat 
sol celebrar la majoria dels seus ac-
tes importants, com la universitat 
d’estiu a la capital de la Conca, des 
del 2014. Precisament, l’alcalde de 
Montblanc, Josep Andreu, ha deixat 
ERC per formar part de la Crida de 
Carles Puigdemont. L’INH assegura 
que no rep cap mena de subvenció 
pública i que els seus ingressos pro-
venen de socis, com ara Joan Cana-
dell, president de la Cambra de Co-
merç, que ha reconegut que li paga 
200 euros mensuals. ¦
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n El silencio displicente del mun-
do académico ante las actividades
del Institut Nova Història ha tarda-
do en romperse. Pero ya se ha aca-
bado definitivamente, dejando en
mal lugar a políticos, medios de co-
municación y entidades locales
que han aplaudido las teorías de la
asociación fundada por el escritor
Jordi Bilbeny y sus discípulos, que
desde  han difundido una vi-
sión alternativa de la historia de
Cataluña. Según ésta, la conquista
de América fue una empresa cata-
lana, «el siglo de oro español es el
siglo de oro catalán traducido al
castellano», en palabras de Bil-
beny, y un sinnúmero de persona-
jes de relevancia mundial serían en
realidad catalanes. 

La refutación más estructurada
hasta el momento llegó ayer lunes
a las librerías: el libro Pseudohistò-
ria contra Catalunya. De l’espanyo-
lisme a la Nova Història (Eumo),
coordinado por los profesores de la
Universitat Jaume I de Castelló, Vi-
cent Baydal (València, ) y Cris-
tian Palomo (Barcelona, ), y
con aportaciones de los historia-
dores y filólogos Albert Velasco,
Stefano M. Cingolani, Guillem For-
nés, Xevi Camprubí, César Sán-
chez y Lluís Ferran Toledano.

«Hacemos un llamamiento a la
ciudadanía. La bola se ha hecho
demasiado grande; debemos tratar
a esta seudohistoria como una seu-
dociencia más, es lo mismo que
una seudoterapia», proclama Bay-
dal. «Me indigna cómo se está des-
prestigiando a la historiografía ca-
talana, que es de primer nivel. Por
eso la defendemos, y por eso el li-
bro va tanto contra la seudohistoria
del INH como contra la historia na-
cionalista de España», añade el his-
toriador valenciano. 

Se enfrentan no solo a una anec-
dótica atribución de catalanidad
de Cristóbal Colón o Miguel de
Cervantes sino, explican los auto-
res en el prólogo, a un conjunto de
«interpretaciones históricas que
presentan la Cataluña medieval y
moderna como una potencia polí-
tica de primer orden mundial»,
algo ocultado por «un poderosísi-
mo aparato censor represor con-
trolado desde Castilla, que habría
perpetrado el mayor expolio cultu-
ral de la historia de Occidente, por
no decir del mundo entero».

Contra la academia
Tras terraplanismos, antivacunis-
mos o teorías como nos la que nos
ocupan siempre hay un mecanis-
mo común. «La apelación cons-
tante a exitosas conspiraciones y
tramas a gran escala que los pode-
res fácticos habrían organizado

para evitar que la sociedad conoz-
ca la verdad», además de otra «ca-
racterística intrínseca a la seudoin-
vestigación» como es «el intento
constante de desprestigiar a los in-
vestigadores científicos y el mundo
académico». Baydal hace autocrí-
tica: ha habido «pereza por desen-
redar sus argumentaciones, por-
que desmontar tantas chorradas
cansa» y no se ha querido debatir
con ellos «porque han mentido de
manera consciente».

Cuando se difundió un avance
de Pseudohistòria contra Catalun-
ya, Bilbeny replicó que tiene gana-
da la batalla «a la historiografía ca-
talana que lo único que hace es re-
petir el discurso de la Inquisición

que se ha escrito en los últimos si-
glos».

¿Por qué ha tenido tal difusión
el trabajo de Bilbeny? Baydal indica
que dentro del nacionalismo cata-
lán un sector sin conocimientos
históricos ha visto en el relato de
Bilbeny «una respuesta al canon
español que se enseñó en la escue-
la hasta la Transición, que negaba
la pluralidad de los pueblos de Es-
paña». Debería haber una alterna-
tiva, proponen como conclusión:

un compromiso por la divulgación
científica de la historia por parte de
académicos y medios de comuni-
cación y con apoyo público.

Confusión de colones
Stefano M. Cingolani, Guillem For-
nés y Cristian Palomo dedican una
pieza de  páginas a rebatir el
mito inicial del bilbenyismo. No la
catalanidad de Colón, sino la im-
posibilidad de que tras el descubri-
dor de América se oculte un deter-

minado ciudadano de Barcelona,
el caballero Joan Colom i Bertran.
Intentando resumir la pieza de au-
tos: no fue marinero, consta como
fallecido antes de , no se sos-
tiene que estuviese en realidad en
«muerte civil» por ser un resistente
contra Juan II, ni hay documentos
posteriores a  que lo muestren
vivo y coleando como sostiene Bil-
beny, ni se casó con una infanta
portuguesa...  En la figura del Co-
lom de Bilbeny se mezclan «datos
de hasta cinco 'coloms' distintos,
incluyendo dos piratas franceses»,
sostiene Baydal. Los autores se ha-
cen además una pregunta: si la
censura española logró castellani-
zar toda la empresa catalana de
descubrir América y decenas de
obras literarias, ya puestos, ¿por
qué no hizo de Colón un castella-
no, en lugar de genovés?

Cervantes era valenciano
El INH no solo entra en conflicto
con la historiografía. En su marco
teórico cuestiona toda la romanís-
tica internacional al plantear que
el catalán tiene un origen directo
en una lengua «ibero-vasca» que,
influida por el latín, daría luz a un
romance catalán que estaría en el
origen de todas las lenguas romá-
nicas. Por otra parte, para justificar
que la literatura del siglo de oro en
castellano no es más que la traduc-
ción de las obras del censurado si-
glo de oro catalán y que en concre-
to Cervantes era valenciano, se uti-
lizan como prueba 'catalanadas'
del Quijote que pasaron desaper-
cibidas al traductor y que, docu-
menta una a una Guillem Fornés,
no son más que formas castellanas
hoy en desuso.  «Dineros», «las es-
paldas», «soy venido», «rumiar»...
Expresiones tan comunes en el
castellano antiguo y moderno que
para que fuesen pruebas de un ori-
ginal catalán, los traductores-cen-
sores deberían haber traducido
toda la literatura castellana, duran-
te varios siglos... y cometiendo
siempre los mismos errores. 

Una conspiración universal
Las celebridades universales en
quienes los miembros del INH des-
cubren un oculto origen catalán se
han multiplicado. «El porqué es
una cuestión de 'modus vivendi' -
argumenta Baydal-; necesitas no-
vedades para generar nuevas noti-
cias, crear rutas y viajes... No po-
dían limitarse a Colón año tras año
y eso les ha llevado a hacer más
grande la bola». Por ejemplo: Mar-
co Polo sería en realidad el merca-
der Jaume Alaric. Pruebas: Jaume
I envió a este a Persia y el profesor
John Larner descartó que el autor
de la obra atribuida a Marco Polo
fuese un mercader veneciano...
cuando el citado profesor de Ox-
ford lo que hizo fue reafirmar que
los autores fueron el veneciano y
Rustichello da Pisa. La lista empie-
za a ser abrumadora: El Cid, los
hermanos Pinzón, el gran capitán,
Hernan Cortés, Garcilaso de la
Vega, Pizarro, Magallanes, Diego
Velázquez, Juan de la Encina, San
Ignacio de Loyola, Leonardo da
Vinci, santa Teresa de Jesús, Ludo-
vico Ariosto, el Greco, el Bosco...

Dentro del nacionalismo
catalán un sector ha
visto en el relato de
Bilbeny una respuesta 
al «canon español» 

«PSEUDOHISTÒRIA CONTRA
CATALUNYA» DESMONTA TEORÍAS

DE BILBENY y sus discípulos como
que 1 Cervantes era valenciano y

por eso el Quijote está lleno de «cata-
lanadas», que  2 Colón fue en ver-

dad el Caballero Joan Colom i Bertran
y que 3 Marco Polo fue un enviado
de Jaume I a Persia  4 Portada del

libro coordinado por Vicent Baydal y
Cristian Palomo  F L-EMV

3

4

Una respuesta al
canon nacionalista
español
 «Pseudohistòria contra
Catalunya» no es solo «una
respuesta a los planteamien-
tos del INH sino también a
los del nacionalismo español
más caduco», explica Vicent
Baydal. Escribe Cristian Pa-
lomo que el canon de la his-
toriografía nacionalista es-
pañola «siempre coincide en
presentar el pasado históri-
co de la península ibérica
como una progresión cohe-
rente enfocada a demostrar
la unidad, la antigüedad y la
castellanidad de la nación y
el estado de los españoles» y
en la actualidad se mantiene
cuando «todo acto histórico
que se interpreta como fo-
mentador de la unidad espa-
ñola es visto como positivo,
moderno y progresista». E. A.

El libro que desmonta al Cervantes
valenciano (y otras seudohistorias)
Ocho historiadores y filólogos coordinados por el profesor Vicent Baydal refutan en «Pseudohistòria
contra Catalunya» las teorías del Institut Nova Història y de la historiografía «españolista»
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