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La nostra història comença a l’any 1451, fa més de 500 anys. En 
aquell moment no es coneixien tots els països i continents que avui 
existeixen. Per exemple, encara no s’havia descobert el continent 
d’Amèrica. 

Aquesta és la nostra història: com un home i una nació van descobrir un 
nou continent per a tots.

Una història fascinant.  T’agradaria viatjar en el temps i viure aquesta 
excitant aventura? Ens acompanyes?
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Com que li encanta el mar, aviat 
comença a navegar. 
Primer com a grumet a 
vaixells genovesos. 
Desprès quan tenia 15 
anys, com a mariner.

És molt bon navegant i 
tothom l’admira. 

És l’any 1451. A Gènova, una ciutat d’Itàlia, neix un nen 

anomenat Cristòfor Colom. Té quatre germans més.  
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Als 20 anys ja és patró d’un vaixell i al 
servei de companyies genoveses, recorre 

totes les rutes de la Mar Mediterrània.
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A l’any 1476, durant una batalla naval entre 
mercants i pirates al  Cap de São Vicente, al 
sud de Portugal, el seu vaixell s’incendia, 
però Colom arriba nedant a les costes de 
Portugal, al poble de Lagos, a prop de Sagres.

Viu a Portugal durant nou anys.

Comença a navegar i a recórrer noves rutes 
comercials: des de Lisboa a Madeira, les illes 
Açores, Canàries i Islàndia. 

Viatja per la costa africana fins arribar a 
Guinea.
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Durant els seus viatges coneix a 
molts mariners i descobreix grans 
secrets del mar.  

Així se li acut una de les idees més 
fabuloses de la història. 

- Podria arribar a la  Índia per 

una nova ruta, cap a l’Oest, creuant 
l’oceà Atlàntic-, pensa Colom. Ningú 
ho havia fet   abans.  Seria un viatge 
molt llarg, ple de perills i potser 
ningú podria arribar al final.

Però, malgrat la seva idea és gairebé 
una bogeria, decideix intentar-ho.
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Colom segueix il.lusionat amb el seu projecte i 

parla amb el rei de Portugal, João II.

-Majestat- diu Colom, -crec que li han parlat del 
meu projecte per arribar a l’Índia per una altra 
ruta. Vinc a demanar-li ajuda per 
poder emprendre el viatge.

-Senyor Colom-, li contesta el Rei, 
-Els nostres experts ha estudiat la 
seva idea i consideren que és una 
missió molt perillosa i que no es 
pot dur a terme. No volem 
malgastar els nostres diners.

-Ho sento molt- acaba dient el Rei. 
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Colom no es desanima i segueix amb 
el seu plà.  

Comença a estudiar llibres d’història, 
mapes, cartes, escrits del matemàtic 
Toscanelli, i del viatger venecià 
Marco Polo, que havia viatjat a 
l’Índia creuant Àsia.
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Més tard, al 1485 marxa de 
Portugal i desembarca al 
port de Palos de la 
Frontera, a Huelva, al sud 
d’Espanya.  

-Presentaré la meva idea 

aquí, a la Cort de 

Castella- pensa en 
Cristòfor. 

-Ells em faran cas. Castella i Portugal són els dos únics països 
amb potencial marítim capaç de fer front 
al viatge que vol relitzar el nostre amic 
Colom. 
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Colom arriba al monestir de La Rábida i comença a 

fer-hi amistats.  Vol presentar el seu plà als Reis 

de Castella i Aragó, Ferran i Isabel, els anoments 

Reis Catòlics.  
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Al gener de 1486 els Reis Catòlics reben a Colom a Alcalá de 
Henares, a Madrid.

Colom els demana la seva ajuda.  

-Majestats, tinc un projecte per arribar a l’Índia, a  Catai (Xina) i 
Cipango (Japó) atravessant el mar, navegant cap a l’Oest. 

-Senyor Colom- respon el Rei Ferran, -els 
nostres experts en navegació han examinat 
el seu plà i el veuen molt arriscat, pel que ens 
recomanen no realitzar-lo. 

- Ho sentim.
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Colom rep novament una negativa, però no es desanima.

En aquell moment el duc de Medinaceli l’acull al seu 
palau durant dos anys. 

Allà Colom continua estudiant textos, escrits i mapes que 
parlen sobre l’Índia, l’Orient i el camí per arribar a 
aquelles terres llunyanes. 

El temps passa i passa, i Colom no rep 

cap resposta per iniciar el seu viatge.  
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Però la Reina Isabel sembla interessada en el seu projecte.

- Crideu en Colom per què es reuneixi amb nosaltres a  Granada- diu la 
Reina.

Al desembre de 1491 Colom es reuneix amb els Reis Catòlics als afores 

de la ciutat de Granada.  En aquells moments el Regne de Castella està 
en guerra amb els àrabs per expulsar-los d’Espanya i han assetjat la 
ciutat per recuperar-la.
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Però un cop més, els experts rebutgen el seu projecte. 

No obstant això, els Reis li prometen tornar a estudiar-lo desprès 
de conquerir Granada, quan la guerra amb els àrabs acabi.

Aquest cop en Colom se’n va trist i cansat.  
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Però quan Castella guanya la guerra i conquereix  

Granada, els Reis Catòlics criden en Colom i 

aproven el seu projecte. 

-Moltes gràcies Majestats-diu en Colom. 

-No us defraudaré.
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El 17 d’abril de 1492 signa un contracte pel que les terres que fossin 
descobertes per ell,  formarien part de la Corona de Castella i Aragó.  A 
més, els Reis, nomenen a en Colom, almirall de la mar, virrei i governador 
de les terres descobertes i li atorguen la desena part de les riqueses que 
obtingués. 

Aquest contracte és conegut amb el nom 

de les Capitulacions de Santa Fe.
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Llavors Colom viatja a  Palos de la Frontera, al sud d’Espanya, 
per buscar vaixells i tripulació per al seu viatge. 

Desafortunadament en Colom no és ben rebut. Ningú confia en el 
seu projecte ni en ell. Els mariners de la zona dubten de l’èxit de 
la missió i la consideren molt perillosa. 

Finalment, gràcies a 
l’ajuda dels germans 
Pinzón -en especial de 
Martín Alonso- 

aconsegueix tres vaixells: 
una nau anomenada la 

Santa Maria i dues 

caravel.les, La Pinta i La 

Niña.
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Així amb tres vaixells, 90 mariners i un pressupost de 2 

mil.lions de morabatins (la moneda de l’època), el 3 d’agost de 

1492 zalpa rumb a l’Oest una flota que canviarà el món.

La primera parada és a les Illes Canàries, a on arreglen el 
timó de La Pinta i 
modifiquen les veles de La 
Niña.

Llavors prossegueixen la 
seva veritable aventura 
cap a l’Índia, Catai i 
Cipango. 
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El viatge es fa pesat i a vegades perillós. A l’oceà 
Atlàntic, en ocasions, les onades són tan fortes i altes 
que fan moure els antics vaixells d’una banda a l’altra.

-Almirall, quan falta per arribar?- li pregunten els 
mariners impacients.

- Encara una mica més. Hem de 
continuar avançant cap a l’Oest 
–contesta en Colom. 
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Els dies passen i la tripulació es posa cada cop més nerviosa. No 
veuen terra des de fa setmanes. Quan els mariners es van unir a 
l’expedició no tenien ni idea de com de difícil i llarg seria el 
viatge. 

- Almirall, quan arribarem? 
Estem cansats- diuen els 
mariners. 

En Colom respon sempre el 
mateix:

- Ja debem ser-hi a prop. 
No us preocupeu. 

No obstant això, els 
mariners dubten de les 
seves paraules. 
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La tensió als vaixells augmenta i el 7 d’octubre es 
produeix una petita rebel.lió.

-Donem la volta. Tornem a casa o morirem per 

manca d’aliments! En Colom s’ha perdut, ja no sap 
a on va- criden els rebels.

El 10 d’octubre la revolta es complica més, ja 
que fins i tot els germans 
Pinzón hi donen suport. El  
projecte està a punt de 
fracassar. 

Entre tots acorden navegar tres dies més 
i si no troben terra, tornaran.  
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Però no fa falta. Afortunadament la nit de l’11 al 12 
d’octubre, el mariner Rodrigo de Triana, en el seu 
torn de vigia, veu terra i llança el famós crit: 

- Terra! Terra a la vista!

Per fi, el somni d’en 
Cristòfor Colom sembla 
complir-se.  
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El dia 12 d’octubre de 1492 desembarquen a 

l’illa de Guanahaní a la que van anomenar San 
Salvador (les actuals Bahames). Tota la 

tripulació vitoreja en Colom.

-Visca! Visca en Colom!- crida tota la 
tripulació.
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Desprès segueixen navegant i arriben a les 

illes de Cuba i a La Española.

Allà s’enfonsa la Santa Maria. Com que el 
vaixell estava construït amb fusta, 
amb les seves restes 
construeixen El Fuerte de la 
Navidad, la primera cosntrucció 
espanyola a Amèrica. 

En aquell moment tots pensan 

que es troben a les Índies,  a 

Orient, i no s’imaginen que han 

descobert un nou 

continent!
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Al gener de 1493, l’almirall Cristòfor 
Colom ordena el retorn a Espanya.

Desprès d’un viatge amb vàries 
tempestes, La Pinta i 
La Niña  arriben 
sanes i estàlvies al 
port de Palos, a 
Huelva. 

Tots són rebuts com 

a herois. 
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Al cap de poc temps són rebuts pels Reis Catòlics a 
Barcelona, a on Colom els relata el dur viatge i  enlluerna la 
Cort amb els meravellosos objectes, animals i natius que ha 
portat de l’altra banda del mar. 
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Desprès del seu primer 

viatge a Amèrica, Colom 

realitza tres viatges més.  

El 20 de maig de 1506 mor 
a  Valladolid sense saber 
que ha descobert un nou 
continent.



28



29



30



31



32

No és fins anys més tard que un 
navegant ital.lià amic d’en Colom, 

Américo Vespucio, afirma que les 
Índies a les que ha arribat Colom 
són, en realitat, un 
nou continent. 

Llavors tothom 
comença a 

anomenar-lo Amèrica, en 
honor seu.
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Colom va dur la cultura espanyola i europea a  
Amèrica, i  va portar a  Europa gran 
quantitat d’aliments desconeguts com: el 
blat de moro, la patata, el cacau, el 
tabac, el pebrot i la carabassa. 

Així acaba un dels projectes més  

enlluernadors de la Història.  

Un projecte que es dugué a terme 
gràcies a les idees d’un home, Cristòfor 
Colom, que va lluitar per defensar-les i que 
mai es va rendir, i gràcies a una nació, 
Espanya, que va apostar per un projecte 
gairebé irrealitzable. 
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L’editorial
Som un grup de pares i mares que ens hem anat adonant de la dificultat per llegir que tenen avui en dia els nostres fills, i que, a més a 
més, aquesta lectura els proporcioni quelcom de formació i diversió al mateix temps. 

Aprendre divertint-se és el millor que els podem oferir.  

Sobretot ens referim als llibres d’ús a les escoles, tant de lectura com de text. Ens agradaria que aquests llibres, fossin més dinàmics i 
divertits, però al mateix temps educatius. 

Així que ens hem proposat fer llibres divertits i moderns. Llibres educatius i útils que els atrapin i desenvolupin la seva imaginació, i 
que puguin utilitzar-se a les escoles com a llibres de suport.  

I el millor és que són gratuïts! 

Amb aquest repte ens unim i comencem a crear: escollim temes interessants, adaptant les històries, disminuïnt els textos però 
ampliant el tamany de les lletres i insertant il.lustracions a cada pàgina, amb dibuixos moderns, per centrar la seva atenció en allò 
essencial i al mateix temps deixar volar la seva imaginació, explicant històries reals o imaginàries. 

I així, al final ho hem agrupat en un projecte que ens omple dil.lusió. L’anomenem  Editorial Weeble, al qual s’estan unint més 
persones compromeses amb l’educació infantil.  

Amb els nostres llibres volem redissenyar la forma d’aprendre, en especial dels més petits i joves. Apostem per la senzillesa i la 
diversió per fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament.

h t t p : / / w w w . e d i t o r i a l w e e b l e . c o m  
Un salutació, 

Equip de l’Editorial Weeble
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