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« Nicolás de
Cardona,
natural de 
Venecia!! »



"Whoever writes the present, writes the past, 
and… whoever writes the past, writes the
future.” (George Orwell , pseud. d’Eric
Blair)

(“Qui escriu el present, escriu el pasat i...  
qui escriu el pasat, escriurà el futur.") 

"La història l’escriu el que guanya, d’aquí
l’aforisme de George Santayana:

“El poble que no coneix la seva historia.., es 
veurà obligat a repetirla…”















• BELLPUERTO (BELL PORT)
• PUERTO GORDO (PORT GROS)
• RETRETE
• ISLA DE SANCT JOAN
• ISLAS HORMIGAS
• ISLA NAVASSA (Diego méndez)
• BOCA DE DRAGO (TRINITAT)

TOPÒNIMS CATALANS AL CARIB















Mill Seiscientos y Catorce < 1621 (= Felip III)



Mill Seiscientos y Veinte y… > 1621 (= Felip IV)



Mill Seiscientos y Veinte y… > 1621 (= Felip IV)



(fins 1621)
FELIP III de Castella => FELIP II d’Aragò

…Mill seiscientos y veinte y…

( a partir de 1621)
FELIP IV de Castella => FELIP III d’Aragò

S’adreça a FELIP III el 1621 => aixó vol dir que
En NICOLAU era un súbdit CATALÀ
Un nou cas de falsificació històrica

FELIP III  o FELIP IV ?



- Jacme Ferrer de Blanes
• (Català) => Va traçar la línia de Tordesillas

- Martí Cortès
• (Aragonès. Possible familiar de Ferràn Cortès).=> El 

seu “Breve Compendio de la Sphera y de la Arte de 
Navegar” es va traduïr a (anglès, holandès, francès)

- Pere Medina
• (Valencià) => El seu “regimiento de navegación”

(1563) es va fer famós a tota Europa

Astrònoms Catalans i la longitud



FERRÁN COLOM
• el càlcul de la longitud mitjançant el rellotge va 

ser proposat per primera vegada per Ferrán
Colom

- JAUME FERRER
• (jueu valencià) => Felip II el va enviar a Mèxic i 

Manila (ón va morir), per a mesurar les seves
longituds amb un sistema basat en els angles de la 
lluna i el sol (va calcular la de Mèxic amb un error de 
400km)

• La seva medició de Manila va deixar les Filipines al 
costat espanyol, quan de fet són al costat portugués

• Espanya abarcava de 50º W-Atlàntic a 130º E-Pacífic
• Filipines i Moluques van de 116º E a 130º E

Astrònoms Catalans i la longitud


